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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Adellijke dames maken een praatje met een tuinman tijdens hun wandeling op het domein. Miniatuur
door Simon Bening in een Getijdenboek, ca. 1530.
Londen, British Library, Add. Ms. 18855, fol. 108
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Dankzij haar huwelijk met een jonge edelman kon Grisildis tot een aanzienlijk hogere rang opklimmen.
Miniatuur in Jean Mansel, La Fleur des histoires, ca. 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9232, fol. 444v
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Woord vooraf+
WEINIG DYNASTIEËN hebben op zulke ingrijpende en aangrijpende wijze hun stempel
gedrukt op de samenleving waarover zij regeerden, als het Bourgondisch-Habsburgse
vorstenhuis. Van hertog Filips de Stoute (vanaf 1384) tot keizer Karel V gaven ze
een eigen culturele kleur aan de Nederlanden. Op politiek gebied zijn zij erin geslaagd
om, te midden van de Europese grootmachten, een uniek concept uit te testen en een
autonome eigen weg uit te stippelen. Ze waren gefascineerd door het onschatbare
economische en financiële potentieel van de Lage Landen. Ze waren geboeid door
de heel bijzondere stedelijke leefwereld waarin ze terechtkwamen en waarin zij zich
gretig onderdompelden door het organiseren van spectaculaire feesten en blijde
inkomsten. En als de gelegenheid zich voordeed, koppelden ze hun hofedelen en
topmedewerkers via huwelijken en sociale netwerken aan de stedelijke elites.
Behalve in Noord-Italië leefden nergens in Europa zoveel zelfbewuste stedelingen
samen. Doordat ook zij de samenleving naar hun hand wilden zetten, waren zij voor
de vorsten tegenspelers en uitdagers van formaat. Net zoals de hertogen beschouwden
zij artistieke activiteiten als een prestigieus uithangbord van hun economische
bedrijvigheid en hun politieke eigenzinnigheid.
Vorsten en stedelingen, ‘prinsen’ en ‘poorters’, brachten heel wat buitenlandse
prinsen, vreemde kooplieden en kunstenaars naar de Lage Landen, die zo als vanzelf
een kosmopolitische smeltkroes werden waarin de meest diverse invloeden op elkaar
inwerkten. Van hun kant exporteerden de Lage Landen op even grote schaal hun
culturele imago en hun economische en artistieke producten: Jan van Eyck en
Guillaume Dufay waren kunstenaars met een universele uitstraling.
Het is bekend dat het sociale en culturele weefsel in de Nederlanden tijdens de
late Middeleeuwen een heel specifieke vorm heeft aangenomen. Dat was het resultaat
van een politiek emancipatieproces dat, naar Europese maatstaven, uitermate vroeg
(lang vóór 1300) op gang was gekomen. Die politieke bewustwording kreeg gestalte
in stadsbesturen en een volksvertegenwoordiging en in de vroege ontwikkeling van
sociale protectienetwerken zoals ambachten, armendissen en hospitalen. Zij kwam
tot uiting in economische netwerken die de Lage Landen in staat stelden de
voortbrengselen van hun luxe-industrie in heel Europa te verkopen. En zij openbaarde
zich in een artistieke creativiteit die al in de twaalfde en dertiende eeuw een
bescheiden bloei had beleefd in de Maaslandse kunst en de Scheldegotiek. Het hoeft
ons dus niet te verbazen dat reeds in het midden van de dertiende eeuw sociale revoltes
en zelfs arbeidersstakingen uitbraken in Vlaanderen - even vroeg als in de Italiaanse
steden, maar lang voor zulks elders in Europa gebeurde. Dergelijke tijdverschillen
hebben zeker te maken met de ontvankelijkheid van de Nederlanden voor externe
impulsen. Reeds lang voor 1300 stonden de Lage Landen open voor met name
Italiaanse en Engelse artistieke, economische, mentale en institutionele invloeden
die dankzij de intense internationale connecties en de vlotte talenkennis moeiteloos
werden geassimileerd.
+ NOOT VAN DE REDACTIE
De datering in de bijschriften heeft betrekking op het ontstaan van de tekst van het handschrift.
Doorgaans biedt zij houvast voor de datering van de miniaturen, maar niet altijd: sommige
boeken werden pas jaren later verlucht of afgewerkt.
Voor de herkomst van de illustraties, zie het Register van verluchte handschriften en
miniaturen (blz. 411).
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De centrale hypothese in dit boek is dat de interne dynamiek en de externe
invloeden in de Lage Landen prachtig op elkaar hebben ingespeeld. De vroege
politieke emancipatie van grote delen van de samenleving en de selectieve imitatie
van buitenlandse voorbeelden verklaren waarom de intermenselijke relaties in de
Nederlanden van de vijftiende eeuw zo ‘progressief’ aandoen. Dat geldt in de eerste
plaats voor de vergevorderde emancipatie van de vrouw, het kind en het kerngezin.
Kenmerkend is bijvoorbeeld de aandacht die aan de opvoeding van meisjes werd
besteed: doordat ze een opleiding kregen die niet voor die van hun broers moest
onderdoen, waren ze ook weerbaarder in het beroepsleven. (Franse theologen waren
overigens niet te spreken over het feit dat Vlaamse ouders hun zonen en dochters
samen in bed durfden te stoppen.) Daarenboven waren er de stevige juridische positie
van de vrouw, vooral de weduwe, en de ruimdenkende houding inzake
bastaardkinderen. Ik verwijs ook naar de behoorlijke organisatie van de sociale
vangnetten voor armen, onvermogende studenten en bejaarden, en naar het dichte
net van hospitalen en opvangcentra. In sommige steden werd bovendien een systeem
van erfrecht en huwelijksgoederenrecht geïntroduceerd dat de continuïteit van
kleinschalige familieondernemingen in de hand werkte. Daardoor kon die originele
economische formule zich ontwikkelen naast de vroeg-kapitalistische industrietakken
en de klassieke ambachten en neringen.
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Gedragspatronen als het hanteren van netwerken en sociale controlesystemen zijn
weliswaar van alle tijden, maar - en dat is een tweede hypothese in dit boek - hun
uitzicht en hun efficiëntie worden evenzeer bepaald door tijd- en plaatsgebonden
factoren. In diverse hoofdstukken wordt nagegaan hoe en in welke mate het sterk
geürbaniseerde karakter van de Lage Landen het bestaan van typische sociale groepen
met een eigen gedragslijn en signatuur beïnvloedde. Hoe gingen die groepen met
elkaar om in vreedzame omstandigheden en in conflictsituaties? Was er sprake van
een specifiek ontspanningsgedrag en hoe sterk was dat bepaald door imitatiedrang?
Voorts wordt uitvoerig aandacht besteed aan de situatie van de mens ten opzichte
van de machten en de structuren in de maatschappij. Was er respect voor de fysieke
en morele integriteit van dat individu? Welke spanningen deden zich voor tussen
individueel en collectief gedrag? Was er dirigisme vanwege de overheid? Hoever
reikte de sociale controle op het individu door zijn omgeving, familie, straat, wijk,
stedelijke en landelijke overheid? Werd er misbruik gemaakt van die sociale controle?
Het ligt voor de hand dat een complexe en vroeg tot ontwikkeling gekomen
samenleving als die van de Lage Landen verfijnde vormen ontwikkelde van sociale
voorzieningen. We mogen dus verwachten sporen te vinden van de zorg voor
medemensen in noodsituaties, voor wezen, weduwen en weduwnaren, voor
marginalen, voor bejaarden binnen en buiten de eigen familie, voor bedienden na
jaren trouwe dienst.
Behalve connecties op basis van altruïsme, kwamen vanzelfsprekend ook relaties
tot stand die op materieel gewin gericht waren - uit egoïsme uiteraard, maar ook om
minder fraaie activiteiten en zelfs misdrijven toe te dekken. Zo belanden we bij de
ontelbare netwerken die ook reeds in de middeleeuwse samenleving bestonden: de
brede familie met ‘vrienden en magen’, de professionele genootschappen (ambachten
en neringen), de belangengroepen van kooplieden, de culturele theateren
feestverenigingen, tot en met de netwerken en clientèles die vorsten met adellijke
families en met de stedelijke elites verbonden, en de netwerken binnen de adel en in
de steden.
Het is geen probleem om de gedragspatronen van de vijftiende-eeuwse elites te
achterhalen: Johan Huizinga heeft ze schitterend beschreven in zijn onvolprezen
Hersttij der Middeleeuwen. Het is daarentegen niet zo eenvoudig de handelingen,
gevoelens en gedachten van de gewone sterveling uit de late Middeleeuwen in kaart
te brengen. De kleine luiden komen zelden of niet aan het woord in de kronieken uit
de omgeving van de vorst, en stedelijke kronieken zijn dun gezaaid. Die im Dunkeln
leren we nog het best kennen wanneer zij door overtredingen van de heersende moraal
of door misdrijven in botsing komen met de kerkelijke of wereldlijke overheid. Dat
is een magere troost, want we willen juist achterhalen hoe die stadsbewoners en
dorpelingen zich gedroegen in normale situaties, hoe ze zich ontspanden, hoe ze
feestvierden, hoe ze de liefde binnen en buiten het huwelijk bedreven, hoe ze verslaafd
raakten aan bal- en dobbelspel, hoe en waarom ze literatuur en theater consumeerden.
We willen meer vernemen over de affectieve band tussen echtelieden, tussen ouders
en kinderen. We willen weten hoe ze zich individueel en collectief beschermden
tegen de stormen des levens, hoe ze leerden te leven met onzekerheden en angsten,
met ziekte, honger, brand en oorlog, en hoe ver de familiesolidariteit ging. Doorgaans
was er geen aanleiding om dit soort banale ‘dingen des levens’ aan het perkament
of papier toe te vertrouwen. ‘Gelukkige mensen hebben geen geschiedenis’.
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Kroniekschrijvers zijn als sensatiejournalisten: ze verkiezen de spectaculaire misdaad
en misstap boven het gelukkige gezin.
We moeten dus proberen ons doel langs sluipwegen te bereiken. De bronnen die
ons informeren over overtredingen en misdaden kunnen ons ook iets leren over de
dagelijkse realiteit. In het voorbijgaan geven zij namelijk een sfeerbeeld van de
context waarin de juridische casus te situeren is, een verhaal dat moet bewijzen hoe
normaal de verdachte wel was voordat hij zich misdroeg. Procesbundels en
genadebrieven vertellen ons over de motieven en daden die tot misdrijven leiden:
vaak worden in de rapporten van de griffiers daders en getuigen uit alle lagen van
de samenleving letterlijk geciteerd, met hún woordenschat en hún versie van de
feiten. Rekeningen van politieofficieren gunnen ons een blik op het doorsneegedrag
van de meest uiteenlopende sociale groepen. Mensen van vlees en bloed met hun
emoties en zwakheden worden daarenboven letterlijk ten tonele gevoerd in
theaterstukken, romans en poëzie. Het is fictie, maar bovendien een goede
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spiegel. Een authentiek beeld van de maatschappij krijgen wij bij uitstek in
boekverluchtingen. Veel meer dan officiële schilderijen geven miniaturen op een
ongedwongen en getrouwe manier de realiteit weer. Kinderen worden er als echte
kinderen uitgebeeld, opgaand in hun spel, geliefkoosd door hun ouders en hun
vrienden. We prijzen ons dan ook gelukkig dat An Delva, onze zeer gewaardeerde
iconografische medewerkster voor diverse vroegere boeken, voorstelde om dit werk
uitsluitend met miniaturen te illustreren. Haar zoektocht heeft een rijke oogst van
voorstellingen opgeleverd die niet alleen de vorm maar ook de inhoud van dit boek
fundamenteel bepaald hebben. Alle miniaturen dateren uit de Bourgondische periode
(meestal de vijftiende eeuw). Vele zijn afkomstig uit handschriften waarin bijbelse
of historische thema's uit de Oudheid en de vroegere Middeleeuwen worden
behandeld.
Doorgaans beeldde de verluchter de personages uit in een vijftiende-eeuws decor
en met eigentijdse kledij en attributen.
Door die anachronistische aanpak zeggen die miniaturen meer over de late
Middeleeuwen dan over de tijd waarin het historische of bijbelverhaal speelt. In de
onderschriften wordt in de regel zowel naar die vijftiende-eeuwse realiteit als naar
het ‘echte’ thema verwezen, al is wat dit laatste betreft niet naar volledigheid
gestreefd. In verband met de (soms delicate) toeschrijvingen - vaak aan anonieme
kunstenaars met noodnamen, zoals de Meester van het Gebedenboek van Dresden hebben wij een beroep kunnen doen op prof. em. dr. Antoine de Schryver en prof.
dr. Bert Cardon. Wij hebben hun deskundig advies zeer op prijs gesteld.
Ik had het geluk voor de redactie van verscheidene hoofdstukken te kunnen rekenen
op de hulp van bekwame collega's, tevens gewaardeerde vrienden. Voor de sector
van de adellijke gedragspatronen kon ik een beroep doen op de eminente Franse
specialiste Marie-Thérèse Caron van de Université Lille III. Voor het hertogelijke
netwerk dat de Orde van het Gulden Vlies is, verleende dé specialiste bij uitstek,
Françoise de Gruben, die zopas aan dit thema een uitstekend en exhaustief boek
wijdde, haar medewerking. Voor het gedeelte over beïnvloeding en manipulatie van
elite en massa kon ik dan weer rekenen op twee specialisten die recentelijk op dit
terrein bijzonder origineel onderzoekswerk hebben geleverd. Robert Stein
(onderzoeker R.U. Leiden) schreef over de beïnvloeding via de laat-middeleeuwse
geschiedschrijving. Wim Blockmans (R.U. Leiden), eeuwige compaan en bondgenoot,
was ditmaal bereid zijn visie op politieke rituelen en manipulaties te geven als een
cruciaal sluitstuk in de opbouw van dit boek. Zijn bijdrage is tegelijk een bescheiden
eresaluut - in omvang, niet in betekenis - aan onze jarenlange gezamenlijke historische
zoektochten.
De hoofdstukken over netwerken en sociale controle steunen, meer dan alle andere,
op nieuwe onderzoekingen die ik in de afgelopen jaren in samenwerking met mijn
Gentse collegae Thérèse de Hemptinne en Marc Boone heb uitgevoerd. Zij zijn
bovendien het resultaat van vele gesprekken en confrontaties met historici en
sociologen in het Institute for Advanced Study in Princeton (vs), waar mijn aandeel
in dit boek hoofdzakelijk in het najaar van 1996 tot stand kwam. Ik ben Giles
Constable, hoogleraar aan de School of Historical Studies, directeur Phillip A.
Griffiths, de administratieve medewerkers van het Institute, die ik dank in de persoon
van Marian Zelazny, evenals de Members met wie ik in 1996 een heerlijke herfst
mocht delen in dit zalige oord van wetenschap, uiterst dankbaar om het voorrecht
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dat mij te beurt is gevallen. De aanwezigheid in Princeton van mijn partner sinds
zovele jaren, Frieda de Koninck, die elke avond een stukje te lezen kreeg en het
telkens met inspirerend commentaar teruggaf, bezorgde deze maanden een
kruidigheid, waarzonder mijn verblijf een wel erg vreemdsoortige retraite zou zijn
geweest.
Dit werk is tevens veel verschuldigd aan de studies van de meer dan honderd
studenten die onder mijn leiding aan de Universiteit Gent een doctoraats- of
licentiaatsverhandeling maakten. Onder hen wil ik Marianne Danneel en Myriam
Carrier apart vermelden, vanwege de relevantie van hun onderzoek (respectievelijk
over de positie van weduwen en wezen en over de situatie van bastaarden) voor de
hoofdstukken over de familie en over imitatiegedrag. Ik dank hen van harte voor de
concrete hulp die zij bij het redigeren van deze onderdelen hebben geboden.
Princeton, Institute for Advanced Study
18 december 1996

Prinsen en poorters

13

Deel I
Sociale geledingen in de brede samenleving
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Jean Miélot, hofschrijver van Filips de Goede, overhandigt zijn opdrachtgever de vertaling van de
Recueil didactique.
Miniatuur toegeschreven aan Jan Tavernier, Oudenaarde, na 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9278-80, fol. 1
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Hoofdstuk 1
Vorsten en hovelingen
Het Bourgondische hof was een geprivilegieerde sociale microkosmos van de
vijftiende-eeuwse westerse maatschappij. Waar de vorst, zijn familie en hun gevolg
verbleven, ontstond een kleine staat in de staat. Alle standen en, binnen die standen,
alle lagen van de maatschappij waren immers vertegenwoordigd in de relatief beperkte
ruimte die de hertogelijke residentie was. Die ruimte was helemaal niet gesloten. De
vorst, zijn familie en hovelingen waren voortdurend onderweg van de ene residentie
naar de andere, veelal op vraag van de onderdanen die hun aanwezigheid opeisten.
Het gebeurde zelfs vaak dat de vorstelijke familie zich ruimtelijk verdeelde: de hertog
en zijn gevolg op de ene plaats, de hertogin en haar hofhouding elders en de erfgenaam
met zijn entourage op nog een andere plaats, om zoveel mogelijk onderdanen te
plezieren. Bovendien was het hof als ruimte evenmin gesloten, want de deuren van
de residenties stonden letterlijk en figuurlijk wagenwijd open voor de buitenwereld.
Het ging zelfs zo ver dat er wel eens voorwerpen gestolen werden uit de hertogelijke
residenties, zoals in Gent in 1433, toen tinnen eetgerei uit het hof Ten Walle werd
ontvreemd en te koop aangeboden in de stad. Men hoeft maar eigentijdse miniaturen
te bekijken om te zien dat het spektakel binnenshuis (de audiënties, de banketten, de
bals en dergelijke) een openbaar karakter had. Ramen en deuren werden
opengehouden, passanten konden naar binnen kijken: sollicitanten en bedelaars
moesten de indruk krijgen dat het altijd mogelijk was toegang te krijgen tot de persoon
van de vorst. Bovendien was de residentie bij feestelijke gelegenheden vaak te klein
om alle genodigden te herbergen of op maaltijden en vertier te trakteren. Op dergelijke
momenten trad het hof letterlijk naar buiten: voorlopige gebouwen werden
opgetrokken, hele stadsdelen werden ingepalmd en aangepast om het feestende
gezelschap ruimte te geven. Bovendien kregen buitenstaanders de kans om zich te
vergapen aan de tentoongespreide weelde en overvloed, teken van macht en rijkdom
van de vorst die ernaar streefde hen te imponeren en zich als heer en meester aan
hen op te dringen. Vanuit de toen in de vorstelijke entourage gangbare ideologie
mocht, ja moest de vorst immers gezien worden door degenen die zichzelf als zijn
‘natuurlijke’ onderdanen dienden te beschouwen. Hij moest bereikbaar, aanspreekbaar,
bijna tastbaar zijn, en uiteraard bij voorkeur in de gunstigste en meest prestigieuze
omstandigheden. Al zullen we er later nog op terugkomen - om een en ander te
nuanceren en de evolutie naar een steeds grotere afscherming van de persoon van de
vorst en een vorm van sacralisering te schetsen - toch is deze karakterisering van het
hof hier nuttig om de betekenis van die instelling in de politieke en sociale strategieën
van de Bourgondische vorsten te begrijpen.
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Een hoofs gezelschap danst de carola in een besloten hofje.
Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Juvenal des Ursins in een 15e-eeuwse versie van de
Roman de la Rose.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 19153, fol. 7
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Het hof van de hertogen van Bourgondië in de vijftiende eeuw
Het begrip hof is niet eenduidig te definiëren. Het betekent tegelijkertijd de gebouwen
(huis, hotel, burcht, woontoren, paleis, jachtslot, lusthof) waar de hertog en zijn
familie afwisselend verblijven, de huishouding waarin een gehiërarchiseerd netwerk
van loontrekkenden van allerlei rang en stand instaan voor de dagelijkse materiële
en religieuze behoeften, voor de ontspanning, de gezondheid en de veiligheid van
de vorstelijke familie. Het is eveneens het beheersorgaan van de staat, waarin de
leden van de hertogelijke raad (ontstaan uit de oude curia), de leden van de kanselarij
(ontstaan uit de vorstelijke kapel), maar ook schildknapen en ridders de hertog helpen
bij zijn regerings- en administratieve taken en bij de oorlogsvoering. Het hof verenigt
als sociaal milieu in de Bourgondische tijd veel uiteenlopende functies, zoals
centraliteit, personenbinding en cliëntelisme, redistributie, mecenaat en representatie.
Door al die functies heeft het hof ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de
machtsstrijd tussen de Bourgondische vorsten en de politieke elites (adel en burgerij)
in de verschillende door hen verworven gebieden. Het model van Peter Johanek,
namelijk het hof als netwerk van personen met integratieve functies, als trefpunt, als
politiek centrum, als drager van legitimatiestrategieën en als concurrentie- en
patronagesysteem, is zeker toepasbaar op de Bourgondische casus. Door zoveel
mogelijk potentiële concurrenten van zijn eigen macht aan te trekken, door ze tegen
elkaar uit te spelen, te domesticeren, ze met praal en genotsmiddelen te imponeren,
door intellectuelen en kunstenaars met allerlei gunsten aan zich te binden, stedelijke
elites (kooplieden, ambachtslui en intellectuelen) te laten delen in de redistributie
van zijn inkomsten verzekert de vorst zich van de loyauteit van de leidinggevende
groepen uit zijn landen. Het hof is ongetwijfeld de centrale plaats van die strategie.

Ontspanning met muziek en dans ‘aan het Hof van Mirthe’.
Miniatuur toegeschreven aan Robinet Testard in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk,
1487-95.
Oxford, Bodleian Library,
Ms. Douce 195, fol. 7
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Het hof als residentie
Het hof van de hertogen van Bourgondië van het huis van Valois werd gekenmerkt
door een grote mobiliteit en een aanwezigheidspolitiek in de gebieden waar de vorst
de meeste belangen had. In de beginperiode, na de opvolging van Filips de Stoute
in de vorstendommen van zijn schoonvader Lodewijk van Male (1384) en onder de
regering van Jan zonder Vrees (gest. 1419), bevonden de belangrijkste
residentieplaatsen zich in de kerngebieden van de dynastie (het hertogdom
Bourgondië) en in Parijs, waar Filips de Stoute en Jan zonder Vrees, respectievelijk
als broer en oom en als neef van de koningen Karel V en Karel VI een belangrijke
rol speelden in de woelige Franse politiek van die tijd. Vanaf 1394 tot zijn dood in
1404 resideerde hertog Filips bijna onafgebroken in Parijs vanwege de
krankzinnigheid van Karel VI. Hij beschikte er over vier eigen hotels en over drie
buitenverblijven, met als favoriete residentie die in Conflans. Ook al verbleven Filips
de Stoute en Jan zonder Vrees zelden of nooit in Vlaanderen, toch lieten zij er aan
hun residenties heel wat werken uitvoeren. Hertogin Margareta van Vlaanderen
verbleef vanaf haar huwelijk (1369) tot 1396 meestal in Bourgondië, waar al haar
kinderen geboren werden. In de hertogelijke residentie van Dijon had ze een speciaal
ingerichte kraamkamer. Een ander bewijs van de gehechtheid van de hertogelijke
familie aan Bourgondië en het kernland van de dynastie was de beslissing van Filips
de Stoute om in het kartuizerklooster van Champmol in Dijon een praalgraf voor
hem en zijn echtgenote te laten oprichten; de werken begonnen in 1386 en zouden
de beste werklieden en kunstenaars van die tijd aantrekken. Na 1396 vestigde hertogin
Margareta zich met haar hofhouding in Artesië, waar ze hoofdzakelijk verbleef in
de residenties van Hesdin en Belle-Motte bij Atrecht (waar ze in 1405 overleed). In
de stadsresidentie van Atrecht, het Cour-le-Comte, werd onder andere het
bruiloftsfeest van zoon Antoon met Johanna van Saint-Pol gevierd. Het kasteel van
Hesdin werd aan het einde van de veertiende eeuw helemaal ingericht als
zomerresidentie en in het prachtige park werden fonteinen aangelegd. Een vleugel
van het kasteel was befaamd om de attracties die er te beleven vielen, zoals een
labyrint en een spiegelpaleis. De Vlaamse onderdanen en meer bepaald de Staten
klaagden regelmatig over de afwezigheid van hun heer. Jan zonder Vrees, die
hoofdzakelijk in het Hôtel d'Artois in Parijs resideerde maar ook vaak in Bourgondië
verbleef, loste de zaak op door zijn echtgenote en zijn zoon naar Gent te sturen. De
hertogin verbleef er met de graaf van Charolais van 1405 tot 1409. Later, in 1411,

Gifproef tijdens een banket aan het hof van Karel de Grote. Miniatuur door Jan Tavernier in David
Aubert, Chroniques et conquêtes de Charlemagne, ca. 1460.
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Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9066, fol. 169v

installeerde de toekomstige Filips de Goede zich in de Gentse grafelijke residentie
Ten Walle, waar hij tot de dood van zijn vader in 1419 met zijn eerste echtgenote
Michelle de France verbleef, als tegemoetkoming tegenover de Vlaamse onderdanen
of, zoals chroniqueur Georges Chastellain het later zo treffend uitdrukte: ‘pour
contenter son peuple par corporelle vue’.
De regering van Filips de Goede ging gepaard met een enorme gebiedsuitbreiding
in het noorden: tussen de verwerving van Henegouwen in 1427 en de inneming van
Luxemburg in 1443, bracht de hertog Holland en Zeeland, Namen, Brabant en
Overmaas en de Somme-steden onder zijn gezag. Die expansie bracht een
verschuiving in de hertogelijke residentiepolitiek teweeg: het zwaartepunt verplaatste
zich van Parijs en Bourgondië, de favoriete residenties van de vorige twee vorsten,
naar de Nederlanden, waar vooral de residentie op de Coudenberg in Brussel de
voorkeur genoot. Hoewel de hertog tussen 1420 en 1429
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Winters topoverleg in een legerkamp. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Coëtivy in Histoire
ancienne jusqu'à César et Faits des Romains, 1460-65.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 64, fol. 347v

nog elf maal voor korte bezoeken en op doorreis naar Bourgondië in Parijs verbleef,
vermeed hij de stad nadien; hij kwam er nog slechts twee keer, in 1435 en in 1461
voor de inkomst van Lodewijk XI. Bourgondië, meer bepaald de residentie van Dijon,
waar enkel nog de toekomstige hertog Karel de Stoute geboren werd, na twee
kraambedden van hertogin Isabella in de Nederlanden (Brussel voor Antoon en Gent
voor Josse), werd in de periodes 1425-32 en 1435-41 helemaal niet meer met een
bezoek van de hertog vereerd. In 1455 verbleef hij voor het laatst enkele maanden
in Dijon, waar nochtans de zetel van zijn Orde van het Gulden Vlies en zijn ‘heilige
kapel’ waren gevestigd.
In de Nederlanden waren de uitverkoren pleisterplaatsen van de hertog het paleis
op de Coudenberg in Brussel (verworven in 1430), en de nabijgelegen jachtsloten
van Tervuren en Sint-Joost-ten-Node. De Coudenberg werd tijdens de laatste
levensjaren van Filips de Goede een bijna permanente residentie; de hertogin
daarentegen woonde sinds 1457, na een conflict tussen haar echtgenoot en haar zoon,
waarin ze de kant van Karel had gekozen, in een oud slot van de Vlaamse grafelijke
familie in het bos van Nieppe, La-Motte-au-Bois geheten.
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In dat kasteel waren vanaf 1451 bouwwerken uitgevoerd. Hun zoon, toen nog graaf
van Charolais, verbleef het liefst in zijn residentie van Le Quesnoy in Henegouwen,
maar reisde soms ook naar Gorinchem in Holland, waar hij de Blauwe Toren liet
bouwen. Zijn vader verbleef nauwelijks in Holland; zijn residentie Binnenhof in Den
Haag bezocht hij slechts driemaal in de periode 1436-45. Tijdens de oorlogsjaren
van 1455-56 was hij er echter ononderbroken

De Karolingische held Girart de Roussillon, afgebeeld met de gelaatstrekken van Filips de Goede,
verlaat met zijn gevolg Parijs voor een reis naar zijn gebieden.
Miniatuur door de Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon,
1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 97

aanwezig van november tot juli.
Andere Brabantse steden dan Brussel deed de hertogelijke familie bijna nooit aan.
De hertog bezocht bijvoorbeeld niet één keer 's-Hertogenbosch; in Leuven en
Antwerpen kwam hij nu en dan. In die laatste stad logeerde hij in de
Sint-Michielsabdij. Ook in Mechelen had hij geen eigen residentie; hij verbleef er
in een herberg, de Rode Leeuw.
De door de hertog en de hertogin wel geliefde stedelijke residenties lagen in het
graafschap Vlaanderen, namelijk in Brugge en Rijsel. Gent bezochten ze minder
vaak, vooral door de vijandige houding van de stad in de periode 1447-53. In
Henegouwen beschikten de hertogen over residenties in Mons (zij verbleven er in
het Hôtel de Naast en niet in de oude grafelijke burcht), in Valenciennes, Le Quesnoy
en Binche. Er werd ook wel eens gelogeerd in abdijen en bij particulieren. In
Sint-Omaars bijvoorbeeld logeerden ze in de Sint-Bertijnsabdij of in privéwoningen.
Hertogin Isabella verbleef soms op het kasteel van Aarschot (Brabant) bij Antoine
de Croÿ, eerste kamerheer en raadgever van haar echtgenoot, en met haar zoon bij
diens eerste kamerheer in Auxi-le-Château (Artesië). Zowel in Brussel (1431-36)
als in Brugge en Rijsel werden grootse werken aan de residenties verricht. In Brugge
werd het Prinsenhof verbouwd en gerenoveerd vanaf 1445-46: toen kwam het Groene
Hof (zo genoemd vanwege de groengekleurde dakpannen) tot stand, alsook suites
voor de hertogin, een kaatsbaan voor de jonge Karel, galerijen en een nieuwe kapel.
In Rijsel, waar ook de Rekenkamer gevestigd was, werd vanaf 1453 een nieuwe
residentie gebouwd, het Palais Rihour, ter vervanging van de oude grafelijke Salle.
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Hesdin in Artesië bleef een geliefd zomerverblijf; in 1459 en 1463 werd er een andere
wenteltrap gebouwd.
Onder hertog Karel de Stoute (1467-77) ver-

Prinsen en poorters

20
loor de Coudenberg zijn eersterangsrol als residentie. Het hof werd weer uiterst
mobiel, de hertog probeerde zoveel mogelijk residenties met een bezoek te vereren
- uitgezonderd Bourgondië, waar hij slechts eenmaal verbleef van januari tot maart
1474 om er zijn ouders in Champmol bij te zetten. In deze context mogen wij niet
nalaten een anekdote te vermelden, die een karakteristiek trekje in Karels
persoonlijkheid belicht: volgens de grote Vlaamse

Beroofd van hun paarden worden de ronddolende Girart de Roussillon en zijn vrouw Berthe
opgevangen door een kluizenaar in het bos. Miniatuur door Loyset Liédet in Histoire de Charles
Martel, 1470-72.
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 6, no. 5

historicus en jurist Filips Wielant, tijdgenoot van de hertog, zag Karel zijn derde
echtgenote Margareta van York liever niet aan zijn eigen hof verblijven, vanwege
de te grote hinder die vrouwelijk gezelschap met zich bracht. Telkens als hij in een
residentie neerstreek, werden de hertogin en haar hofhouding in een nabijgelegen
verblijfplaats ondergebracht. Het itinerarium van het hertogelijke paar illustreert die
manie. Was Karel in Gent, dan werd Margareta naar de abdij van Drongen verbannen;
verbleef hij in Brugge, dan ging zij naar het jachtslot van Male; hetzelfde geldt voor
Leuven en de Parkabdij van Heverlee, voor Brussel en het jachtslot van
Sint-Joost-ten-Node, voor Rijsel en de abdij van Marquette, voor Atrecht en het
kasteel van Belle-Motte, voor Sint-Omaars en de burcht van Arques. Geen wonder
dat het echtpaar kinderloos bleef!
Door die rusteloze levenswijze was de hertogelijke hofhouding natuurlijk goed
ingericht om te reizen: paarden, karren, lastdieren, litières stonden klaar in de
stallingen; het personeel van de fourrière moest altijd paraat zijn om nieuwe
logementen voor mensen en paarden uit te rusten. Meubelen, kapelbenodigdheden,
wandtapijten, siervoorwerpen werden van de ene residentie naar de andere gesleept,
want de ongebruikte residenties waren zo goed als leeg. Knechten werden vooraf
uitgestuurd om te poetsen, bedden en beddengoed te huren en alles in gereedheid te
brengen voor de accomodatie van een uitgebreide huishouding. Die verhuizingen
vereisten een groot aantal karren en paarden voor het personenvervoer maar ook
voor de bagage. Behalve de hele interieurinrichting werden ook kleren, linnen,
huisraad en proviand voor mens en dier, vooral wijn en haver, meegevoerd. De karren
hadden meestal vier paarden en twee menners. Door de bedenkelijke staat van de
wegen moesten er onderweg geregeld herstellingen gebeuren. Voor bepaalde routes
werd een beroep gedaan op gidsen. Bij ontstentenis van bruggen, stak men rivieren
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vaak per veer over. Als het enigszins kon, verkoos men de waterweg voor het vervoer
van de bagage. Gemiddeld legde zo'n karavaan van een hele hofhouding met bagage
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Behalve sieraden en edelstenen worden in deze juwelierszaak ook vaatwerk en pronkstukken in zilver
en goud aangeboden. Miniatuur in Platearius, Livre des simples médecines, Zuidelijke Nederlanden.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9136, fol. 344
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ongeveer 44 kilometer per dag af. Onderweg werd haltgehouden voor het middageten,
en als het gezelschap 's avonds de volgende residentie niet had bereikt, logeerde het
in herbergen.
Hierboven vermeldden we al dat de onderdanen uit de verschillende
vorstendommen en heerlijkheden van de hertog er erg op gesteld waren dat het
vorstenpaar in hun onmiddellijke omgeving resideerde. Dat had te maken met de
gevoelswaarde van nabijheid en bereikbaarheid,

Boven dialogeren Timaeus en Placides, onderaan krijgt Filips de Goede hun filosofische beschouwingen
aangeboden.
Tweedelig frontispice in Livre des secrets aux philosophes, ca. 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 11107, fol. 1

en met de ideeën over de ‘goede regering’ en ‘le bien public’. Economische motieven
waren echter ook belangrijk. Voor de stedelingen was de aanwezigheid van de hertog
of hertogin een welkom evenement. Er viel altijd wel wat te verdienen aan de diverse
uitgaven die zo'n omvangrijke en prachtminnende hofhouding noodgedwongen moest
doen. Leveranciers, ambachtslieden, kunstenaars en andere sollicitanten verdrongen
elkaar om hun diensten aan te bieden. De magistraten waren bereid tot grote
tegemoetkomingen, zoals de medefinanciering van bouwwerken aan de residenties,
om de vorsten naar hun stad te lokken. Ook voor de armsten was de aanwezigheid
van de vorsten een goede zaak. Het was immers de gewoonte aalmoezen uit te delen
bij rouwplechtigheden of heuglijke gebeurtenissen, zoals bruiloften, doopfeesten,
verjaardagen. Karel, graaf van Charolais, schonk op zijn verjaardag bijvoorbeeld een
maaltijd aan arme kinderen - hij was geboren op Sint-Maarten, een typisch kinderfeest.
En in 1432, op de begrafenisdag van de kleine Josse, de vier maanden oude zoon
van Filips en Isabella, werden zes penningen uitgedeeld aan elke arme die zijn
medeleven kwam betuigen in het hertogelijke hotel in Gent. De totale som die bij
die gelegenheid werd uitgegeven, was 97 pond (aan 3880 armen!).
Behalve wegens hoge leeftijd, ziekte of de wens om zich na jarenlange inzet uit
het wereldse leven terug te trekken, konden de vorsten maar moeilijk ontkomen aan
de politieke en morele verplichting de inwoners van hun gebieden af en toe met een
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bezoek te verblijden. Die gunst waren zij immers verschuldigd aan onderdanen op
wie ze zo vaak een beroep deden om aan buitengewone inkomsten te geraken. Voor
de heffing van ‘beden’ had de hertog namelijk de toestemming nodig van de
volksvertegenwoordigingen. De residentie was een middel om in zekere mate de
soms moeizaam gegenereerde fondsen te redistribueren. Bovendien was het van het
grootste belang voor het prestige van de vorst dat hij zich met zijn hofhouding zo
vaak mogelijk in al zijn pracht en praal vertoonde. Daarom werd de aanwezigheid
van de hertogelijke familie, vooral ter gelegenheid van uitzonderlijke feesten en
ceremonies (zoals hoogdagen, bruiloften, doopfeesten, ridderslagen, toernooien,
kruisvaartgeloften, herdenkingen van voorspoedige veldslagen, en, vanaf Filips de
Goede, kapittels van het Gulden Vlies), zo evenwichtig mogelijk over de verschillende
residentiesteden gespreid. De rijkdom en luxe die met zulke gebeurtenissen gepaard
ging - en als het ware naar buiten werd gedragen, doordat vele massaal bijgewoonde
activiteiten buiten de eigenlijke residentieruimtes werden gehouden - had tot doel
de onderdanen en de aanwezige vreemdelingen te imponeren en tot onderdanigheid
of respect te dwingen. Uiteraard hadden die evenementen ook een emulatief en
exemplarisch karakter voor de organisatie van
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soortgelijke ceremonies en feesten door de stadsmagistraat en de lokale elites. Niet
zelden woonde de hertog of een lid van zijn familie een stadstoernooi of -schieting
bij, en soms namen zij er zelfs aan deel.
De meer alledaagse activiteiten aan het hof waren nogal strak gereglementeerd en
afhankelijk van de aard van de residentie (winter- of zomer-, stads- of
plattelandsresidentie), vooral wat de vrijetijdsbesteding betrof. Tot de dagelijkse

Koning Herold leest enkele burgers een brief voor. Randminiatuur door de Meester van Girart de
Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 59

routine behoorden de mis en andere religieuze diensten en devotionele praktijken,
de maaltijden, de zittingen van de Raad en de audiënties, het correspondentiewerk
met de secretarissen, de ontvangst van gezanten en vreemdelingen. In de resterende
vrije tijd - de Bourgondische vorsten Isabella van Portugal en haar zoon Karel waren
naar verluidt noeste werkers en uiterst veeleisend voor hun medewerkers - bood het
hof heel wat ontspanningsmogelijkheden: jacht (er werden meutes jachthonden en
valken onderhouden), balspelen (kaatsen en badminton, binnen of buiten), schietingen
en andere wapenoefeningen, bordspelen, muziek en zang, lectuur of voorlezing,
opvoering van kluchten, maar ook amoureuze intriges waren zeer in trek. Hertog
Filips de Goede was bovendien een verzamelaar. Hij had een ‘rariteitengalerij’ in
het Brugse Prinsenhof, waar hij boeken maar bijvoorbeeld ook schilderijen, uurwerken
en een wereldkaart bewaarde; en in Ten Walle in Gent had hij een leeuwenen
wilde-dierenkooi. In de uitgestrekte parken van andere residenties liepen ook allerlei
soorten dieren; in Hesdin was er de eerder genoemde galerij met attracties.
Aan de ruimtelijke ordening van de residenties werd veel belang gehecht. Dat
hield verband met het Bourgondische hofceremonieel en met de gangbare
hiërarchische benadering van de persoon van de vorst. De leefruimtes waren steeds
op de verdiepingen gesitueerd, de suites van de hertog duidelijk gescheiden
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Een keffend hondje probeert de jaloerse en kijvende Eglantine en Florentine, die allebei verliefd zijn
op Girart de Nevers, te overstemmen. Pentekening van de Meester van Wavrin in de Roman de Girart
de Nevers, vóór 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9631, fol. 53

van die van de hertogin, maar met een discrete verbinding tussen beide. De
privéruimtes werden afgezonderd van de publieke en staatsievertrekken. Galerijen
of alleyes waren belangrijke architectonische elementen. Er werd echter een
onderscheid gemaakt tussen publieke galerijen - meestal verbindingen tussen openbare
ruimtes, makkelijk te bereiken via imposante trappen en geschikt voor recepties en
banketten - en privé-allées, die in de nabijheid van de vorstelijke appartementen
lagen, bediend werden door smalle wenteltrappen en zelfs konden worden afgesloten.
De hertog en de hertogin beschikten meestal over een suite van twee of meer kamers,
voor de eigenlijke slaapkamer en de retraite. Die kamers fungeerden als triageruimte
voor de bezoekers. Jammer genoeg is er zo goed als niets bewaard gebleven van de
residenties die het Bourgondische hof in de verschillende vorstendommen en
heerlijkheden nu en dan betrok. We moeten ons bijgevolg tevreden stellen met de
schriftelijke getuigenissen van tijdgenoten, hovelingen
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Koning David als voyeur. Miniatuur in het Petau-Getijdenboek, Frankrijk, begin 16e eeuw.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 234, fol. 58

en bezoekers, en met de bewaarde plannen, tekeningen, etsen en miniaturen om een
idee te krijgen van gebouwen, parken en tuinen, en interieurs.

Het hof als huishouding
De organisatie van het dagelijkse leven aan een hof zoals dat van de Bourgondische
hertogen was geen kleine onderneming. Naast de voedsel- en drankbevoorrading
(tafeldienst en keuken), het logement en de kleding, de hygiëne en gezondheidszorg
(kamer) waren er de kerkdiensten, de devotionele en caritatieve praktijken, de
verzorging en het onderwijs van de kinderen (kamer en kapel), de vrijetijdsbesteding
(kamer), het secretariaat en de veiligheid (kamer), de vervoer- en boodschappendienst
en de paardenstalling (stallingen), en ten slotte de inkwartiering (fourrière) van de
hertogelijke familie, hun inwonende verwanten, hovelingen en personeel. Al die
diensten werden bemand met honderden ambtenaren en dienaars van verschillende
stand en rang, die zelf hun eigen bedienden en paarden moesten onderhouden met
een dagloon van 3 schellingen per mond. Die ‘bemanning’ is voor de hertogelijke
huishouding wel heel letterlijk op te nemen; behalve één enkele wasster, die dan nog
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een paar vormde met een wasser, stond er geen enkele vrouw op de loonlijsten van
de hofambtenaren van Filips de Goede. Een prinselijke zuigeling, zoals de
hogervermelde Josse, werd op zijn begrafenisstoet in 1432 begeleid door twaalf eigen
hofambtenaren, onder wie een hofmeester en een klerk van de kapel. In 1445
bedroegen de jaarlijkse kosten van de gewone huishouding van de hertog, de hertogin
en de graaf van Charolais aan dagloonkosten alleen meer dan 94.000 pond.
Wie waren nu de mannen en (aan het hof van de hertogin) enkele vrouwen die de
merkwaardige Bourgondische huishouding bevolkten en draaiende hielden, of liever:
wie zijn de mensen die op de dagloonlijsten van de zogenaamde escroes staan? De
loonlijsten bevatten in de eerste plaats de leden van de hertogelijke familie die aan
het hof verbleven. In 1438 bijvoorbeeld, trof de Castiliaanse reiziger Pero Tafur aan
het hof van de hertog en de hertogin de volgende inwonende familieleden aan: de
graaf van Saint-Pol, de graaf van Etampes (zoon van Filips' oom Filips, graaf van
Nevers), beiden met hun echtgenote en huishouding, de prinses van Navarra (Agnes
van Kleef, nicht van de hertog) en haar huishouding, de hertog
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van Kleef (Adolf, een neef van de hertog).
Hertog Filips had zelf maar één overlevende wettige zoon; aan de kinderen van
verwanten en aan hertogelijke bastaardkinderen (onder andere de meisjes Anna,
Margareta, Maria en Yolande, en de jongens Corneel, Antoon en Boudewijn) werd
aan het hof van Filips en Isabella dan ook veel zorg besteed; ze werden opgevoed
en onderhouden volgens hun stand en kregen een gunstig huwelijk of een geestelijke
carrière aangeboden. Zo liet Maria, hertogin van Kleef en zus van Filips de Goede,
verschillende van haar kinderen aan het hof van Bourgondië opvoeden. Filips en
Isabella zorgden voor hun huwelijken: Jan met Isabella van Etampes, Adolf (heer
van Ravestein) met Beatriz van Coïmbra (nichtje van hertogin Isabella), Catharina
met de hertog van Gelre, Agnes met de erfgenaam van Navarra, Maria met Karel
van Orléans. In 1450 werden ook drie kinderen van de overleden broer van hertogin
Isabella, don Pedro, aan het hof opgenomen: Jan (18), Jacob (15) en Beatriz (14) van
Coïmbra. De oudste bleef aan het hof van de hertog en bouwde een politieke en
militaire carrière op. Samen met zijn zwager Adolf van Kleef, die in 1453 met Beatriz
was gehuwd, werd hij ridder van het Gulden Vlies. Jacob werd een jaar lang aan het
hof van de hertogin onderhouden, wat 108 schellingen per dag kostte voor 36 mensen
en evenveel paarden - het hoogste dagloon aan haar hof - waarna hij nog een pensioen
van de hertog ontving. De jonge Portugees begon aan een carrière in de Kerk met
de financiële steun van zijn tante: hij werd proost van de Sint-Pieterskerk in Rijsel,
bisschop van Atrecht en aartsbisschop van Lissabon. In 1456 werd hij kardinaal. Hij
stierf in Florence op vijfentwintigjarige leeftijd.
De jonge Beatriz vond aan het hof van haar tante enkele leeftijdgenoten: Isabella
van Bourbon, latere gravin van Charolais, en Isabella van Etampes. Maria van Gelre
had het jaar voordien het hof verlaten om koningin van Schotland te worden. Na haar
huwelijk met Adolf van Kleef bleef Beatriz aan het hof van de hertogin. Onder de
naam ‘madame de Ravestain’ ontving ze dagelijks 30 schellingen. Toen hertogin
Isabella in 1457 het hof verliet, werd Beatriz de eerste dame in het hotel van de gravin
van Charolais, Isabella van Bourbon. Ze overleed in 1462 in Le Quesnoy. Haar jonge
kinderen Filips en Louise werden door de oude hertogin opgevoed in
La-Motte-au-Bois.
Na de leden van de hertogelijke familie vermelden de rekeningen van de escroes
de hoogste hofambtenaren. Bij de hertog waren dat de raadsheren (chambellans),
ridders (bannerets en bacheliers) en hotelmeesters, verder de hoofdambtenaren van
de Quatre Etats: panetiers, hofschenkers (échansons), voorsnijders (écuyers
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Koning Filips I van Frankrijk verstoot zijn vrouw Berthe, dochter van de graaf van Holland, die
bescherming zoekt bij haar minnaar. Miniatuur in Les Grandes Chroniques de France jusqu'en 1380,
Frankrijk, 1415-30.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 1, fol. 174v

Enkele hofdames en een nar kijken toe terwijl ridders oefenen voor een toernooi. Randillustratie in
het Getijdenboek van William Hastings, Gents-Brugse school, 1480-90.
Londen, British Library, Add. Ms. 54782, fol. 67

Prinsen en poorters

26
tranchants) en schildknapen van de stallingen (écuyers d'écurie), allen edellieden.
Bij de hertogin staan de eredames eerst. In 1447 had Isabella vier Portugese eredames:
Margareta de Castro, dame van Montaigu, Isabella de Sousa, echtgenote van Jean
de Poitiers (zij ontvingen gages voor hun personeel en voor één paard elk, en voor
het personeel van hun kinderen), Isabella van Beauval en haar zus Catharina,
waarschijnlijk dochters van de Portugese panetier

Hofdignitarissen op weg naar de tempel van Diana. Miniatuur (detail) in de Chroniques de Hainaut
(1448) van Jean Wauquelin, naar de Latijnse tekst van Jacques de Guise.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9242, fol. 175V

Twee menestrelen met tokkelinstrumenten bezingen de heldendaden van Paris voor een jonkvrouw.
Ingekleurde pentekening door de Meester van Wavrin in L'Histoire du chevalier Paris, ca. 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9632-33, fol. 1

van de hertogin, Jan van Obidos. De meeste Portugezen die de infante vergezeld
hadden in de winter van 1429, toen ze naar de Nederlanden kwam om te huwen met
Filips de Goede, bleven definitief aan het Bourgondische hof. Een tweede contingent
arriveerde in 1450 met de kinderen van don Pedro. Hertogin Isabella had ten minste
achtentwintig Portugese hovelingen, waaronder tien vrouwen. Bij die vrouwen was
ook haar voedster, die in Brugge in het Prinsenhof verbleef en in 1450 overleed.
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Margareta d'Aine en Eleonora Rodrigues, de kamerdienaressen van de hertogin,
waren ook al landgenoten. De hertogin bezorgde al haar Portugese hovelingen en
die uit het gevolg van haar nichtje Beatriz een passend huwelijk. Ze onderhandelde
over de huwelijkscontracten, begiftigde haar beschermelingen rijkelijk en betaalde
meestal ook hun bruidskleren. Hun kinderen werden aan het hof opgevoed en op hun
beurt ontvingen ze milde giften wanneer ze huwden of in het klooster traden. De
Portugezen aan het hof waren intimi van de hertogin, stuk voor stuk in
vertrouwensfuncties: secretaris, kamerdienaar, arts (Alfons van Lucena, waarschijnlijk
de vader van Vasco, de dichter en vertaler die later in dienst trad bij de graaf van
Charolais), apotheker, musicus, biechtvader, juwelenbewaarder. Jan Vasques was
de Portugese secretaris van de hertogin die het langst in dienst bleef. Hij kocht een
huis in Brugge en trouwde er met Margareta van Ackere. Hij overleefde de hertogin
en was een van haar testamentuitvoerders, samen met onder andere Bras d'Auzoye,
de Portugese apotheker van Isabella.
Na de hoogste ambtenaren van kamer en zaal komen het keukenpersoneel
(schildknapen, koks, braadmeesters, soepkoks, souffleurs die het haardvuur
onderhielden, keukenhulpjes, houtvoorzieners, waterdragers, loopjongens, sausmakers
en knechten) en de bedienden van de fruitkamer (belast met de zorg voor de voorraad
fruit en bijenwas voor toortsen en kaarsen) in de loonlijsten aan de beurt - allen
mannen. Dan volgt het logistiek zeer belangrijke personeel van de stallingen, dat
voor de reizen, toernooien en militaire expedities instond (de reeds vermelde
schildknapen, en ook de wapenkoningen, herauten, trompetters, wapensmeden,
knechten voor de diverse soorten
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paarden: reispaarden, strijdrossen, hakkeneien en lastdieren; knechten voor de litières
van de dames en de oude hertog, boden te paard, hoefsmeden, hooiknechten, pages,
stalwachters, karrenvoerders en hun helpers), en van de fourrière (belast met de taken
die voortvloeiden uit de constante verhuizingen). En tot slot vinden wij de lagere
dienaars van de kamer (valets de chambre), mensen die vaak door de aard van hun
werk zeer intiem met de vorsten omgingen. Zij stonden in voor de hygiëne en de
gezondheid van de hertog, de hertogin en hun kinderen: voedsters, berceresses,
kamermeisjes en een ‘dame de l'enfant à relever la nuit’ voor de zuigelingen; lijfartsen,
chirurgijnen, barbiers, apothekers en kruideniers (kruiderijen werden in enorme
hoeveelheden verbruikt: peper en gember, muskaatnoot en macis, kruidnagel en
kaneel, paradijszaad, komijn en saffraan), kamerknechten en -meisjes, wassers.
Anderen waren verantwoordelijk voor kleding, beddengoed, accessoires en boeken:
kleermaker, bontmaker, kousenmaker, schoenmaker, juwelenbewaarder en librariër,
klerenbewaarders, schilders van vaandels en harnassen, kopiisten en miniaturisten.
Voor de decoratie van het interieur van de residenties stonden tapissiers en schilders
in. Dienaars bekommerden zich om de religieuze en caritatieve noden, om het
onderwijs van de kinderen en om het dienstbetoon: biechtvaders, aalmoezeniers,
pedagogen, rekwestmeesters. De leden van de hertogelijke kapel daarentegen komen
niet als loonpost op de lijsten van de escroes voor. Voor de veiligheid en de bewaking
van de residentie en haar bewoners zorgden boogschutters met hun kapitein,
lijfwachten, pedellen, deurwaarders, portiers, conciërges. Voor het beheer van de
financiën van het hotel stonden de meester van de Chambre aux deniers en de
controleur in, voor de administratie de secretarissen en de klerken. De
vrijetijdsorganisatie van de vorsten, ten slotte, viel onder de bevoegdheid enerzijds
van het personeel dat verantwoordelijk was voor de jachthonden en jachtvogels, en
anderzijds van kluchtenspelers, narren en menestrelen.

Het hof als centrum van politieke besluitvorming
Het hof, met name de plaats waar de hertog, de hertogin of de luitenant en
gouverneur-generaal resideerden (de echtgenote of een familielid kreeg immers
volmachten om te regeren bij afwezigheid van de vorst) was, vanwege het principe
van de soevereiniteit van de vorst, ook het centrum van de politieke besluitvorming.
De Hofraad was de quasi dagelijkse vergadering van alle aan het hof aanwezige
raadsheren met de vorst; hij stond onder leiding van de kanselier of zijn
plaatsvervanger en had het karakter van een regeringsraad. Twaalf ridders met de
rang van raadsheerkamerling, de hoogste rang aan het hof, konden deel uitmaken
van de Hofraad. Zij waren de politieke raadgevers van de hertog en werden
hoofdzakelijk met diplomatieke en militaire opdrachten belast. De taken van de
Hofraad waren van bestuurlijke maar ook van financiële en rechtelijke aard. Daarvoor
werden al onder Filips de Stoute juristen aangetrokken, die de
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Diplomaten en ambtenaren beraadslagen over de aanspraken van de koning van Engeland op de Franse
kroon. Miniatuur in Traité contre les prétentions des anglais à la couronne de France, na 1463.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9469, fol. 1
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titel droegen van raadsheer-rekwestmeester. Uit de Hofraad groeide tussen 1435 en
1445 door specialisatie een Grote Raad, die het opperste rechtsorgaan van de
Bourgondische staat werd. Het ontstaan van de Grote Raad leidde tot een enorme
uitbreiding van het gerechtelijk personeel en een specialisatie in het secretariaat;
reeds in 1448 had de Grote Raad een eigen griffie. Aanvankelijk werd de nieuwe
raad geleid door dezelfde persoon als de gewone raad, namelijk de kanselier of zijn
adjunct, maar later werd een afzonderlijk hoofd aangesteld. De Grote Raad was een
uitzonderingsrechtbank die slechts zaken behandelde welke niet voor de gewone
rechtbanken kwamen. In 1473 werd de Grote Raad door Karel de Stoute van het hof
afgescheiden en als Parlement in Mechelen gevestigd.
Het hof had ook een rechtbank voor de rechtspraak over de eigen leden. Het was
een rechtspraak in kort geding, zonder enige mogelijkheid van beroep. De
hofrechtbank werd onder Karel de Stoute voorgezeten door de eerste hofmeester,
bijgestaan door vier gewone hofmeesters.
Na de afsplitsing van de Grote Raad werd de Hofraad verscheidene malen
gereorganiseerd, vooral ten behoeve van de financiële administratie, maar telkens
zonder veel succes. De controle op de algemene ontvanger en het overkoepelende
beheer van de financiën bleven zeer moeilijk.
De kanselier van Bourgondië stond aan het hoofd van de administratieve piramide
van de vorstelijke bestuursorganen en speelde een belangrijke politieke rol, hoewel
zijn bevoegdheden nooit precies werden omschreven. Als zegelbewaarder en
woordvoerder oefende hij toezicht uit op de bestuursdaden van de vorst. Hij was in
theorie hoofd van het kanselarijpersoneel: audienciers, controleurs en secretarissen,
maar ook van de hele ambtenarij. De ambtenaren van justitie, van financiën en van
bestuur konden van de kanselier instructies krijgen en moesten hem op de hoogte
houden van hun activiteiten en bij hem te rade gaan alvorens een initiatief te nemen.
Dat was het resultaat van de feitelijke machtspositie die de kanselier bekleedde. De
opeenvolgende kanseliers waren dan ook allemaal universitair geschoolde juristen
van Bourgondische origine, die een zeer nauwe vertrouwensband hadden met hun
vorst. De geestelijken onder hen kregen op voorspraak van de hertogen een
bisschopszetel, de leken werden zonder uitzondering in de loop van hun carrière
geadeld.
De machtspositie van de kanselier wekte afgunst en leidde soms tot spanningen
aan het hof, zoals het ‘fin de carrière’ van Rolin aantoont. Een opmerkelijke figuur
was Jean Canard, kanselier van Filips de Stoute vanaf 1385 en later bisschop van
Atrecht. Hij speelde een grote rol in de aanvaarding van de Bourgondische dynastie
in Vlaanderen. Nicolas Rolin, ook een Bourgondiër maar van burgerlijke afkomst,
die kanselier werd in 1422 en dat ambt behield tot zijn dood in 1462, was een zeer
belangrijke politieke figuur (onder andere in de hertogelijke diplomatie en financiën)
aan het hof van Filips de Goede. Hij is vooral als mecenas beroemd gebleven. Door
de uitgestrektheid van de gebieden van Filips de Goede en de voorkeur van de hertog
om in de Nederlanden te resideren, werd Rolin zijn feitelijke plaatsvervanger in
Bourgondië. Hij verbleef hoofdzakelijk in Dijon, waar hij een eigen hofhouding
uitbouwde. Zijn hele familie teerde op zijn vertrouwenspositie bij de hertog. Die
situatie leidde tot een conflict met een andere invloedrijke hovelingenclan, het
adellijke geslacht de Croÿ. De Croÿs hadden een soort schaduwkanselierschap weten
te creëren doordat een telg van het geslacht (Antoine) het ambt van eerste kamerheer
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bekleedde en dus ook in het bezit was van het hertogelijke geheime zegel. Het conflict
tussen de twee clans voedde de onenigheid tussen Filips de Goede en zijn zoon Karel,
en leidde tot de retraite van de hertogin in 1457 en het bekoelen van de relatie tussen
Rolin en de oude hertog. Daarvan maakte de Croÿ-clan gebruik om zijn eigen macht
uit te breiden en een grote enquête te laten uitvoeren over de mistoestanden in de
hertogelijke administratie: de zogenaamde ‘reformatie van 1457’. Guillaume Hugonet
was kanselier van Karel de Stoute en diens dochter Maria. Hij werd tijdens de opstand
van 1477 beschuldigd van verraad en samen met raadsheer Humbercourt door de
Gentenaren terechtgesteld. Het ambt van kanselier werd toen zelfs afgeschaft en zijn
taken werden overgenomen door het hoofd van de Grote Raad.
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In deze opdrachtscène herkennen we, aan de rechterhand van Filips de Goede, Jean Chevrot, bisschop
van Doornik, en kanselier Nicolas Rolin (met boekje) in het gezelschap van andere politieke
dignitarissen. Links van de hertog staan de jonge Karel de Stoute en enkele ridders van het Gulden
Vlies. Miniatuur door de Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart de
Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 6
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In 1480 werd er echter opnieuw een kanselier benoemd: de Bourgondiër Jean
Carondelet.
In de kanselarij waren de secretarissen verantwoordelijk voor het opmaken van
de oorkonden; een van hen was bevoegd te tekenen in financiële zaken. De audienciers
waren met de inkomsten van de zegelrechten gelaste secretarissen. Zij werden
gecontroleerd door een secretaris-controleur van de audiëntie, die bij de zegeling
van alle oorkonden aanwezig was.
Ook de krijgsmacht had haar basis aan het hof. Ridders en schildknapen moesten
steeds paraat zijn om de hertog op veldtocht te vergezellen. De jonge hofschildknapen
(écuyers), telgen van adellijke families, bemanden immers een van de batailles in
het leger, terwijl de kamerheren (chevaliers-bannerets) de verplichting hadden
minstens vijfentwintig gewapende mannen te leveren bij een veldtocht. De eerste
voorsnijder mocht bij veldslagen het hertogelijke pennoen dragen, terwijl de eerste
wapen- en stalmeester de standaard droeg. De hofambtenaren van de dienst van de
stallingen zorgden behalve voor het vervoer en de boodschappen ook voor de logistiek
van de legeractiviteiten.

De sociale betekenis van de dienst aan het hof
Vele hofambten waren in handen van dezelfde families. Raadsheren, hofambtenaren
en dienaars trouwden in in elkaars families, vaak met de goedkeuring en de actieve
medewerking van de vorsten. Onder de vrouwen rond de hertogin treffen wij dikwijls
echtgenotes of dochters van hofambtenaren van de hertog aan. Broers of zussen
waren vaak samen of achtereenvolgens in dienst, de ene in Bourgondië, de andere
in Artesië bijvoorbeeld. Hele dynastieën van hofambtenaren en -dienaars volgden
elkaar op. Ook na de uitbreiding van de hertogelijke gebieden onder Filips de Goede
waren de Bourgondiërs veruit het talrijkst aan het hof, gevolgd door de Brabanders
en de Vlamingen. Hofambtenaren uit de andere gebieden waren sterk in de
minderheid: de Henegouwers maakten slechts 3,7% van de groep uit, de Hollanders
1,7%, en de Naamse en Luxemburgse adel was helemaal niet geïntegreerd. Die
toestand was het gevolg van een historische evolutie: de gevestigde
ambtenarendynastieën lieten zich niet door nieuwkomers verdringen. Aan het hof
van hertogin Isabella hadden de Portugezen een bevoorrechte plaats.
Functie en titel van een hofbeambte of
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Alexander de Grote brengt zijn moeder, die eerder door zijn vader Philippus was weggestuurd, terug
bij haar echtgenoot en laat Cleopatra, die op het punt staat met Philippus te trouwen, onder escorte
naar haar land terugbrengen. Miniatuur in Jean Wauquelin, Histoire d'Alexandre, Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9342, fol. 22
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Begrafenisstoet van koning Richard II van Engeland in 1400 met in de achtergrond een typisch
stadsplein met burgers. Miniatuur door Lieven van Laethem in de ‘Froissart’ van Antoon van
Bourgondië, 1464.
Berlijn, Staatsbibliothek SMPK, Depot Breslau, Breslauer Froissart, Band IV, fol. 319
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-dienaar stemden niet altijd overeen: een adellijke kamerheer (chambellan)
bijvoorbeeld maakte nooit het bed van de hertog op, dat was het werk van een knecht;
de hofmeester en de hoofden van de Quatre Etats deden alleen echt dienst tijdens de
plechtige hofdagen, die op de belangrijkste feesten van de kerkelijke kalender vielen,
namelijk op Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen. Een hofambt bracht
overigens verplichtingen mee

Een hofnar becommentarieert een bruidsstoet. Een hofdame, die de sleep van de bruid draagt, is in
het gezelschap van een ridder, en wordt gevolgd door een dame met valk. In de achtergrond zijn
vermoedelijk de torens van Gent weergegeven. Miniatuur in het Breviarium Grimani, ca. 1510.
Venetië, Biblioteca nazionale Marciana, Breviarium Grimani, fol. 4v

die door de hoveling als zeer belastend werden ervaren. Zo werd onder Karel de
Stoute een openbare audiëntie ingevoerd, die driemaal per week plaatsvond en
waaraan alle aan het hof verbonden edelen moesten deelnemen. De audiënties werden
wegens protest tot twee en vervolgens een per week beperkt, en later afgeschaft.
Verscheidene buitenstaanders mochten een hofambttitel voeren ten teken van eer
maar uiteraard zonder vergoeding. Kinderen uit de adel begonnen hun carrière als
page of gentilhomme van de kamer. Ze werden valet servant en klommen op tot
schildknaap en kamerheer. Om kamerheer te worden, moest men ridder zijn. Een
hofambtenaar uit de diensten van de Quatre Etats die tot ridder werd geslagen, moest
zijn ambt neerleggen wanneer het onverenigbaar werd geacht met de nieuwe status.
De promotie tot kamerheer kon echter geruime tijd op zich laten wachten wegens
het beperkte aantal plaatsen voor iemand met die titel.
Inzake vergoedingen kregen de meeste hofambtenaren en dienaars naast hun
dagloon ook allerlei giften en beloningen bij speciale gebeurtenissen van familiale
aard of voor speciaal gewaardeerde prestaties. Ze genoten ook allerlei vormen van
bescherming en voorspraak (voor ambten, prebenden enz.) vanwege de hertog en de
hertogin. Een van de merkwaardigste aspecten van dit protectie- en
bevoordelingssysteem aan het hof was ongetwijfeld de praktijk dat bij het huwelijk
van in de gunst staande ambtenaren, van hun kinderen of neven, de hertog of hertogin
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bij de uitnodiging voor het bruiloftsfeest het uitdrukkelijke verzoek voegden om
aanwezig te zijn en niet met lege handen te komen. Meestal was het huwelijkscontract
ook al door de bemiddeling van de vorst of de vorstin gesloten.
Het huwelijk werd soms aan het hof voltrokken en af en toe betaalden de hertogen
zelfs het banket. De begunstigden van die uitnodigingspolitiek waren favoriete
secretarissen, de hoogste legisten en financiële ambtenaren (procureur-generaal,
auditeurs en rekenmeesters, ontvangers), maar ook wel ambtenaren van lagere rang.
De dupe van de historie waren uiteindelijk de genodigden die - letterlijk - het gelag
betaalden: het aanvaarden van de invitatie betekende voor hen een grote investering
van tijd en geld, maar door te weigeren riskeerden zij in ongenade te vallen bij de
bevoorrechte ambtenaar.
Wie zijn functie neerlegde, wegens hoge leeftijd of invaliditeit - wat gezien de
grote mobiliteit van het hof een ernstige handicap was - kon meestal rekenen op een
pensioen. Ook de weduwe van een verdienstelijk ambtenaar werd met een pensioen
bedacht.
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Aan het hof maakten de kleren de man. Aan de lengte van de rok herkende men
iemands rang: korte kleren en goudbrokaat waren gereserveerd voor de edelgeborenen,
noblesse de sang of noblesse d'épée; geadelde raadsheren, de ambtsadel of noblesse
de robe, en de geestelijken droegen lange kleren.
De dames en heren van het hof bepaalden de mode met hun klederdracht, hun
schoeisel, hun haartooi. De adellijke hovelingen droegen zwart laken, brokaat, veel
bont. Wapenrokken en wapens waren het voorrecht van ridders en lijfwacht. Van
groot belang waren de accessoires: hoeden voor de mannen, coiffes voor de dames,
beurzen en riemen. Juwelen, ordetekens zoals die van het Gulden Vlies,
zegelmatrijzen, messen, sleutels en kammen sierden de kleding. Aan de kleuren die
men droeg en het wapenschild dat men voerde, was te zien of men behoorde tot het
huis van de vorst, van zijn echtgenote of van hun kinderen en verwanten.

‘Over de verschillende karakters van de mensen’. Miniatuur door de Meester van het Gebedenboek
van Dresden in Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, ca. 1480.
Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. I 11b, Bd. 1,fol.253

Conclusie
Wat was er karakteristiek voor het hof van Bourgondië in de vijftiende eeuw, in
vergelijking met de hoven in de omringende landen? Werner Paravicini heeft in zijn
onderzoek enkele eigenschappen onderstreept. Voor alles was er het belang van
ridderschap en adel.
Alleen ridders konden dienen in de hoogste ambten van de kamer, alleen zij konden
worden opgenomen in de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies. Ten tweede gold
voor de meeste ambten een beurtrol (halfjaarlijks, per kwartaal of per trimester),
zodat meer mensen aan de persoon van de vorst werden gebonden. Voor velen was
de functie aan het hof slechts een deeltijdse bezigheid, naast andere administratieve
taken buiten het hof. Ten derde was de hofhouding uitgebreid gereglementeerd (door
de opeenvolgende hofordonnanties) en werden de uitgaven ervoor streng gecontroleerd
(met de betalingslijsten van de escroes). Ten vierde kenmerkte de Bourgondische
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hofhouding zich al vrij vroeg door de sacralisatie van de vorstelijke persoon (de
verplichte knieval in zijn aanwezigheid, de baldakijn boven zijn staatsiezetel), door
de creatie van een materiële afstand tegenover hem, door de hiërarchisering van de
hovelingen, die allen, van welke rang of stand ook, in een meester-knechtrelatie
werden gedwongen. Onder Karel de Stoute was de toegang tot de persoon van de
vorst het privilege van enkele hovelingen. Er werd een strikte hiërarchie in acht
genomen bij het betreden van de kamers die verbonden waren met de privévertrekken
van de hertog. Ten slotte schitterde het Bourgondische hof ook door zijn omvang en
praal, wellicht omdat de vorst en zijn entourage begrepen dat een investering in
mankracht en luxe rendeerde in de vorm van prestige en macht.
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Begeleid door zijn valkenier en fraai uitgedoste hovelingen, bezoekt Filips de Goede Jean Wauquelin,
die in 1448 in Mons de laatste hand legt aan zijn vertaling van Jacques de Guises Chronica Hanoniae.
Miniatuur door Loyset Liédet in de Chroniques de Hoinaut, 1469-70. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
van België, Ms. 9244, fol. 3
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Hoofdstuk 2
Edelen

Vier fases in het leven van de 15e- eeuwse edelman: in het looprekje als kind, met een valk als
jongeling, als volwassen ridder en als oude man met stok. Miniatuur in Barthélemy l'Anglais, Livre
des Propriétés des Choses, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 134, fol. 42v

Noties en categorieën
Zoals overal in het Westen, werden ook in de vroegere Nederlanden personen die
tot de adel behoorden, beschouwd als leden van de sociale elite. Ze waren afkomstig
uit verschillende streken van het Franse koninkrijk of het Duitse keizerrijk, kwamen
voort uit families van diverse origine, ministeriales of ridders, afhankelijk van
bijzondere juridische regels of plaatselijke costumiere gebruiken, en ze leefden in
zeer uiteenlopende economische milieus.
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Hertogin Margareta van York, de tweede echtgenote van Karel de Stoute en zus van koning Edward
IV van Engeland, met haar hofdames in gebed. Een jonge hoveling kijkt geïnteresseerd toe. Miniatuur
in een verzameling moraliserende en religieuze teksten van David Aubert, omgeving van de Meester
van Maria van Bourgondië, Gent, na 1467.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 365, fol. 115

Zo waren Henegouwen en Luxemburg erg ruraal en was Vlaanderen meer
verstedelijkt. Om de sterk geïndividualiseerde provincies met hun weerbarstige,
machtige en soms gevaarlijke steden, die zij in een persoonlijke unie hadden
samengebracht, tot één staat te verenigen, zochten de Bourgondische hertogen steun
bij de edelen. Die wisten zij aan zich te binden door het verlenen van belangrijke
ambten en verantwoordelijkheden. De politiek van de vorsten had tot doel de
onderlinge verschillen uit te wissen om een van hen afhankelijke ‘Bourgondische’
adel te vormen. In dat plan paste bijvoorbeeld de oprichting van de Orde van het
Gulden Vlies voor een bevoorrechte minderheid, en ook de vestiging en ontwikkeling
van de administratie aan het hof, waardoor de hertog edelen uit zijn verschillende
staten verplichtte samen te leven en te handelen. In 1426 zond Filips de Goede een
delegatie naar Portugal om er over zijn huwelijk te onderhandelen. Zij werd geleid
door Jean, heer van Roubaix, de oudste onder de deelnemers. Tot het gezelschap
behoorden voorts Baudouin de Lannoy en André de Thoulongeon, die toen nog
schildknaap was maar voor de gelegenheid tot kamerheer (chambellan) werd
aangesteld. De eerste twee waren afkomstig uit de noordelijke gewesten, Vlaanderen
en Artesië, de laatste kwam uit de zuidelijke gewesten.
Het begrip ridderschap had niet dezelfde betekenis in het keizerlijke deel van de
Nederlanden als in de Franse gebieden - waartoe sommige noordelijke en ook de
zuidelijke vorstendommen, in het bijzonder het hertogdom Bourgondië behoorden.
In Frankrijk behoorden ridders en edelen tot dezelfde groep. Het ridderschap was in
feite beperkt tot de rijkste leden van de adel. Alleen edelen konden tot ridder geslagen
worden, maar vele bleven, uit eigen beweging, hun hele leven schildknaap. In de
Nederlanden konden traditioneel zowel leden van de stedelijke patriciërsgeslachten
als leden van de adellijke geslachten en van geslachten van ministeriales ridder
worden. Voor een niet-edele was de ridderslag een middel om in de adel te worden
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opgenomen. Aan het einde van de Middeleeuwen veranderde de situatie en vervaagde
het probleem van de oorsprong van de familie. De afstammelingen van
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ministeriales en van ridders waren toen reeds samengesmolten tot één sociale groep
die de ‘nieuwe’ adel vormde. Die evolutie is duidelijk te volgen in Gelre. In de
entourage van de hertogen van Bourgondië werkte de Franse invloed bovendien de
Franse opvatting over het ridderschap in de hand, namelijk dat ridders automatisch
tot de adel behoorden. Hier bleef de ceremonie van de ridderslag, die beperkt was
tot het essentiële, la collée en de kus, een onvergetelijk moment in het leven van een
edelman.
Tot de adelstand behoorden degenen die bij sociale consensus als edelen werden
erkend door buren, vrienden, niet-edelen en - wat van doorslaggevend belang was door andere edelen. Zij werden dan geacht de vastgelegde gedragscode en bijzondere
ethiek na te leven. Gelukkig vinden wij in het Livre des faits de Jacques de Lalaing
een soort modelcurriculum van de ridder, waarin dat ideale gedrag duidelijk geschetst
wordt. Een hoge geboorte bood een aanzienlijk voordeel: zonen van edelen werden
ongetwijfeld gemakkelijker als adellijk erkend, maar de verheffing in de adelstand
bleef een individuele maatregel die door de hertog genomen werd en niet automatisch
gebeurde, ook al leidden bepaalde hoge ambten in de hertogelijke administratie
normalerwijs tot een opneming in de adel. De nieuwe edelen werden door de publieke
opinie als parvenus beschouwd en bleven verstoken van de aan hun gloednieuwe
status verbonden financiële voordelen. Daarvoor moesten ze tot de tweede of derde
generatie wachten.

De laat-Romeinse strateeg Frontinus onderricht officieren in de krijgskunde. Miniatuur in de
Stratagèmes, een Franse verkorte versie van Frontinus' Latijnse werk, Zuidelijke Nederlanden, derde
kwart 15e eeuw.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 73 J 22, fol. 93
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Keizer Maximiliaan, gehuld in harnas en keizersmantel, in aanbidding voor een elegante
Sint-Sebastiaan, de heilige ridder. Het gebouw in de achtergrond is vermoedelijk een deel van het
Brugse Prinsenhofcomplex. Miniatuur in het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan, Brugge, na
1486.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1907, fol. 61v

Liefdevol koestert Cybele een van haar tweelingen na de geboorte. De vroedvrouw en een bediende
ontfermen zich over het andere kind. Miniatuur (detail) in Raoul Lefèvre, Recueil des Histoires de
Troye, Vlaanderen, vóór 1467. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9261, fol. 9
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Landschap met heerlijk domein. Miniatuur door Simon Marmion (?) in Le Trésor des histoires,
Zuidelijke Nederlanden, 1470-80.
Londen, British Library, Ms. Cotton Aug. AV, fol. 345v

De worteling
De edelman was in de eerste plaats heer van een grondgebied dat hij als vazal in leen
had, ofwel rechtstreeks van de hertog ofwel onrechtstreeks via een andere heer die
zelf vazal van de hertog was. Zijn feodale verplichtingen bestonden uit hofdienst of
militaire dienst. Alleen de cavalerie scheen passend voor een edele; daarin kon hij
zich superieur voelen ten aanzien van het voetvolk, de boogschutters en de
voetknechten. De militaire functie had een kostprijs, die van de wapenrusting en de
paarden. Voor de noodzakelijke militaire opleiding werd verondersteld dat de edelman
over voldoende tijd en inkomsten beschikte om het domein te beheren en de oproepen
van de vorst te beantwoorden, zonder handenarbeid te moeten verrichten. Edelen
met een passie voor wapens beschikten over meerdere oorlogsharnassen en
wapenrustingen voor steekspelen, tenminste als zij het zich konden veroorloven.
Zoals Claude Gaier zegt, bleef ‘voor de edelen de uitrusting voor oorlogvoering,
toernooi en jacht altijd het symbool van hun bestaan als sociale groep’. Het was de
gewoonte, bij testamentaire beschikking, een strijdros en een harnas te schenken aan
de religieuze instelling waar de ridder begraven wilde worden. Het rijdier werd
vermoedelijk verkocht voor rekening van de begunstigde. De wapenrusting werd bij
het graf tentoongesteld, in zijn geheel of gedeeltelijk, meestal het schild en de helm.
Wapens waren statussymbolen, ze werden beschouwd als een teken van rijkdom,
zozeer zelfs dat ze vaak onnodig ‘opgepot’ werden. Jacques de Bourbon, die aan het
hertogelijke hof leefde, bestelde in 1464 bij een Milanese wapensmid drie volledige
wapenrustingen op maat. De Henegouwse ridder Richard de Naast liet bij zijn dood
in 1397, zoveel onderdelen van wapenrustingen voor oorlog en steekspel na dat een
ridder er zich volledig mee kon bewapenen en zelfs verloren of geschonden stukken
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probleemloos kon vervangen. Moed en vaardigheid met de wapens waren adellijke
deugden die gedemonstreerd moesten worden in dienst van de heer, voor een
rechtvaardige zaak, ook al manifesteerde adellijk geweld zich in de realiteit veelal
in privéoorlogen. Het ridderschap werd niet zozeer opgevat als een functie maar
veeleer als een roeping, een cultuur.
De lenen waren uiterst verschillend van aard en omvang. Soms ging het slechts
om tienden en renten, soms om gronden, heerlijkheden met hogere rechtsmacht, een
kasteel. Om het genot ervan te verwerven moest de vazal de leeneed zweren, waardoor
hij zich ten dienste van zijn heer stelde, de leenverheffing betalen, een bij
gewoonterecht vastgestelde geldsom, en een beschrijving van het leengoed
presenteren. De domeinen waren een bron van inkomsten en sociaal prestige. Het
verkrijgen van een domein was een middel om mettertijd als edele te worden
beschouwd, maar aan het begrip domein werd niet altijd dezelfde inhoud gegeven.
De omvang en de organisatie van het domein waren veranderlijk. Allereerst was
er het territorium, dat soms een hele parochie besloeg, soms in het hart van een
parochie ingesloten lag of zich integendeel over verschillende parochies uitstrekte.
Het domein werd eveneens bepaald door het exploitatiesysteem van de gronden, dat
gebaseerd was op het samengaan van de reserve van de heer en de door de boeren
bewerkte en gepachte bedrijven (tenures). De reserve - een deel van het domein dat
noch in leen noch in erfpacht werd gegeven - werd door de heer voor eigen gebruik
geëxploiteerd. Op de tenures werkten horigen, die verplicht waren tot diensten en
betalingen in geld of in natura, als erkenningscijns van beperkte omvang. Bij
niet-betaling konden de gronden in principe door de heer terug worden genomen.
Naast de kleine heerlijkheden met zeer beperkte reserve, waren er overal grote
domeinen die veeleer uit bossen en weiden bestonden dan uit akkers. De exploitatie
van akkers was onzeker, terwijl de bossen winst opleverden dankzij de jacht en de
verkoop van hout, en de weiden zonder veel investeringen of handenarbeid gebruikt
konden worden voor rijdieren en vee. De boerengemeenschap had eveneens behoefte
aan bossen, aan weiland en aan waterlopen. Als compensatie voor de belastingen die
ze aan de heer betaalde, had ze het gebruiksrecht afgedwongen op minstens een deel
van de bossen, op bepaalde ‘gemene’ weilanden en op het water dat normaal als een
deel van de heerlijke reserve beschouwd werd. Maar een domein, hoe uitgestrekt
ook, was nog geen heerlijkheid.
Een heerlijkheid omvatte een geheel van militaire, financiële en administratieve
rechten op het gebied. De heerlijke rechtsmacht was
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Wijnoogst. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan, L'Epître
d'Othéa, Brugge, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 24v

bijzonder prestigieus. Er waren algemeen gezien drie niveaus van rechtsbevoegdheid,
de hogere, de middelbare en de lagere rechtspraak. De hogere rechtsmacht verleende
de bevoegdheid recht te spreken over misdaden die lijfstraffen tot gevolg konden
hebben, alsook het recht op de opbrengsten van confiscaties, en rechten inzake de
nalatenschap van vreemdelingen, bastaardijrecht, onbeheerde goederen en
aangespoelde voorwerpen.
De voornaamste functie van de lagere rechtspraak was het toepassen van de wet:
daarom droeg ze ook de naam van grondrechtspraak. De middelbare rechtspraak,
die pas in de veertiende eeuw ontstaan is, oordeelde over enkele halsmisdaden en
overtredingen waarop geldboetes stonden. In zijn domaniale inventarisatie van Komen
benadrukt Jean de la Clyte dat zijn heerlijkheid een van de vier heerlijkheden met
hogere rechtspraak is van de kasselrij van Rijsel; de andere waren Phalempin, Cysoing
en
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Een adellijk slot met verzorgde tuin binnen een omwalling is het decor van deze ‘vergier de déduit’,
de hoofse minnetuin. Miniatuur door de Meester van Antoine Rolin in Evrart de Conty, Le Livre des
échecs amoureux, ca. 1495.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. 9197, fol. 237

Wavrin. Lodewijk van Luxemburg beschrijft in zijn domaniale inventarisatie van
Broekburg uit 1458, ‘een rechtspraak met drie pijlers [een galg], buiten de stad
gelegen, om de misdadigers terecht te stellen die veroordeeld zijn door de wet van
deze stad en van genoemde kasselrij’. Want de galg was het duidelijk zichtbare teken
van die macht. De hogere rechtspraak, die de bevoegdheid bezat om ter dood
veroordeelden terecht te stellen, bleef meestal het apanage van de vorst. De adellijke
families die dat recht bezaten, waren erg zeldzaam: in Brabant bijvoorbeeld de heren
van Grimbergen, van Gaasbeek en van Asse. Anderen, waaronder de heren van
Bijgaarden, van Zaventem en van Huldenberg, die eveneens hogere rechtsmacht
hadden, moesten de in linnen geklede schuldigen aan de grens van hun domein
uitleveren aan de officier van de vorst. Op het domein van deze heren kon de hertog
van Brabant gratie verlenen, hetzij op absolute wijze, hetzij tegen een losprijs; in het
laatste geval kwam de helft toe aan de heer van de plaats waar het vonnis was geveld.
De rechtsmacht ging gepaard met het recht om officieren aan te werven om het recht
te doen toepassen, zoals baljuws, onderbaljuws, schepenen, deurwaarders, ammans
en anderen. Bij zijn Blijde Inkomst had de heer van Komen het recht de eed te
aanvaarden van zijn mannen en

Prinsen en poorters

41

Allegorische stamboom van een adellijke familie. Miniatuur door Loyset Liédet in Jehan Boutillier,
La Somme rurale, 1471. Deze omvangrijke compilatie was bedoeld als een handleiding voor het
gewoonterecht in Vermandois, Doornik, Vlaanderen en Henegouwen.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 202, fol. 15v

onderdanen, evenals het recht ballingen terug te roepen. Er werden drie algemene
rechtszittingen gehouden: op de maandag na beloken Pasen, de maandag na het feest
van de Drievuldigheid en de maandag na Driekoningen.
Jean de la Clyte somt in zijn inventaris tal van elementen op, ‘kasteel, motte,
neerhof, tuinen, weiden, bossen, waters, grachten, graanvlegels, graanzeven en
akkergronden’, met andere woorden het leefmilieu van de
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heer rondom het kasteel. Daaraan voegt hij de stad Komen toe, de belastingen in
natura (haver, kapoenen, kippen, schapen, eieren) en in geld, alle rechten die hij
heffen mocht en de belastingen op het vervoer van goederen. Aan een kapel, door
zijn voorgangers opgericht, was een kapelaan verbonden die verplicht was er de
eredienst te verzorgen en op het kasteel of in de stad Komen te verblijven. De woning
van de heer was eveneens een belangrijk element.

Het grafmonument met vergulde gisants van Gillion de Trazegnies en zijn twee echtgenotes, onder
wie de dochter van de sultan. De Bourgondische hertogen beschouwden Gillion als een van hun
(legendarische) voorvaderen. Miniatuur door Lieven van Laethem in de Roman de Gillion de
Trazegnies, 1464.
Chatsworth, Coll. Duke of Devonshire and the Chatsworth Settlement Trustees, Ms. 7535, fol. 2

Een edelvrouw brengt initialen aan op het paardenkleed van een eenhoorn, die door een aapje wordt
stilgehouden. Randillustratie door de Meester van de Nassau-getijden (Meester van Maria van
Bourgondië) in het Getijdenboek van Engelbert van Nassau, Vlaanderen, ca. 1470.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 219-20, fol. 96v

Ze was goed zichtbaar in het landschap en, naargelang van de middelen van de
bewoner, min of meer imposant. Zo omringde Pierre de Roubaix zijn nieuwe kasteel
met een muur en een dubbele omwalling van grachten. De woonvertrekken waren
niet altijd even luxueus en comfortabel.
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De heren gaven blijk van hun gehechtheid aan een ‘mooie’ heerlijkheid door de
naam ervan boven andere titels te verkiezen of hem als familienaam te gebruiken,
zoals de familie Commynes deed door liever die naam te dragen dan La Clyte. Over
eenzelfde gebied zoveel mogelijk rechten te verwerven en een of meer heerlijkheden
aan zijn erfgenamen na te laten was de basis van elk maatschappelijk succes. Daarvoor
moest een echte domaniale politiek worden gevoerd, die de uitbreiding van het
familiepatrimonium beoogde door het verenigen van heerlijkheden.
Het in leen gehouden land vormde een familiaal patrimonium dat aan speciale
rechten onderworpen was. De oudste zoon was de enige erfgenaam maar het land
was met lasten bezwaard: het weduwengoed van de moeder, om haar de nodige
middelen te verschaffen na het overlijden van haar echtgenoot, het costumier bepaalde
deel van de andere kinderen, hetzij gronden, hetzij renten, dat hen in staat moest
stellen zo behoorlijk mogelijk te leven. De oudste zoon was dus dikwijls verplicht
een deel van het gebied aan zijn jongere broers af te staan en zijn zussen ermee van
een bruidsschat te voorzien. Was zijn heerlijkheid verdeeld, dan wenste de bezitter
ze normalerwijs in haar vroegere staat te herstellen. Jean I de la Clyte deed zijn recht
op voorkoop gelden op de lenen die van zijn voornaamste leengoed, Komen,
afgesplitst waren (‘De erfgenamen hadden ze de een na de ander uit vrije wil verkocht
aan verschillende personen’). Hij stoelde zijn aanspraken op het gewoonterecht dat
hem de mogelijkheid gaf de betaalde sommen aan de kopers terug te geven. Jean II
de Commynes kreeg van de hertog de toelating om de delen die ‘verdeeld en
gescheiden in vijfde delen, en anderszins’ waren, in één leengoed met zijn heerlijkheid
te verenigen.
Alle middelen waren geoorloofd om het erfgoed te behouden of uit te breiden.
Schenkingen van de vorst bestonden uit gronden en
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rechten. De vorst kon een domein opwaarderen, bijvoorbeeld door een land zonder
titel tot graafschap te verheffen. Wie rijk genoeg was, kon zijn grondbezit ook door
aankoop uitbreiden. Echtgenotes, die speciaal waren uitgekozen omdat ze enige
dochters of enige erfgenamen waren, brachten eveneens goederen mee. Zo'n rijk
huwelijk was dat van Baudouin d'Oignies met de enige erfgename van Guy Guilbaut,
algemeen ontvanger der financiën.

Renaud de Montauban begroet zijn edelvrouw in de rijkversierde slaapkamer met haardvuur, gelegen
op de bel-etage. Miniatuur door Loyset Liédet in David Aubert, Roman de Renaud de Montauban,
1462. De roman werd in opdracht van Filips de Goede geschreven.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5073, fol. 202v

Colard de la Clyte huwde aan het einde van de veertiende eeuw de enige erfgename
van de Waziers, heren van Komen. Zijn achterkleindochter, Jeanne de la Clyte, ook
genoemd ‘de Commynes’, trouwde met Jean de Halluin. Als enige dochter erfde zij
de heerlijkheid van haar vader. Zij liet het grondgebied na aan haar zoon Georges
die, na de dood van zijn vader, heer van Halewijn werd. Deze twee mooie
heerlijkheden aan de Leie, Komen en Halewijn, behoorden tot het graafschap
Vlaanderen en bleven in dezelfde familie tot het einde van het ancien régime.
Een dichtbevolkte, economisch actieve stad bracht veel heerlijke rechten op. Zo
kon de heer van Komen rechten heffen op de lakenproductie. De vier personen die
de waarde bepaalden en het zegel plaatsten, onderzochten de kwaliteit van het laken:
als het goed bevonden werd, hechtten ze er een loden zegel aan met op de ene kant
de wapens van de heer en op de keerzijde de wapens van de stad. De stad, de zegelaar
en de heer verdeelden de taksen die op dat laken betaald werden. Het werd op de
jaarmarkten verkocht door twee gespecialiseerde officieren. Om zijn losgeld na de
slag bij Azincourt te betalen, had de heer van zijn stad het eeuwigdurende recht
verkregen om een belasting van 2 schellingen parisis te heffen op al het laken dat in
zijn stad gekaard of gevold werd. De belasting op voedingswaren was van
uiteenlopende aard. De rivier bezorgde de heer, benevens een belasting op het vissen,
ook een tol op geladen boten; ze deed bovendien drie watermolens draaien. De heer
controleerde het bestuur van de schepenen en hield toezicht op de spelen waarvoor
hij toestemming gaf. Honderdvierentwintig lenen hingen af van het leen dat hij van
de hertog hield; tot de leenhouders behoorde de stad Komen, wat betreft de tollen
van de stad.
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In zo'n geürbaniseerd vorstendom ondervonden de heren dat het bezit van een stad
veel voordelen bood en ze riepen dan ook zelf steden in het leven. Jean, heer van
Lannoy, Rume en Boussut op de Schelde, had in Lannoy een kasteel en een dorp dat
enkele vrijheden bezat. Hij vergrootte zijn woning, die beschermd was door een grote
waterpartij, verbreedde de grachten, bouwde een burchtkapel met toren
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Politiek topoverleg door leden van de hoge adel en geestelijkheid over de Saracenen en hun strijdmacht.
Miniatuur door Loyset Liédet in de prozabewerking van de lotgevallen van Karel Martel door David
Aubert, Histoire de Charles Martel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol. 62v

en klok en stichtte een college van kanunniken voor de eredienst. Tussen het kasteel
en de nieuwe wallen was er voldoende plaats om een gesloten stad te vestigen. De
heer zelf liet op eigen kosten woningen bouwen, gewone en andere, die in oorlogstijd
dienst moesten doen als toevluchtsoord. Aan vreemdelingen schonk hij een terrein
om op te bouwen, te wonen en handel te drijven. Verschillende ordonnanties van
Filips de Goede, tussen 1458 en 1462, regelden het leven in de nieuwe nederzetting.
De heer van Lannoy nam de voorzorg ze door de koning te laten bevestigen. Zo
verwierf hij vrijstelling van directe belastingen voor de inwoners, een vergunning
voor het houden van een jaarmarkt en twee geprivilegieerde markten jaarlijks, een
jaarlijkse wijnen haringstapel, wat een aan groothandelaars voorbehouden
handelsvorm was. Die commerciële en fiscale voordelen hadden tot doel inwoners
aan te trekken en brachten Lannoy voor bepaalde producten in het internationale
handelscircuit. De toekenning, door de heer van de stad, van een scel aux causes
(een zegel van de stad in haar functie van rechtbank) aan de schepenen was nodig
om de handelsactiviteiten te legaliseren. De heer liet zich wetgevende en rechterlijke
macht geven, evenals het recht twee broederschappen op te richten, een van vijftig
kruisboogschutters en een andere van vijftig handboogschutters - beroepssoldaten
die het onderhouden van een gemeentelijke militie overbodig maakten. Middelburg
in Vlaanderen werd ongeveer op dezelfde manier en in dezelfde omstandigheden als
Lannoy gesticht door Pieter Bladelin, poorter van Brugge en schatbewaarder van
Filips de Goede.
De heerlijkheid was de ankerplaats van de familie. De vrouw, echtgenote en
moeder, was er vaker aanwezig dan haar man, behalve als ze zelf een functie aan het
hof bekleedde. De kinderen werden er opgevoed. In het kasteel vonden belangrijke
familie-evenementen plaats. Voor het huwelijk van Guillaume de Lalaing arriveerde
de jonge bruid Jeanne de Créquy in Lalaing in het gezelschap van haar moeder en
haar twee broers, Jean en Raoul, met ‘een overvloed van ridders en schildknapen’.
Ze werd ontvangen door de heer en de vrouwe van Lalaing, die zelf ook omringd
waren door ‘een groot aantal ridders, schildknapen, edeldames en jonkvrouwen, hun
familieleden en buren’.
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Hendrik de Blinde, graaf van Namen, tast de trap van een portiek af met zijn blindenstok. Miniatuur
(detail) door Loyset Liédet in de Chroniques de Hainaut, 1469-70.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9244, fol. 52

Een versterkt adellijk steen en een imposant huis met trapgevel vormen het decor voor deze biddende
heilige Katharina.
Miniatuur (detail) door Simon Bening en atelier in de Hortulus Animae, 1517-23.
Wenen, Österreichische National-bibliothek, Cod. 2706, fol. 608

Het openbare leven
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Naast de deelneming aan veldtochten en het bestuur van hun domeinen, oefenden
de edelen nog een hele reeks andere functies uit: in de vijftiende eeuw woonden
velen onder hen de samenkomsten van de Staten bij, vergaderingen van de
afgevaardigden van de drie standen - clerus, adel en steden - die met de vorst
samenwerkten, in het bijzonder inzake de toekenning van de door hem gevraagde
beden. De Staten namen deel aan het bestuur en de administratie. Edelen bekleedden
voorts een grote verscheidenheid van ambten, oude erfelijke ambten, die verbonden
waren aan een domein, of nieuw gecreëerde ambten. Traditioneel waren de vorsten
en heren omringd door functionarissen die aan hun persoon verbonden waren. Hoe
groter de macht van degene voor wie de functionarissen werkten, des te meer aanzien
hadden de functies, die oorspronkelijk min of meer van huishoudelijke aard waren.
Aan het hof van de hertog van Brabant werkten seneschalken of hotelmeesters
(dapiferi, porte-mets) en kamerheren. De eersten hielden zich bezig met de
administratie van de rechtspraak, terwijl het gezag van de kamerheren zich uitstrekte
tot de lenen, waarvoor ze lange tijd een specifieke vergoeding ontvingen. De hertog
werd door zijn grote vazallen nagebootst: de heren van Aa hadden eveneens
seneschalken. In de dertiende eeuw verschenen twee nieuwe militaire ambten, die
van maarschalk (of bewaker van de paarden) en vaandeldrager. Het toezicht op de
versterkingen werd toevertrouwd aan kasteelheren die er het bevel voerden onder
het gezag van maarschalk, baronnen en hoge heren samen. Al die ambten bleven
binnen dezelfde familie en bepaalden mede de aard van het leen. De hertogen van
Brabant kenden ze bij voorkeur toe aan families die uit hun eigen geslacht stamden
en bekend stonden voor hun toewijding. Dat was het geval met drie families waarvan
de kastelen oprezen in de omgeving van Leuven. De families van Rotselaar, van
Wezemaal en van Heverlee bekleedden de erfelijke functies van seneschalk, van
maarschalk en van kamerheer. De functie van vaandeldrager werd toegekend aan de
familie van Asse, en de kasselrij van Brussel was het erfgoed van een machtige
familie die de naam
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van de stad droeg. De vorsten schonken, ten erfelijken titel, een groot aantal
vorsteryen, voorzien van gronden en cijnzen, opdat de bezitters ervan steeds over
voldoende middelen zouden beschikken.
In Henegouwen behoorde de titel van seneschalk toe aan de familie Werchin, die
eveneens de titel van baanderheer (banneret) en een van de twaalf pairschappen
bezat. Zij behield dat alles tot in de zestiende eeuw, nadat in de vijftiende eeuw een
tak van de Barbançons de naam en het wapen had doen heropleven. De heer van
Berlaimont was eveneens erfelijk baanderheer en kamerheer van Henegouwen. Het
ambt van erfelijk jachtmeester, verbonden aan het domein van Raismes, werd door
Guillaume de Lalaing afgekocht van de familie Maubeuge en twintig jaar later weer
verkocht aan Antoine Rolin, zoon van de kanselier, die al erfelijk maarschalk was
en grootbaljuw van Henegouwen van 1467 tot 1497. Vlaanderen, Henegouwen,
Kamerijk en Namen hadden pairs, hogere vazallen die de elite van de baronnen
vormden. Hun prerogatieven waren van militaire en rechtelijke aard. Ze waren
militaire raadgevers van de vorst en vormden een rechtscollege. Reeds heel vroeg
cumuleerden sommige heren de pairschappen, die het voorwerp van wedijver waren
en door een beperkt aantal families gemonopoliseerd werden. De baanderheren
hadden het recht een banier te voeren omdat ze zelf over voldoende vazallen
beschikten. Ze werden beschouwd als leden van de oude adel.
Aan dit levend gebleven institutionele erfdeel werden nieuwe functies toegevoegd,
die pasten in een gecentraliseerde staat in volle evolutie. De vorst had niet alleen
behoefte aan traditionele hofambten, maar hij had zijn vazallen ook nodig voor
administratieve functies en buitenlandse missies. Wie aan de universiteit artes en
recht had gestudeerd, kon sneller carrière maken. In de vijftiende en vooral de
zestiende eeuw begonnen de edelen zich daar rekenschap van te geven. Universitaire
graden verhoogden de kans om bij de machtsuitoefening te worden betrokken. De
twee wettige zonen van Jan II van Glimes, heer van Bergen op Zoom, Hendrik en
Antoon, hadden allebei gestudeerd, de ene in Orléans, de andere in Leuven. De eerste
werd bisschop van Kamerijk, de tweede abt van de Sint-Bertijnsabdij. Zijn twee
bastaardzonen studeerden eveneens in Orléans. Ridder Conrad van der Meeren, heer
van Sint-Stevens-Woluwe en Grazen, behaalde de titel van doctor utriusque juris
(in Romeins en canoniek recht) in Leuven; hij werd hoogleraar en rector van de
universiteit, magistraat van de stad, burgemeester van Brussel, magistraat van Ukkel,
raadsheer en kamerheer van Karel de Stoute en lid van de Raad van Brabant. Een
van zijn familieleden, Jan, heer van Zaventem en Sterrebeek, licentiaat in de artes
in Leuven, werd burgemeester van Brussel, magistraat van Ukkel en valkenier van
Maria van Bourgondië. En de kans op kerkelijke ambten was onuitputtelijk.
De vorst rechtvaardigde steeds zijn gunsten door, zoals in het geval van de heer
van Komen, te herinneren aan ‘de grote en opmerkelijke diensten die genoemde
verzoeker lange tijd met toewijding bewees aan wijlen onze geliefde heer en vader,
God weze hem genadig, en ons dagelijks bewijst, te wapen of anderszins, op vele en
verschillende wijzen, op eigen kosten, verplaatsingen en uitgaven’. Zo gaf hij de
gunsteling het gevoel uitverkoren en ten volle gewaardeerd te zijn. Filips de Goede
beschrijft de diensten van André de Thoulongeon, heer van Mornay, in de gunstbrief
van deze edelman uit Franche-Comté. De eerste zinnen zijn nogal courante
beschouwingen over de langdurige en ononderbroken dienst aan de vorst, waarbij
er sprake is van de vorige hertog, Jan zonder Vrees, en van diensten aan het hof.
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Maar wanneer de hertog dieper ingaat op de wapendienst van Thoulongeon, wordt
zijn toon persoonlijker: ‘hij heeft ons steeds gediend in zijn functie van wapen- en
stalmeester [escuier d'escuerie] en van raadsheer en kamerheer, en in het leger tijdens
de oorlogen die we gevoerd hebben in Holland en Zeeland, waar hij zeer onstuimig
en vlug was en steeds bezorgd om onze persoon, en hij heeft zich tijdens deze reizen
en in het leger persoonlijk ingezet; en bovendien heeft hij ons de laatste tijd nog
gediend in zeer belangrijke zaken, zoals het vervullen van een ambassadeursopdracht...
tijdens twee reizen met het oog op ons huwelijk, de ene naar Aragon voor de Infante
van Aragon en de laatste naar Portugal voor degene die thans onze zeer dierbare en
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Toernooi in Betanzos, voorgesteld in Zuid-Nederlands decor.
Miniatuur door de Brugse Meester van 1464 in de ‘Froissart’ van Antoon van Bourgondië, 1464.
Berlijn, Staatsbibliothek SMPK, Depot Breslau, Breslauer Froissart, Band III, fol. 187

zeer beminde gezellin de hertogin is; voor deze reizen, die ongeveer twee en een half
jaar geduurd hebben, heeft hij zijn tijd opgeofferd, grote kosten gedaan en missies
volbracht, en grote en gevaarlijke schipbreuken doorstaan evenals de grillen van de
zee getrotseerd... zodanig dat hij menigmaal in groot gevaar verkeerd heeft en de
dood onder ogen heeft gezien.’ Van edelen zoals Thoulongeon uit Franche-Comté
werd toch wel een grote beschikbaarheid verwacht: hij werd onder andere naar
Holland en Zeeland gezonden, moest deelnemen aan operaties in alle delen van de
Bourgondische staat en missies aanvaarden in het buitenland. Op een edelman die
het vertrouwen van de hertog genoot en zijn bekwaamheid als diplomaat en als
krijgsheer bewezen had, werd natuurlijk veelvuldig een beroep gedaan. Zijn
opdrachten duurden doorgaans niet erg lang - soms besloegen ze slechts enkele
maanden - maar ze waren wel talrijk.
De vorst was weliswaar vaker een bondgenoot en verdediger dan een tegenstander
van de adel, maar niettemin beschikte hij ook over tal van drukkingsmiddelen. Hij
verleende zijn bescherming, deed schenkingen, kende pensioenen en allerhande
voordelen toe maar kon dat alles ook weigeren. Grootgrondbezit was een kwetsbare
rijkdom, en de hertog hield als opperste leenheer zijn vorstendom onder con-
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trole dankzij het feodale recht. Toen Guillaume Rolin, heer van Beauchamp, zoon
van de kanselier, uit ontevredenheid over een verloren proces, in hoger beroep ging
bij het Parlement van Parijs, legde de hertog beslag op al zijn gronden in Bourgondië
‘et les conferra à autrui’, zoals Georges Chastellain het formuleerde. Niemand was
veilig voor dat soort tegenspoed. Jean de Roubaix was bij het begin van de vijftiende
eeuw raadsheer en kamerheer van hertog Jan, die hem de heerlijkheid van Herzele
in het graafschap Aalst schonk. De hertog had de heerlijkheid in beslag genomen
van Zeger van Herzele, wegens samenzwering en opstand tegen Lodewijk van Male
en Filips de Stoute. Zeger van Herzele had de kant van de Gentenaren gekozen tijdens
de Vlaamse opstand. In dit geval was de gift een dubbele gunst, aangezien Jean de
Roubaix een neef was van Zeger van Herzele, de broer van zijn moeder. Zo kon de
hertog de ontrouw straffen zonder dat een belangrijk deel van het erfgoed voor de
familie verloren ging. Daaraan voegde de hertog nog de ammanie van Dudzele en
de hogere rechtspraak over Herzele toe, die hij aanvankelijk voor zichzelf had
gehouden. We zien hier twee aspecten verenigd van de hertogelijke politiek jegens
de adel: sanctie en gunst.
De edelen, die nochtans erg aan hun grond gehecht waren, namen in de
Bourgondische Nederlanden meer dan elders deel aan het stedelijke leven. Sommigen
bezaten en bewoonden grote herenhuizen in de stad. In Brussel beschikten de edelen
aanvankelijk over kamers in het paleis op de Coudenberg, vervolgens lieten ze een
pied-à-terre en nadien een klein paleis bouwen in de omgeving. We kunnen niet
voorbijgaan aan Lodewijk van Gruuthuse, wiens vader Jan IV vanaf 1425 een prachtig
herenhuis liet optrekken in Brugge, op de plek waar vroeger een opslagplaats had
gestaan. In 1470-71 ontving Lodewijk er koning Edward IV van Engeland. De familie
dankte haar fortuin aan de rechten op een mengsel van gedroogde bloemen en kruiden
om bier te aromatiseren. In een genadebrief uit 1458 schonk Filips de Goede
vergiffenis aan de zoon van een ridder, Ernoul van de Kerkhove, een jongeman die
verbannen was nadat hij betrokken was geweest in een vechtpartij toen hij ‘bij
Lodewijk van Gruuthuse verbleef en in Brugge ging feesten en dansen samen met
Jehan de Langle die eveneens bij Lodewijk van Gruuthuse verbleef’. Daaruit blijkt
hoe een groep uitgelaten jonge schildknapen uit de entourage van een bekende figuur
als de heer van Gruuthuse zich te buiten kon gaan. Roeland van Uutkerke verbleef
graag in zijn woning in Brugge als zijn diplomatieke of militaire missies er hem de
tijd toe lieten. Hij leidde een luxueus leven, hield valken en paarden, trad op als
beschermheer van muzikanten en interesseerde zich voor literatuur. Jean de Roubaix
bezat een herenhuis in de rue Basse in Rijsel. De hertog kende hem het leen van
Roubaix toe waarvan hij de naam droeg. De familie Masmines had een residentie in
Gent. Sommigen bezaten opbrengsthuizen of hielden ze in leen of in cijns. In Gelre
behoorden nogal wat ridders tot de stedelijke bevolking. Ook in Rijsel vinden we
edelen onder degenen die in naam van de hertog belast waren met het aanstellen van
de voornaamste leden van het stadsbestuur. Degenen die goed verworteld waren in
de Lage Landen deelden die verantwoordelijkheid met de agenten van de vorstelijke
macht want de vorst besefte dat hij er beter aan deed de plaatselijke gevoeligheden
niet te kwetsen. De edelen die niet in de stad verbleven, werden vaak buitenpoorters;
daardoor konden ze zich in het milieu integreren en interessante privilegies genieten.
In Brussel bijvoorbeeld konden ze enkel door de schepenen veroordeeld worden en
in Rijsel konden hun goederen niet aangeslagen worden. Wegens de politieke rol
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van de stad was in Brussel het geografische gebied waartoe buitenpoorters konden
behoren zeer groot, en de edelen die van die mogelijkheid gebruik wensten te maken,
waren talrijker dan elders. De edellieden namen deel aan het economische leven van
een stad en aan de traditionele feesten, zoals het Spinet-toernooi in Rijsel; soms
namen ze ook zelf het initiatief, zoals Jan IV van Gruuthuse die in maart 1392 in
Brugge een beroemd toernooi organiseerde.

Prinsen en poorters

49

Op bevel van de Franse koning deelt Guy de Montmorency geschenken uit aan de bevolking van
Auvergne. Miniatuur door de Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart
de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 34v

Een gehiërarchiseerde samenleving
Het onderzoek dat Karel de Stoute had ingesteld naar degenen aan wie hij een leen
had toegekend, geeft een zeer ongelijke maatschappij te zien. De ‘rang’, een moeilijk
te definiëren begrip wegens het gebrek aan duidelijke criteria, was het resultaat van
een complex samenspel van elementen zoals geboorte, reputatie en geschiedenis van
het geslacht, titel, fortuin en levensstandaard. Pairs, ridders, schildknapen,
baanderheren en eenvoudige ‘krijgslieden met vier paarden’ voelden zich onderling
sterk verschillend, ondanks het feit dat ze allen van adel waren. Tot de hoge adel
behoorden degenen die een titel droegen, prinsen, hertogen, graven en baronnen, zij
die rijke heerlijkheden bezaten met talrijke rechten, kastelen en vaak meerdere
domeinen in verschillende vorstendommen. Leden van deze groep maakten deel uit
van de Orde van het Gulden Vlies, zoals de hertog van Kleef en zijn broer. Maar ook
telgen uit minder beroemde geslachten werden tot de Orde toegelaten wegens bewezen
diensten en door de gunst van Filips de Goede. Dat gold voor de families Lalaing,
Lannoy en Croÿ. Dankzij hun aanwezigheid aan het hof waren ze intimi van de vorst,
zijn ‘officiers et serviteurs’. De lagere adel was overal aanwezig: in het leger; op alle
niveaus van de hertogelijke administratie, zowel op centraal als lokaal gebied; in de
steden als leden van de magistratuur en als burgemeester; in dienst van andere edelen.
De leenmannen vormden een andere categorie edelen. Zij fungeerden als raadsheren
van de schepenen, konden samen met hen zetelen en deelnemen aan de besluitvorming
en waren lid van de belangrijkste gerechtshoven, onder andere die welke over hogere
rechtsmacht beschikten.
Het ideaal van vrijgevigheid zette de edelen aan tot giften, tot edelmoedigheid en
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Een begrafenisstoet op weg naar de kerk, waar de dodenmis in het koor wordt opgedragen. Twee
miniaturen toegeschreven aan Gerard Horenbout, ca. 1520.
Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. lat. 3768, fol. 7v en 18v
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onbaatzuchtigheid; het was belangrijk ‘d'avoir le geste’, maar in de regel hadden ze
voldoende gezond verstand om hun financieel evenwicht te vrijwaren. Alles bevestigt
dat: de domaniale en patrimoniale politiek toont duidelijk aan dat ze hun gronden
zeer goed bestuurden. Ze zochten ook andere inkomsten dan die uit het grondbezit
en wisten voordelige huwelijken te sluiten. Ambten aanvaardden ze in de mate dat
ze er financieel wel bij vaarden.
Edelen konden ook af te rekenen krijgen met de justitie, die van de vorst voor
politieke aangelegenheden, die van de steden op zedelijk gebied. We denken daarbij
aan de familie van Uutkerke, die zelfs door de hertog niet afdoende kon worden
beschermd. De risico's van het krijgsleven of economische problemen konden
uiteraard tot armoede leiden. Vele edelen die verzocht werden de militaire dienst die
ze verschuldigd waren uit te voeren, weigerden of beperkten hun bijdrage, en beriepen
zich daarbij uitdrukkelijk op de beperktheid van hun middelen. Voor het banket van
de Eed van de Fazant in 1454 lieten vooral Henegouwse ridders en schildknapen
zich verontschuldigen, omdat ze het verzoek van de hertog om mee op kruistocht te
trekken niet konden inwilligen. Lyon de Sars had, zo zegt hij ‘te allen tijde zo trouw
mogelijk gediend in Henegouwen, Frankrijk en Luik, zodanig dat zijn rechterhand
gekneusd is en hij lans noch zwaard vasthouden kan. En hij heeft zoveel verlies
geleden dat hij een stuk grond, dat hij in genoemd land bezat, heeft moeten verkopen.’
Jan, bastaard van Namen, komt met een soortgelijk verhaal aan: ‘Ik heb vroeger veel
uitgegeven voor oorlogen en diensten, in die mate dat ik een deel van mijn erfgoed
heb moeten verkopen en dat het overblijvende zodanig belast is dat het mij vandaag
onmogelijk is de financiële middelen te vinden om deze taak te volbrengen.’ De
edelen leenden namelijk in geval van nood. Eerder dan hun heerlijkheden te verkopen,
‘belastten’ zij ze met eeuwigdurende renten of met renten voor een of twee levens,
in geld of natura. Indien ze niet betaalden, liepen ze het risico dat de grond in beslag
zou worden genomen. Maar schulden waren geen algemeen verspreid verschijnsel
en sommige edelen leenden zelfs aan buren of familie, en maakten daarbij eveneens
gebruik van het systeem van renten. Ze beschikten dus over voldoende kapitaal. De
heer van Komen had een schuld van 4000 pond bij de dame van Dommart. In 1470
legde Karel de Stoute beslag op de heerlijkheid van Komen om te verhinderen dat
ze zou worden verkocht. Zodra de schuld was afgelost, werd het beslag opgeheven.
Het uitsterven van oude adellijke geslachten door gebrek aan erfgenamen, de
verarming die bepaalde families verhinderde volgens de adellijke normen te leven,
de usurpatie van het statuut door rijke en aanzienlijke families, en hertogelijke gunsten
verklaren de mobiliteit binnen de adel. De Croÿs bijvoorbeeld waren vertrokken van
een onbeduidende situatie in Picardië; in de veertiende eeuw werkten ze zich op tot
de hoogste functies aan het hof en in de regionale administratie, en waren aan de
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Talrijke nieuwsgierigen kijken toe vanaf de stadsmuren en vanuit de ramen wanneer een vooraanstaande
bruidegom met zijn gevolg voor de poorten van de stad arriveert en door zijn aanstaande bruid op
een plein verwelkomd wordt. Daarop volgen het huwelijksfeest aan het hof en het steekspel. De scènes
doen denken aan de Gouden Boomspelen in Brugge ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de
Stoute met Margareta van York in 1468.
Miniaturen in de ‘Vergilius’ gemaakt in opdracht van Raphaël de Mercatellis, Brugge, 1488.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 264r/v

oudste geslachten gelieerd. De Longuevals, de Brimeus, de Rubemprés, de Lalaings
kwamen uit de rangen van de lagere Picardische adel en klommen op tot de hoogste
rang. De adel was nooit een gesloten gemeenschap. De stedelijke patriciërsfamilies
en die van hertogelijke officieren namen de levenswijze van de adellijke families tot
voorbeeld. De leden van de eerste groep trouwden meestal onder elkaar, maar soms
gingen ze interessante huwelijksverbintenissen aan met families van ridders of
schildknapen. Ze stichtten kapellen en missen, leenden geld aan de steden, deden
betalingen uit naam van de hertog; ze genoten algemeen aanzien, werden gekozen
als voogden (manbours) en zetelden samen met de edelen om geschillen te regelen.
Het ridderschap en de huwelijken bevorderden de contacten. In januari 1474 deed
Colard Delatre, burger van Atrecht, aangifte van een leen, gelegen in Waziers, dat
hij hield van het kasteel van Dowaai; in februari deed Jacques Barre aangifte van het
leen dat hij hield van het kasteel van Estrées, afhankelijk van Dowaai. Meester Allard
de La Porte, overleden in 1476, raadsheer van de hertog, meester van de Rekenkamer
van Rijsel en schildknaap, was heer van Vertain en van La Quièse.
Toch was het verschil tussen de oude families en de nieuwe adel, tussen de rijksten
en de anderen goed merkbaar. Dat kwam het duidelijkst tot uiting bij sommige grote
gelegenheden, bij het uithuwelijken van een dochter of een intrede in een adellijk
kapittel. In het dagelijkse leven was het verschil merkbaar in de uitrusting en de
levensstandaard. Niettemin hadden alle edelen een zeker aantal waarden en
interessepunten gemeen. Ze streefden ernaar een rol te spelen in het politieke en
sociale leven; de elite van stedelijke patriciërs en ambtenaren kwam herhaaldelijk
met hen in aanraking, deelde hun levenswijze en bekommernissen. En stuk voor stuk
hadden ze redenen om voor hun sociale situatie te vrezen, al konden ze ook altijd
hopen op een verbetering ervan.
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De heilige Gertrudis werd in 626 geboren als dochter van Pepijn van Landen. Zij versmaadde een
vorstelijk huwelijk en trad in het door de heilige Amandus gestichte klooster van Nijvel, waarvan zij
ook abdis werd. De muizen in haar luxueuze kamer alluderen op haar reputatie als beschermster tegen
ratten- en muizenplagen. Het kostbare boek, het paneelschilderij met Calvarie en het uitdelen van
aalmoezen illustreren haar hoge afkomst. Miniatuur in de Hortulus Animae, Gents-Brugse school,
1517-23.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2706, fol. 580
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In aanwezigheid van wereldlijke en geestelijke gezagdragers verleent de paus een oorkonde aan de
abt van de Gentse Sint-Pietersabdij.
Frontispice van het 15e-eeuwse Cartularium van de abdij.
Gent, Bisdom, B 2956, fol. 1
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Hoofdstuk 3
De geestelijken
De clerus van de Bourgondische Nederlanden vormde geenszins een homogene
sociale groep. Van de hoogadellijke prelaten en door de hertogen op de hoogste
kerkelijke posten geparachuteerde dienaars-intellectuelen tot de onwetende
dorpsvicarissen bij de seculieren, en van de rijke, wereldse benedictijnenabten tot
de arme, ascetische coletinen bij de regulieren - alle sociale lagen van de maatschappij
waren in de zogenaamde eerste stand vertegenwoordigd.
Het enige wat al deze geestelijken bond, was het lidmaatschap van de Kerk, die
echter toevallig in die tijd (1378-1417) verscheurd was door wat men het Westerse
Schisma heeft genoemd (twee pausen: één in Rome of Pisa, één in Avignon, elk met
hun eigen kerkelijke en vooral politieke aanhang), een conflict waarvan de gevolgen
nog lang zouden nazinderen. Aan dat kerkelijke statuut waren privilegies verbonden
(fiscale en rechtelijke immuniteit), die in principe voor alle geestelijken golden. De
celibaatsverplichting ten slotte was eveneens een gemeenschappelijk kenmerk van
deze groep.
De fiscale immuniteit De geestelijken waren enkel aan de Heilige Stoel belastingen
verschuldigd. In welbepaalde gevallen werden de seculieren ook belast ten gunste
van hun bisschop. De pauselijke tienden op de inkomens van de clerus werden - op
papier - geheven met het oog op het organiseren van kruistochten. Van fiscale
bijdragen, zowel directe als indirecte, zowel aan de lokale als aan de landsheerlijke
burgerlijke overheden, waren geestelijken in theorie vrijgesteld.
In tegenstelling met andere, meer ruraal georiënteerde koninkrijken en
vorstendommen waren de Bourgondische Nederlanden, vooral in de noordelijke
gewesten (Vlaanderen, Holland en Brabant), sterk verstedelijkt. Een gevolg daarvan
was dat de politieke betekenis van de steden, bijvoorbeeld in de
volksvertegenwoordiging - met name in de Staten van Vlaanderen vanaf 1384 - heel
duidelijk die van de eerste stand, de geestelijkheid, overtrof. In de eerste plaats speelde
de fiscaliteit hierin een rol, en de macht die voortvloeide uit het spel van het al of
niet toestaan, onder heel specifieke voorwaarden, van beden aan de vorst. Door het
privilegie van de immuniteit, dat wil zeggen de vrijstelling van door de wereldlijke
overheden opgelegde belastingen, was de geestelijkheid in dit spel als het ware
uitgeschakeld. De financieel voordelige situatie bracht immers tegelijk politieke (en
sociale) achteruitstelling met zich. Toch was de toestand in Vlaanderen en Brabant
geen algemeen verschijnsel; in de andere minder verstedelijkte gewesten bleef de
rol van de clerus in de standenvertegenwoordiging belangrijker.
De religieuze instellingen die in de ‘Geestelijke Staat’ gegroepeerd waren, droegen
in de verstedelijkte gewesten sporadisch toch wel bij in de beden en deden dus afstand
van hun immuniteit, waardoor ook zij konden deelnemen aan de politieke
besluitvorming. De abten waren de vertegenwoordigers van de eerste stand in de
Statenvergadering van het vorstendom waartoe hun abdij behoorde en in de
Staten-Generaal. Een ander deel van de geestelijkheid bleef evenwel buiten die
organisatie en behield dus ook haar belastingvrijdom. De orden die lid waren van de
‘Geestelijke Staat’ waren de benedictijnen, de cisterciënzers, de premonstratenzers
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en de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. De kloosters van andere orden
waren geen lid. In Brabant waren de seculieren evenmin lid, in Vlaande-
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ren, Henegouwen en Namen daarentegen wel.
De fiscale immuniteit die de geestelijken genoten, was niet altijd even
vanzelfsprekend en veroorzaakte talrijke conflicten tussen de geprivilegieerden en
de lekenoverheden, ook lokaal. Blijkbaar deden de steden meermaals pogingen om
geestelijke instellingen accijnzen (directe belastingen) op verbruiksgoederen te doen
betalen, niet overal met succes overigens. In de loop van de vijftiende eeuw begon
de

Een cisterciënzermonnik met rotulus in de hand op het domein van de Duinenabdij aan de Vlaamse
kust. Miniatuur in het Rapiarium van Adrianus de But, na 1480.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7978-79, fol. 5

stadsmagistraat bijvoorbeeld bij de oprichting van nieuwe kloosters eisen te stellen
inzake de maximum toelaatbare hoeveelheden onbelaste verbruiksgoederen. Voor
de bogaarden en begijnen, die in de steden actief waren in de textielproductie om in
hun levensonderhoud te voorzien, gold de belastingimmuniteit niet, omdat ze anders
de lekenproducenten te veel concurrentie zouden aandoen. De rijke abdijen
daarentegen bleven vrijgesteld van indirecte belastingen op verbruiksgoederen, en
ook van hertogelijke belastingen zoals tol, weggeld, vrijgeleidengeld en banale
rechten. Aan de algemene beden van de vorst droegen abdijen, kloosters, kapittels,
begijnhoven en hospitalen wel eens ‘vrijwillig’ bij. Meestal werd er echter fel
geprotesteerd tegen de omvang der gevraagde bedragen en lieten de
vertegenwoordigers van de clerus hun instemming afhangen van een forse korting.
Bovendien moest een formule van non-prejudicie de schijn van een theoretische
immuniteit hoog houden. Een ander door de overheid veelvuldig gebruikt middel
om het fiscale privilegie te omzeilen, was de vrijwillige afstand door de paus aan de
vorst van de tienden die de geestelijken hem op hun vermogen verschuldigd waren.
In de Bourgondische Nederlanden kregen de hertogen dat onder diverse voorwendsels
van de paus gedaan, onder andere voor de organisatie van kruistochten tegen de
heidense volkeren die de christenheid bedreigden, of voor de verdediging van de
landsgrenzen en dus ook van de kerkelijke goederen. Maar de fiscale maatregelen
die Karel de Stoute in 1473-74 nam om de staatskas te spijzen voor zijn offensieve
oorlogvoering, niet tegen heidenen maar tegen andere christenen, waren een bron
van ergernis. Hij liet namelijk indirecte belastingen op wijn, bier, slachtvee en laken
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innen, die ook voor de geestelijkheid golden. Hij ordonneerde daarenboven in zijn
gebieden een algemene amortisatie, een eenmalige heffing op goederen in de dode
hand die de voorbije zestig jaar waren verworven (bij wijze van compensatie voor
het feit dat deze goederen, zodra ze in handen kwamen van kerkelijke instellingen,
niet meer onderhevig waren aan de erfenisfiscaliteit). Tot dan toe was de houding
van de Bourgondische hertogen in die materie veel omzichtiger geweest. De drastische
maatregelen van Karel de Stoute vielen noch bij de clerus, noch bij de gewone
gelovigen in goede aarde. In de Bourgondische tijd lag de sociale betekenis van de
geestelijkheid en in het bijzonder de kloosterlingen immers in de eerste plaats in hun
bemiddelaarsrol tussen God en de gewone stervelingen. De leken waren bereid gulle
schenkingen te doen aan regulieren voor gebeden, en seculieren fors te betalen voor
missen om hun zielenheil te verzekeren. De tijdgenoten waren geschokt omdat de
vorst het aandurfde de materiële welstand van de geestelijkheid, waartoe zij zelf
hadden bijgedragen, aan te tasten - en dan nog voor oorlogsdoeleinden. Chroniqueur
Molinet beweert zelfs dat er na het overlijden van Karel slechts weinig
nagedachtenismissen werden opgedragen, omdat de
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moegetergde clerus hem zijn zielenheil niet gunde. De Bourgondische periode werd
overigens gekenmerkt door een soort verknechting van de kerkelijke gezagdragers
door de wereldlijke overheid, en door een algemene achteruitgang van de macht van
de geestelijkheid ten opzichte van de lekenwereld.
De rechtelijke immuniteit Een ander sociaal belangrijk privilegie van de geestelijkheid
was de rechtelijke immuniteit. Zij was gebaseerd op het personaliteitsbeginsel in het
recht, namelijk dat met het persoonlijke juridische statuut van elk individu specifieke
rechtsregels verbonden waren. Daardoor ontsnapten de geestelijken aan de
lekenrechtspraak en konden zij enkel door kerkelijke rechtbanken berecht worden.
Geestelijken moesten zich dus niet onderwerpen aan de ordonnanties en
reglementeringen van de wereldlijke overheid, wat uiteraard wel eens de oorzaak
van wrijvingen en van pogingen tot fraude kon zijn. In samenhang met dit privilegie
bestond ook het asielrecht voor alle vervolgden, in kerkelijke gebouwen en binnen
de omheiningen van kloosters en abdijen. Dat asielrecht werd door de wereldlijke
overheden, en met name door de stadsmagistraten, wel eens met voeten getreden.
Het celibaat Ten slotte was een derde sociaal kenmerk van de clerus het celibaat.
Sinds het Eerste Concilie van Lateranen in 1123 was het voor de wereldlijke
geestelijken in de drie hoogste orden (priesters, diakens en subdiakens) een canonieke
plicht geworden, terwijl regulieren (in principe vrijwillig) kuisheidsgeloften aflegden.
De celibaatsplicht van de seculiere geestelijkheid en de omzeiling ervan door
concubinaat en andere voor de katholieke kerk ongeoorloofde vormen van seksuele
omgang hebben steeds voor grote morele en sociale ellende gezorgd bij de geestelijken
en hun partners. Dat was niet anders in de Bourgondische periode. Wel anders (dan
de toestand vóór 1123 en ná het Concilie van Trente) was dat het verbod op
concubinaat en seksuele omgang van hoog tot laag in de klerikale stand zeer openlijk
en zonder de minste schroom overtreden werd. Dat gebeurde met de oogluikende

Prinsen en poorters

De rijke jongeling die tot het monnikenbestaan wordt geroepen zal zijn vrije tijd wel anders moeten
besteden dan de voorwerpen op de grond suggereren... Miniatuur toegeschreven aan de Meester van
Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge de Sapience, Henegouwen, vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 16v
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medeplichtigheid van de kerkelijke overheid, die behalve het opleggen van geldboetes
aan recidiverende pastoors, weinig ondernam om de toestand te saneren. Bisschoppen,
proosten en kanunniken hadden, zo blijkt onder andere uit hun testamenten, talrijke
bastaardkinderen die ze meestal met veel zorg lieten opvoeden. Bastaarden van hoge
kerkelijke ambtsdragers maakten niet zelden zelf een carrière in de clerus, terwijl
voor de dochters geschikte huwelijkspartners werden gezocht. Op het niveau van de
eenvoudige parochiegeestelijkheid waren, althans volgens de rekeningen van de
officialiteiten waarin de ontvangen geldboetes werden opgetekend, concubinaat en
andere vormen van seksueel partnerschap, defloratie, verkrachting en verleiding met
kroost als gevolg, schering en inslag. Over hoe het de vrouwen en kinderen van die
categorie geestelijken sociaal verging, zijn we veel minder goed ingelicht. Tot aan
de uitvoering van de besluiten van het Concilie van Trente, dat de oprichting van
bisschoppelijke seminaries verplicht maakte voor de opleiding van priesters, werden
de kandidaat-priesters niet geïsoleerd van de lekenwereld en waren ze dus niet
afgeschermd van wereldse verleidingen voor zij hun ambt aanvaardden. Pas nadat
de nieuwe, door de Contrareformatie gehuldigde opleidingsmethodes in seminaries
ingang hadden gevonden, ging de katholieke kerk ook veel strenger toezien op de
naleving van de celibaats- en kuisheidsplicht. Wat de kuisheidsgeloften van regulieren
betreft, ook kloosterlingen van beiderlei kunne lijken wel eens hun kap over de haag
te hebben gehangen. Bastaardkinderen van abten, abdissen, monniken en monialen
komen regelmatig in de bronnen - en niet alleen in de literaire - te voorschijn. Bij de
nonnen valt op dat hun verleiders vaak zelf geestelijken en zelfs biechtvaders waren,
die gemakkelijker dan andere mannen toegang kregen tot het klooster.

De geestelijken aan het hof
Aan het Bourgondische hof waren geestelijken belast met taken van heel
uiteenlopende aard. Hooggeschoolde seculieren behoorden als rekwestmeesters,
legisten, raadgevers, kanseliers en hoofden van de Grote Raad tot de categorie van
de topambtenaren. Zij waren voorbestemd om de hoogste kerkelijke ambten te
bekleden als beloning voor bewezen diensten. Onder de klerken en secretarissen
waren er ook leden van de clerus. Andere geestelijken, veelal leden van bedelorden,
werden gelast met de zielzorg van de hertogelijke familie, de organisatie van de
erediensten aan het hof en caritatieve activiteiten. Ze hielden vastenpreken en waren
de persoonlijke biechtvaders en geestelijke raadgevers van de hertog en de hertogin,
hun familieleden en voornaamste hovelingen. Vooraanstaande intellectuelen zoals
Jean Gerson of Fortigarius van Piacenza kregen de titel van aalmoezenier of
onderaalmoezenier aan het hof. Zij zorgden voor de organisatie van bedelingen onder
de armen bij feesten en rouwplechtigheden. Anderen werden aangetrokken als
pedagogen voor de kinderen van het hertogelijke paar, voor de bastaardkinderen en
de andere kinderen die aan het hof werden opgevoed. Een van de eerste humanisten
uit de Nederlanden, kanunnik Antoon Haneron, was gouverneur van de kinderen van
Filips de Goede. Hij maakte carrière in de Kerk, parallel met zijn promoties aan het
hof. Voor het opluisteren van de erediensten waren zangers en musici zeer in trek.
Zij kregen de titel van kapelaan en werden belast met uitvoerings- en
compositieopdrachten. Aan het hof van Filips de Goede en Karel de Stoute was de
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muziek van uitzonderlijk groot belang. De gewijde polyfonie (missen, motetten,
officiën, hymnen) was daar een belangrijk aspect van. In de ‘sainte chapelle’ van het
hof in Dijon en in de Sint-Pieterscollegiale in Rijsel werden door de hertog vijf
koorknapen en een koormeester aangesteld voor de muziekkapel. De musici aan het
Bourgondische hof waren de trendsetters van hun tijd. Grote namen als Robert
Morton, Symon le Breton, Antoine Busnoys, Pierre de la Rue werkten er tijdelijk.
Zij waren ook muzikaal bedrijvig in de kerken van de kapittels waar ze hun prebenden
hadden (vaak
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verkregen door toedoen van de hertog), onder andere voor de opleiding van zangers
en het componeren van polyfone stukken. Er waren aan het hof talrijke geestelijken
met de titel van kapelaan. Elke hertogelijke residentie had haar kapel. Ook de
hofmeesters en boogschutters hadden hun kapelaans.
Tal van abten van belangrijke abdijen droegen de eretitel van raadsheer van de
hertog (bijvoorbeeld de abt van Tongerlo onder Filips de Goede, de abten van
Vlierbeek en Park onder Karel de Stoute). Regulieren dienden de hertogen vooral
bij belangrijke ambassades, of als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de vorst
op kerkvergaderingen en concilies, en als commissaris van de hertog bij stedelijke
wetsvernieuwingen.

Leden van de hoge adel wonen de translatie van de relieken van de Picardische heiligen Riquier en
Valéry bij. Miniatuur in de Grandes Chroniques de France jusqu'en 1380, Frankrijk, 1415-30.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 1, fol. 248
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David van Bourgondië, een notoire bastaard van Filips de Goede, werd tot bisschop van Utrecht
verkozen. Hier is hij te midden van zijn hofhouding geportretteerd tijdens een presentatie in de
Chronique van Aegidius de Roya.
Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, Ms. M 10 A 21, fol. 1

De hogere geestelijken: bisschoppen, proosten en abten
Veel prelaten, bisschoppen, maar ook proosten van belangrijke seculiere kapittels
dankten hun verkiezing op die plaatsen aan de tussenkomst van de hertog of de
hertogin. De bisschopszetels van Doornik, Terwaan, Kamerijk en later ook Luik
(vanaf 1455) waren, dankzij akkoorden met Rome waardoor het pauselijke
reservatierecht theoretisch gewaarborgd bleef, voorbestemd voor de hertogelijke
familieleden en gunstelingen. Tal van natuurlijke kinderen uit het huis van
Bourgondië, andere aan het hof opgevoede familieleden, maar ook kinderen van
gunstelingen en trouwe dienaren hadden hun carrière in de Kerk te danken aan de
bemoeienissen van de hertog en de hertogin. Jan van Bourgondië, een natuurlijke
zoon van Jan zonder Vrees, werd bisschop van Kamerijk; de paus ontving in 1439
van hertog Filips 12.000 dukaten om daarvoor dispensatie te verlenen. David van
Bourgondië, bastaardzoon van Filips de Goede, kreeg achtereenvolgens de
bisschopszetels van Terwaan en Utrecht. Lodewijk van Bourbon, een neef van Filips
de Goede, werd bisschop van Luik, terwijl een neef van hertogin Isabella, Jacob van
Coïmbra, door toedoen van zijn tante, eerst proost van Rijsel en later achtereenvolgens
bisschop van Atrecht en aartsbisschop van Lissabon werd. Adriaan van Poitiers, zoon
van een Portugese hofdame van hertogin Isabella, werd bedacht met de proosdij van
het Sint-Pieterskapittel in Rijsel, waar hij Jacob van Coïmbra opvolgde. Jean Canard,
kanselier van Filips de Stoute, werd bisschop van Atrecht en proost van Sint-Donaas
in Brugge. Vier van de hoogste politieke medewerkers van de hertogen, Jean de
Thoisy (in 1410), Jean Chevrot (in 1436), Guillaume Fillastre (in 1460) en Ferry de
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Clugny (in 1473), volgden elkaar op als bisschop van (de Franse stad) Doornik. Die
benoemingen hebben de hertogen geen windeieren gelegd; Chevrot zorgde er
bijvoorbeeld voor dat meer instellingen uit zijn diocees belastbaar werden. Onder
Filips de Stoute waren niet minder dan tweeëndertig bisschoppen in de Bourgondische
staten verwanten of gunstelingen van de hertog. Overal, ook buiten de Bourgondische
territoria, werden kerkelijke pionnen geplaatst die, met hun intellectuele bagage en
hun morele autoriteit, de hertogelijke politiek moesten dienen. Van hen werd vooral
verwacht dat ze, als tegenprestatie voor een bevordering in hun kerkelijke carrière,
de soevereiniteit en het prestige van de vorst ideologisch zouden onderbouwen en
propageren. Die hoge kerkelijke ambten werden uitgedeeld om mensen te belonen
die anders uit de hertogelijke schatkist moesten worden betaald. Dat systeem wordt
bastaardfeodaliteit genoemd.
Het voorbeeld van het bisdom Doornik en met name de doelgerichtheid waarmee
de hertogen hun pionnen in de Franse bisschopsstad vooruitschoven, is zeer illustratief
voor de politiek van de hertogen om de kerkelijke beleidsinstanties naar hun hand
te zetten, met het oog op het uitdragen van hun eigen prestige in de concurrentiestrijd
met de Franse koning. De peripetieën van de benoeming van Jean Chevrot in Doornik
tegen de kandidaat van koning Karel VII, Jean de Harcourt, waren zeer
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representatief voor die hertogelijke verbetenheid, in die zin dat er ook heel wat
buitenkerkelijke en allesbehalve spirituele drukkingsmiddelen werden ingezet. In
april 1434 koos paus Eugenius IV voor de kandidaat van de koning. De plechtige
intrede van Harcourt in Doornik werd door de hertog beantwoord met de confiscatie
van de bisschoppelijke inkomsten in Vlaanderen. In tegenstelling met de hoogadellijke
Normandiër Harcourt was Jean Chevrot, een jurist uit Franche-Comté, opgeklommen
in de geestelijke hiërarchie via zijn dienst aan het Bourgondische hof. Op 5 november
1436 kreeg Chevrot van Eugenius IV toch de bisschopszetel van Doornik en werd
Harcourt naar Narbonne overgeplaatst. Maar Harcourt zelf en de burgers van Doornik
weigerden die mutatie, zoals blijkt uit het antwoord aan een heraut van Filips de
Goede op 14 juni 1437. De Franse koning wendde zich tot het Concilie van Bazel
om Harcourt in Doornik te laten blijven. Op de weigering van Harcourt om naar
Narbonne te vertrekken, kondigde de hertog een handelsboycot tegen Doornik af,
waardoor de stad geen aanvoer van levensmiddelen meer kreeg. De magistraat van
Doornik gaf toe op 29 augustus 1438. Op 14 mei 1439 kwam Filips de Goede zelf
naar Doornik en logeerde er ostentatief in het bisschoppelijk paleis. Hij had zijn zin
gekregen; zijn protégé Jean Chevrot was bisschop van Doornik geworden.
Ook het abbatiaat van een rijke abdij was een zeer gewaardeerde inkomstenbron
voor hertogelijke gunstelingen. Hertogin Isabella probeerde bijvoorbeeld met alle
middelen (en uiteindelijk tevergeefs) Ten Duinen te bemachtigen voor haar neef
Jacob van Coïmbra, tegen de wil in van de monniken van de cisterciënzerabdij die
abt Jan Crabbe hadden verkozen. De Gentse Sint-Baafsabdij ging daarentegen wel
naar een hertogelijke bastaard, Raphaël de Mercatellis, waarover straks meer. De
vorsten hadden er alle belang bij om in de rijkste abdijen gunstelingen te laten
benoemen, want de abten van die instellingen waren lid van de Staten en beslisten
dus mee over de toekenning van beden. Die hertogelijke inmengingspolitiek ten
overstaan van de kerkelijke instellingen stuitte op veel ongenoegen en verzet vanwege
de geviseerde abdijen, maar ook vanwege andere wereldrijke overheden. Er werd
vooral gereageerd, bijvoorbeeld na de dood van Karel de Stoute, tegen het misbruik
van de commende, dat is de toewijzing van abbatiaten aan niet-regulieren, vaak
medewerkers van de hertog, door tussenkomst van de paus. Bisschoppen en prelaten
die ofwel door hun afkomst, ofwel door hun verdiensten bij de vorst aan hun kerkelijke
ambten waren geraakt, waren zelden goede herders voor hun diocesanen of
voorzichtige beheerders van hun
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Antonius Abt. Miniatuur door Simon Bening in het Breviarium Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 397

abdijen. Ofwel waren het totaal incompetente nietsnutten die de inkomsten van hun
ambt opsoupeerden om een onvoorstelbaar luxueus en liederlijk leven te leiden, zo
ver mogelijk van alle pastorale en religieuze verplichtingen - bij hun levenswijze vol
overdaad en raffinement waren vooral leveranciers van dure levensmiddelen en
kostbare stoffen, bouwvak-
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kers, kleermakers en juweliers, kunstenaars en vrouwen van lichte zeden gebaat.
Ofwel waren het ongemeen harde en schraapzuchtige politici en financiers die in
hun eigen belang of dat van hun patroon hun onderdanen zonder enige tegenprestatie
uitmolken.
Een andere, toen al eeuwenoude manier om trouwe dienaars uit de geestelijke
stand te belonen zonder in de eigen geldkoffer te moeten tasten, was het toekennen
door de hertog van prebenden in kapittels. Het opleidingsniveau, de intellectuele
capaciteiten en de kunstzin van de aldus begunstigde kanunniken waren dikwijls niet
onaanzienlijk, zoals wij kunnen afleiden uit de bewaarde catalogi van hun librijen
of de inventarissen van inboedels na overlijden. Maar de verregaande cumulatie van
ambten en prebenden door de begunstigden zorgden voor veel absenteïsme en
non-residentie,

De heiligen Germain van Auxerre en Leu van Troyes in Groot-Brittannië. Miniatuur in Jean de Wavrin,
Chroniques d'Angleterre, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1470.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2534, fol. 94v

waardoor de pastorale dienstverlening aan de gelovigen in het gedrang kwam. De
gevolgen van die ‘vriendjespolitiek’ voor de zielzorg op het niveau van de parochies
komen ter sprake in het hiernavolgende onderdeel over de lagere seculieren. In het
hertogdom Brabant bestond bovendien de gewoonte dat de hertog bij zijn
troonsbestijging (en zijn bruid bij haar aankomst in het hertogdom) in alle abdijen
en kloosters één persoon mocht opdringen die levenslang onderhoud kreeg in de
instelling zoals een kloosterling. Die in de meeste instellingen als een misbruik
ervaren gewoonte werd door de hertogen van het huis van Bourgondië tot 1477 in
ere gehouden.
Om de levenswandel van een vijftiendeeeuwse Bourgondische prelaat te illustreren,
kozen we de figuur van Raphaël de Mercatellis. Hij werd in 1437 geboren in Brugge
als een van de talrijke onwettige zonen van Filips de Goede. Zijn Italiaanse naam
dankte hij aan zijn stiefvader, een Venetiaanse handelaar die in Brugge gevestigd
was. Vrij vroeg deed hij zijn intrede in de Sint-Pietersabdij van Gent. Hij ging in
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Parijs theologie studeren en behaalde in 1462 zijn meestertitel. In 1463 werd hij abt
van Oudenburg en in 1478 van Sint-Baafs in Gent. Bovendien werd hij gewijd tot
bisschop in partibus maritimis van Rhosus in Cilicië en was hij aldus hulpbisschop
van Doornik. Hij dankte zijn benoeming aan zijn beschermheer aartshertog
Maximiliaan. Mercatellis beschikte over een aanzienlijk (al of niet persoonlijk)
fortuin, want niet alleen spendeerde hij veel geld aan zijn librije, maar bovendien
liet hij in Brugge de refuge van de Sint-Baafsabdij wederopbouwen. Het werd een
luxueus paleis, Nazareth genaamd, waar hij meestal verbleef, ver van zijn
verplichtingen als abt in Gent. Tot 1485 voerde hij voor Maximiliaan diplomatieke
zendingen uit. Wat zijn abbatiaat betreft interesseerde hij zich alleen voor de
optimalisering van de opbrengsten, waarvoor hij talrijke processen voerde. Dat was
echter niets ongewoons bij de hogere geestelijkheid in die tijd. Zijn persoonlijke
librije is het bekendste aspect van zijn levensstijl. Hij had een voorkeur voor prachtig
geïllustreerde manuscripten en een aversie tegen gedrukte boeken. Anders dan de
verzamelingen van wereldlijke bibliofielen zoals zijn vader, zijn halfbroer Antoon
en zijn
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Scènes uit het leven van een jonge monnik. Bovenaan is het onderricht in de theologie in de librije
van een abdij weergegeven, daaronder de allegorische voorstelling van de zeven vrije kunsten. In de
linker benedenhoek zijn drie kinderen van de kloosterschool in lectuur verdiept. Miniatuur
toegeschreven aan de Meester van Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge de Sapience, Henegouwen,
vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 90v

Prinsen en poorters

64
stadsgenoot Lodewijk van Gruuthuse, bestond zijn bibliotheek hoofdzakelijk uit in
het Latijn geschreven wetenschappelijke, humanistische werken. Zijn belangstelling
ging niet zozeer naar theologie, maar vooral naar klassieke literatuur en filosofie,
occulte wetenschappen, geschiedenis van de Oudheid en geografie van het Oosten.
De meeste boeken van zijn bibliotheek werden in zijn opdracht gekopieerd (soms
zelfs gedrukte boeken!), geïllustreerd en ingebonden. Kortom, de levensstijl en de
kerkelijke carrière van deze hertogelijke bastaardzoon kunnen ongetwijfeld als
voorbeeld gelden van de mentaliteit en loopbaan van de hogere geestelijkheid in de
Bourgondische Nederlanden.

Aankomst van de eerste zes franciscanen in Valenciennes. Miniatuur toegeschreven aan de Meester
van Antoine Rolin in een versie van de Annales de Hainaut van Jacques de Guise, Henegouwen, ca.
1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 205, fol. 32

De reguliere geestelijken
Op het gebied van het kloosterleven wordt de Bourgondische periode gekenmerkt
door een hervormingsbeweging naar een striktere observantie binnen de bedelorden
en door de bloei van nieuwe, nog meer onthechte orden zoals de kartuizers. De
observantiebeweging, die een terugkeer naar de oorspronkelijke waarden van armoede
en dienstbetoon en een strengere kloostertucht beoogde, kreeg de steun van de
wereldlijke overheden, vooral van de hertogen. Nieuwe kloosters der observantie
werden door hen begiftigd en hervormingen zoals die in de franciscanenorde, werden
met alle middelen aangemoedigd. De vermoedelijke redenen voor die positieve
houding zijn, zoals Raymond van Uytven heeft aangetoond, van velerlei aard.
Diepgelovige hertoginnen zoals Isabella van Portugal en Margareta van York waren
waarschijnlijk getroffen door de idealen van armoede en zuiverheid die de strenge
orden kenmerkten en drukten door hun acties ten gunste van die kloosters hun
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sympathie en waardering uit. De bedelorden speelden een belangrijke rol in de
devotionele praktijk van leken (edellieden maar ook en vooral stedelingen), en door
het beschermen van die orden kwamen de vorsten dichter bij hun onderdanen.
Zodoende onderkenden de hertogen het grote belang van de steden en hun bevolking
en van de rol van de geestelijke leiders voor de welvaart en de rust in het vorstelijke
machtsgebied. Een tweede element is dat de hertogen de mogelijkheid zagen om de
hervormde kloosters onafhankelijk te maken van buitenlandse bindingen en om via
de nieuwe congregaties eventueel vanuit de Bourgondische gebieden zelf invloed
uit te oefenen in de omringende landen en het eigen prestige te vergroten. Het strenge
armoede-ideaal van de observanten viel bovendien samen met de wens van de hertog
en de stadsbesturen om de bezittingen van de kloosters te beperken. Ten slotte ontging
het de machthebbers niet hoeveel invloed de bedelmonniken op hun onderdanen
hadden. Een goede verstandhouding met die religieuzen was bijgevolg van groot
belang voor een harmonisch samenleven van vorsten, lokale overheden en bevolking.
Getuigenissen over de hechte band tussen
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Scènes uit het leven van een jonge monnik: het ontvangen van de monnikspij, zelfstudie in de cel, de
maaltijd in de refter van de abdij en geestelijk advies door vrouwe Sapientia. Miniatuur toegeschreven
aan de Meester van Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge de Sapience, Henegouwen, vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 17
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de bedelorden enerzijds en de gewone gelovigen, vorsten en lokale overheden
anderzijds, zijn er legio. Ontelbare leken vroegen en kregen de toelating om begraven
te worden in de kloosterkerk van een bedelorde. Hertogin Margareta van York volgde
eveneens die trend; zij werd bijgezet in de kerk van de franciscanen in Mechelen.
Die begrafenissen gingen meestal gepaard met grote financiële voordelen voor de
uitverkoren kloosters en gebeurden ten nadele van de parochiekerken en de seculiere
geestelijkheid. Over de diensten die de mendicanten aan het hof leverden, hebben
we het hierboven al gehad. In de steden leverden zij bedienaars voor de schepenkapel
en aalmoezeniers voor de milities; zij assisteerden terdoodveroordeelden. Bepaalde
orden, zoals de cellenbroers of cellieten, waren gespecialiseerd in het afleggen
(zusters) en het begraven (broeders) van de doden. Andere, universitair geschoolde
bedelmonniken gaven als theologen en geleerden raad bij de uitbeelding van religieuze
motieven in schilderijen en beeldhouwwerken die in opdracht van de stadsmagistraat
werden gerealiseerd. Zij waren zelfs, zoals de augustijnen in Leuven, actief bij de
opvoering van mysteriespelen op kosten van de stad. Uiteraard gingen bedelmonniken
ook mee in de talrijke processies en werden zij gevraagd om allerlei
gelegenheidspreken te verzorgen. In de grote ruimtes waarover de kloosters van de
bedelorden in de steden beschikten, werden vaak politieke vergaderingen en
bijeenkomsten van ambachtslieden georganiseerd. Kortom, hoewel zij zeer nauwe
banden hadden met de kringen van het hof en van de stadsmagistraat, bleven de
bedelorden toch zeer dicht bij de gewone gelovigen, die ze in hun dagelijkse behoefte
aan zielzorg bijstonden. In de steden kwamen ze meer en meer in de gunst van de
bevolking, ten nadele van de seculiere geestelijkheid. Dat gaf aanleiding tot grote
spanningen, omdat de inkomsten van de clerus in de steden grotendeels afhankelijk
waren van giften, stichtingen, missen en jaargetijden van de gelovigen.
Ook de augustijner koorheren van de orde van Windesheim, die de leer van de
Devotio Moderna propageerden, en de kartuizers beleefden een grote bloei in de
Bourgondische Nederlanden, mede dankzij de gunst van de vorsten. De ‘moderne
devoten’ verspreidden hun gedachtengoed via didactische teksten in de volkstaal,
die ze aanvankelijk in eigen scriptoria produceerden en later door de boekdrukkunst.
Die devotionele traktaten genoten een grote bijval bij de leken en vooral bij vrouwen.
De eeuwenoude orden van benedictijnen, cisterciënzers en reguliere kanunniken
(zoals de norbertijnen) daarentegen, vervulden heel andere functies in de
Bourgondische maatschappij, door de ligging van hun abdijen (buiten de steden of
tenminste buiten de stadskernen), hun rijkdom aan grondbezit en het soms versterkte
karakter van hun gebouwen. Abten en prelaten waren geldschieters en ambassadeurs
voor de vorsten, hun monniken en conversen bevoorraadden de steden met
voedingsmiddelen, hun abdijen dienden als steunpunten bij militaire expedities en
als vergaderplaats voor belangrijke politieke bijeenkomsten. Abdijen hadden ook de
verplichting de vorst, zijn gevolg en zijn ambtenaren, maar ook zijn jachthonden en
hun bewakers kost en inwoon te verschaffen. Daarenboven waren ze verplicht aan
de hertog een vast aantal karren en paarden te leveren voor vervoer in oorlogstijd.
De contacten van die orden met de lekenwereld verliepen dus op dat niveau, en niet,
zoals bij de bedelorden, op het niveau van het dagelijkse leven van de gelovigen. Al
hadden individuele monniken, door het sedentaire karakter van hun levenswijze,
meer persoonlijke en familiale banden met de plaatselijke bevolking (in tegenstelling
tot de bedelmonniken, die veel mobieler waren) en al werden aan de poorten van de
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abdijen wel regelmatig bedelingen aan behoeftigen georganiseerd, veel voeling met
de geestelijke noden van de gewone gelovigen hadden deze traditionele regulieren
wellicht niet, of niet meer.
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De seculiere geestelijken: landdekens, pastoors, onderpastoors en
kapelaans
In de bisdommen waaronder de Bourgondische Nederlanden ressorteerden, werden
de lagere trappen van de seculiere kerkorganisatie ingenomen door de geestelijken
die het veldwerk deden in de parochies van stad en platteland, onder de supervisie
van een bisschoppelijke rechter (de officiaal) en zijn promotores, van aartsdiakens
en van landdekens die als tussenschakels fungeerden.
De parochiegeestelijkheid bestond uit een of meer pastoors, die geassisteerd werden
door een onderpastoor of een of meerdere kapelaans. Een koster, soms bijgestaan
door een hulpkoster, en de leden van de kerkfabriek (leken) hielpen de pastoor. De
parochiepriesters hadden de cura animarum of zielzorg van hun parochianen. In het
bisdom Doornik (met de drie aartsdiaconaten Doornik, Brugge en Gent) bijvoorbeeld
waren er 506 parochies en 553 pastoors in de periode 1446-62. De hierboven
geschetste hertogelijke benoemingspolitiek gold niet alleen voor de hogere kerkelijke
ambten. Ook op het niveau van de parochies speelden voorspraak en beïnvloeding
mee. Een gegadigde voor een vacant pastoorsambt moest zich bekendmaken bij de
collator (de persoon of instelling die het recht had een kandidaat ter benoeming voor
te stellen aan de bisschop of aartsdiaken) en zoveel mogelijk invloedrijke lieden in
zijn voordeel doen bemiddelen. Zoals Arnoud-Jan Bijsterveld voor het bisdom Luik
en Noord-Brabant heeft aangetoond, waren relaties voor het welslagen van een
kandidatuur van het allergrootste belang. En zelfs op dat niveau verwaardigden grote
heren zich hun invloed aan te wenden om mensen uit hun entourage, familieleden,
ondergeschikten, trouwe dienaren of hun kinderen, aan beneficies te helpen.
De priester die als pastoor in een of meer parochies benoemd was, streek de
inkomsten ervan op maar liet zijn taak dikwijls over aan een (meestal slecht) betaalde
plaatsvervanger. Dat systeem en de vaak gebrekkige opleiding van de priesters die
uiteindelijk het pastorale werk moesten doen, leidde tot het ontstaan van een klerikaal
proletariaat van bedienaars die intellectueel en moreel weinig of niet uitstaken boven
de parochianen welke zij verondersteld werden in hun religieuze noden te begeleiden.
En evenmin waren zij voorbeelden van christelijke levenswandel.
Kapelaans waren met de zorg voor een kapelanie belaste priesters. Kapelanieën
of misbeneficies werden door particulieren of door verenigingen gesticht om dagelijks
tegen vergoeding een mis te laten opdragen.
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De biecht (links) en het penitentiegebed in een rijkversierde kerk. Miniatuur toegeschreven aan Gerard
Horenbout, ca. 1520.
Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. lat. 3768, fol. 51v
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De beneficiarissen waren gelieerd aan een kerk of kapel omdat een kapelanie aan
een welbepaald altaar was verbonden. De inkomsten van een kapelanie waren niet
bijzonder hoog, meestal moest de kapelaan functies cumuleren om in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien. Als een kapelaan toch welstellend was, dan
dankte hij dat veeleer aan een familiefortuin of bijkomende lucratieve activiteiten.
Zoals we eerder zegden bij de bespreking

Terwijl een vrouw en kind voor het altaar van Maria bidden, verlaat een priester met het Heilig Oliesel
de kerk om de laatste sacramenten te gaan toedienen. Grisailleminiatuur (detail) in Jean Miélot,
Miracles de Notre-Dame, ca. 1456.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 82

van de celibaatsplicht was de levensstijl van de parochiegeestelijkheid vaak niet in
overeenstemming met de canonieke regels. Pastoors en andere parochiale zielzorgers
werden telkens opnieuw door hun oversten beboet voor dezelfde
‘schandaalverwekkende’ (seksuele) misdrijven. Die boetes brachten jaarlijks aardige
sommen in de schatkist van de bisschoppelijke officialen. Het valt de moderne
waarnemer op hoe hardvochtig de meestal zelf niet onberispelijke kerkelijke oversten
tegen de kleine priesters en vooral hun vrouwen optraden. Uit de gebruikte
terminologie blijkt dat de overheid alles tot laag-bij-de-grondse, vluchtige, vieze
bevrediging van seksuele behoeften wou herleiden. Zelfs uit de summier verhaalde
feiten in de rekeningen kunnen we echter opmaken dat vaak langdurige en zelfs
liefdevolle relaties op het spel stonden. Parochiepriesters die hun concubines of liefjes
in bescherming namen door ze samen met hun kinderen onderdak of een kraambed
te geven in de pastorie, werden zwaar aangepakt. Moeders van buitenechtelijk
verwekte kinderen hadden een speciale toelating nodig van de landdeken of de
bisschop (tegen betaling uiteraard) om na de bevalling hun kerkelijke ‘zuivering’ te
mogen ondergaan. Priesters die hun eigen vrouw of de vrouw van een collega
probeerden te onttrekken aan die bijkomende (en soms dure) vernedering door zelf
de zuiveringsceremonie uit te voeren, moesten dat met fikse boetes bekopen. Als
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aanvulling mag hier het beeld niet ontbreken dat de toenmalige fictionele literatuur
van de geestelijkheid geeft. In tegenstelling met wat de officiële kerkelijke
documenten in brutale bewoordingen voorgeven, verschijnt in de literaire verhalen
en de poëzie de geestelijke vaak als de meest gewaardeerde minnaar. De erotische
prestaties van monniken en priesters, hun vernuftige listen om het gewenste doel te
bereiken en de bedrogen echtgenoten om de tuin te leiden, zijn spreekwoordelijk.
Uit de bronnen die ons over het dagelijkse leven in de rurale parochies van de
Bourgondische Nederlanden inlichten, blijkt in elk geval dat de parochiegeestelijken
met hun parochianen zeer nauwe spirituele (vooral door de biecht, maar ook door
de andere sacramenten), materiële en zelfs vleselijke relaties onderhielden. Veelal
waren ze erg so-
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Mis in een parochiekerk in de late 15e eeuw. Miniatuur in een Latijns Getijdenboek.
Waddesdon Manor, The James A. de Rothschild Collection, Ms. 26, fol. 154v

lidair, leefden ze in dezelfde (dikwijls armoedige) omstandigheden en deelden ze
hetzelfde verlangen naar aards genot, ondanks alle (naar onze mening vooral op
financieel voordeel gerichte) pogingen tot controle en onderdrukking vanwege de
kerkelijke overheid.
Over de sociale opvang van door ziekte of ouderdom gehandicapte priesters is
weinig informatie bewaard. In een bisschopsstad als Doornik was er sinds 1240 een
door bisschop Walter van Marvis naar Atrechts voorbeeld gesticht rusthuis voor oude
priesters. Zo'n speciaal voor geestelijken bestemde instelling was uiterst zeldzaam.
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Volgens de legende werd het grondplan van de eerste Mariakerk in Rome op een nacht aangegeven
door figuren in de sneeuw, vandaar: Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw.
De paus kwam zich persoonlijk van het wonder vergewissen en liet de werken meteen beginnen.
Miniatuur in het Breviarium Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 501v

De vrouwelijke religieuzen
Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de vrouwelijke religieuze beweging
in de Bourgondische periode was de hervorming van de orde der clarissen door Coleta
Boylet uit Corbie in Picardië.
Vanaf 1406 begon die jonge vrouw, met de stilzwijgende goedkeuring van de
Avignonpaus Benedictus XIII, aan de hervorming van de tweede orde van
Sint-Franciscus. De clarissen hadden tot dan de regel gevolgd die ze in 1263 van
paus Urbanus IV hadden gekregen om hen voor armoede te vrijwaren. Maar die regel
verwijderde hen tegelijkertijd sterk van het oorspronkelijke ideaal van de heilige
Clara. Coleta van Corbie werd een van de grote figuren van de vijftiende-eeuwse
reformatorische observantiebeweging. Dankzij de relaties die haar biechtvader, de
franciscaan Henry de Baume, onder andere met het Bourgondische hof onderhield,
kreeg zij steun van verscheidene adellijke geslachten. Hertogin Margareta van Beieren,
echtgenote en weduwe van Jan zonder Vrees, was een van die beschermdames. Voor
haar stichtingen van kloosters van arme klaren of coletinen in Bourgondië, Auxonne,
Poligny en Seurre, kreeg Coleta de actieve medewerking van hertogin Margareta. In
Picardië en de Nederlanden genoot ze de steun van Filips de Goede en hertogin
Isabella. Coleta richtte kloosters op in Hesdin (1440), Gent (1442) en Amiens (1444).
Ze overleed in het Gentse klooster op 6 maart 1447. Later stichtte hertogin Isabella
een klooster van haar orde in Antwerpen (1453). Margareta van York, echtgenote
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en weduwe van Karel de Stoute, had een speciale band met de coletinen van Gent;
ze schonk hen een prachtig geïllustreerd handschrift van de Vita van hun stichteres.
De mogelijke redenen van de vorstelijke interesse voor de hervormingsbeweging in
de kloosterorden kwamen vroeger reeds ter sprake. Om het succes van de hervorming
van Coleta in de Bourgondische Nederlanden te verklaren, moeten we eerst verwijzen
naar de algemene tijdgeest in de militante kerk, waarin de vorsten en meer nog de
vorstinnen ongetwijfeld participeerden, en vervolgens de eucharistische devotie van
de coletinen vermelden, die perfect beantwoordde aan de toenma-
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lige devotionele praktijken van leken, moderne devoten en (reguliere) geestelijkheid
in die regio. Bovendien begrepen de gezagdragers al snel de voordelen van de
oprichting of hervorming van kloosters die armoede hoog in het vaandel droegen en
die er niet op uit waren hun rijkdommen te vermeerderen ten koste van het ‘openbaar
nut’ (le bien public). Ook zal Coleta's drang naar autonomie ten opzichte van de
Franse ordeoversten een vorst als Filips de Goede zeker in de kaart hebben gespeeld.
Ook de kanunnikessen van Saint-Victor of victorinen werden door de vorstinnen
Isabella van Portugal en Margareta van York tot hervorming aangemoedigd, namelijk
tot het aannemen van het slot. Vrouwelijke kloosterlingen met een uitgesproken
sociale roeping (verzorging van zieken, bijstand aan behoeftigen, afleggen van
overledenen), die zich bovendien op vrijwillige armoede toelegden, zoals de grijze
en zwarte zusters, kregen de volle steun van het hof wanneer ze zich in steden wensten
te vestigen. In de steden van de Bourgondische Nederlanden bestonden er bloeiende
gemeenschappen van vrouwelijke aanhangers van de moderne devotie en begijnen.
Zusters van het Gemene Leven namen in de loop van de vijftiende eeuw dikwijls de
regel aan van de heilige Augustinus en werden reguliere kanunnikessen. Naast de
nieuwe conventen van arme klaren, bleven de kloosters van clarissen-urbanisten
bestaan en werden er congregaties van derde-ordelingen van Sint-Franciscus opgericht.
In tegenstelling met de eeuwen na de Contrareformatie, waren er weinig of geen
vrouwelijke religieuzen die zich met het meisjesonderwijs bezighielden. In de
burgerlijke hospitalen daarentegen waren hoofdzakelijk vrouwen actief. Gasthuizen,
godshuizen en leprozerieën werden beheerd door mannelijke voogden, die door de
stadsmagistraat waren aangesteld, maar de dagelijkse ziekenzorg in die instellingen
was de taak van zusters (en broeders) onder leiding van een meesteres. Dikwijls,
maar niet altijd, leefden ze onder de een of andere religieuze regel, zoals de regel
van de heilige Augustinus. Kortom, de keuzemogelijkheden voor vrouwen die een
religieus leven wensten te leiden, waren in de vijftiende eeuw zeker verruimd en
werden wellicht ook gretig benut door meisjes en dames van uiteenlopende rang en
stand.

Gelukzalige bruidjes van Christus begroeten in een besloten minnetuin hun bruidegom, die hen
vervolgens toegang verleent tot de hemel. Blad uit een Breviarium van Karel de Stoute door Simon
Marmion, 1467-70.
New York, The Metropolitan Museum of Art, The Robert Lehman Collection, inv. 1975.I.2477
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Een kanunnik overhandigt twee Doornikse hospitaalzusters de regel van hun hospitaal. Miniatuur in
het Règle et ordonnance des soeurs de l'hostellerie Notre-Dame de Tournay, 14e eeuw.
Doornik, Kathedraalarchief, Ms. 24, fol. 8
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De boom der standentwisten. Satirische voorstelling van de aanhoudende menselijke rivaliteit.
Miniatuur door Loyset Liédet in David Auberts bewerking van Honoré Bovet, L'Arbre des batailles,
1461.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9079, fol. 10v
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Hoofdstuk 4
Elites, middengroepen en arbeiders in de stad en op het platteland
Sociale gelijkheid en ongelijkheid
In West-Europa waren een hele Renaissance en een complete Verlichting nodig om
de abstracte noties ‘identiteit van het individu’, ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ een concrete
inhoud te verlenen in beroemde teksten zoals de Amerikaanse Grondwet van 1776
en de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1789. De Nederlanden
bleven niet achterop in de vaart der volkeren. Van der Noot stelde een analoog
Brabants manifest op in oktober 1789. Voor een nog grotere gelijkheid, waarin bezit,
ras en geslacht als argumenten voor ongelijke behandeling werden uitgeschakeld,
was het wachten tot de twintigste eeuw, na de schokgolven van de
arbeidersbewegingen en het Civil Rights Movement. In Engeland poneerde het
Habeas Corpus in 1640 het principe van de bescherming van het individu. Maar de
ideeën van gelijkheid en ongelijkheid waren reeds in de Middeleeuwen aan de orde.
De opvatting dat iedereen in het uur van de dood gelijk is, kreeg een wel heel
bijzondere bijklank tijdens de eerste universele pestepidemie in 1348-50.
Voor de middeleeuwse Kerk kon iedereen behalve joden en andere ‘heidenen’ de
hemel verdienen. In de vruchtbare twaalfde-eeuwse renaissance trokken de theologen
twee parallelle sporen, enerzijds dat van het individualistische bewustzijn, anderzijds
dat van de ‘egalitaire’ idee van de universitas fidelium. Dat laatste begrip oversteeg
de op dominantie en afhankelijkheid gebaseerde feodale hiërarchie. Yvo van Chartres
en de canonisten van de twaalfde eeuw introduceerden de cruciale these van de
aanpassing van de strafmaat aan het individu. Het individu wordt gezien als een
zelfbewuste persoon die de verantwoordelijkheid voor zijn handelen moet opnemen,
onder meer in de keuze van een huwelijkspartner. Er is wel een stok achter de deur:
uitstoting uit de universitas, excommunicatie.
De burgerlijke juristen ontwikkelden nog een tweede vorm van gelijkheid van
individuen, in de isonomia-idee, de gelijkberechtiging van alle onderdanen binnen
een rechtsgebied - in feite een nobele droom want zowel in de theorie als in de praktijk
werd dat beginsel verdrukt door een massa stellingen die ongelijkheid goedpraatten.
Het strafrecht ontzag weliswaar niemand maar naargelang van de sociale status werd
men berecht voor een specifieke rechtbank, volgens specifieke rechtsregels. Na een
veroordeling bleken de vorsten bovendien het genaderecht willekeurig te hanteren
om de brutaalste overtredingen van rechtsregels uit te wissen wanneer dat voor het
politieke evenwicht of de sociale vrede opportuun was. In de vroege Middeleeuwen
had de idee van fundamentele ongelijkheid vorm gekregen in de opvatting dat de
samenleving uit drie standen bestond, de adel, de clerus en de derde stand met elk
een specifieke functie, respectievelijk militaire, pastorale en economische activiteiten
en privilegies van eigen rechtspraak. De eerste twee standen genoten ook fiscale
immuniteit. Na 1300 stemde deze theorie niet meer overeen met de sociale realiteit
en werd ze definitief aan het wankelen gebracht. Ze werd alleen nog gehanteerd door
theoretici, politici en sociale groepen die er materieel voordeel bij hadden om sociale
ongelijkheid te legitimeren. De theorie werd overigens nog op een andere manier
gebruikt, in het kader van de vorstelijke Realpolitik. De hertog van Bourgondië riep
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vanaf 1390 in een aantal van zijn gewesten af en toe de drie standen (adel, clerus en
steden) samen onder de naam Staten (van Vlaanderen,
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Bourgondië enz.), als alternatief voor de talrijke en invloedrijke zittingen van de
steden (de Leden in Vlaanderen) die op eigen initiatief bijeenkwamen. De vorst
hoopte namelijk dat adel en clerus volgzamer zouden zijn in de politieke
besluitvorming dan de eigengereide steden.
De idee van gelijkheid bloeide ook in de steden. Vanaf de elfde, twaalfde eeuw
duiken keuren op waardoor al wie langer dan een jaar en een dag in een stad verblijft,
als poorter van alle rechten mag genieten, volgens het beroemde principe Stadtluft
macht frei. De sociale realiteit binnen die steden was in de dertiende eeuw echter
allesbehalve egalitair: er waren poorters en poorters. De bevolking bestond uit twee
groepen met een eigen rechtspositie: de poorterie, die een gesloten klasse was, en de
gewone burgers. Die klassen beantwoorden evenwel niet aan de marxistische definitie
van de ‘bezitters van de productiemiddelen’ versus de ‘bezitlozen’. Het onderscheid
tussen majores en illi de communitate wordt door historici ook aangegeven met de
termen ‘patriciërs’ en ‘gemeen’,

Strijd tussen armoede en rijkdom. Miniatuur in Des cas des nobles hommes et femmes van Boccaccio,
Frankrijk, 1460-70.
Genève, Bibliothèque publique et universitaire , Ms. fr. 191, fol. 72.

waarbij die laatste groep een complexe verzameling blijkt te zijn van al degenen die
niet tot de oude gesloten elite van het ‘patriciaat’ behoren, dus zowel nieuwe rijken
(patriciërs in spe) als ondernemers, middenstanders, geschoolde en ongeschoolde
arbeiders. Allen eisten ze politieke inspraak en rond 1300 dwongen ze die inderdaad
ook af. Na 1300 bestond er dus een nieuw patriciaat: de nieuwe poorterie was ruimer
dan de oude maar niettemin nog steeds een sociaal-economische elite. Het gemeen,
zoals het popolo minuto in Florence, was nog even complex. Het omvatte winkeliers
en lokale ambachtslieden, die een aantal ‘neringen’ vormden, maar ook de eigenlijke
arbeiders die in de grote ambachten van de basisindustrieën textiel, metaal, brouwerij,
verenigd waren. Verder waren er nog de ongeorganiseerde arbeiders, de werklozen,
armen en marginalen van diverse pluimage. In de vijftiende eeuw werd in de fiscaliteit
de tegenstelling riches en povres gehanteerd, waarbij de scheidingslijn niet lag tussen
elite en arbeiders maar tussen arbei-
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ders boven en onder de armoedegrens: de ‘rijken’ waren alle economisch actieven.
Het bezit van een eigen huis was een goed criterium voor de sociale status. In 1382
was in Brugge 31% van de inwoners huurder, in Gent was dat 61% in 1492. In
Veurne, met zijn 500 bewoonde haarden, en dus circa 2000 inwoners in 1469, bezat
30,5% van de bevolking een of meer huizen en gronden, 48,5% was huurder, 8,9%
was onbelastbare clerus en 12,1% van de bevolking was onbelastbaar omdat ze onder
de armoedegrens zat. Verder woonde er nog een onbekend aantal vreemdelingen en
recente migranten. De 30,5% eigenaars hadden een gemengd inkomen uit het bezit
van huizen en gronden, vermogen (kapitaal) en een ambachtelijke activiteit. Het
inkomen van de 48,5% huurders kwam exclusief uit professionele activiteiten.
In de klachtenbundels die het gemeen tussen 1280 en 1300 aan de graaf van
Vlaanderen richtte, vinden wij de idee van isonomia terug. In 1295 formuleerden die
groepen hun sociale kritiek op een corrupt individu in de volzin ‘uns communs pourfis
doet aleir et miex valoer de une singuliere personne’ of: het algemeen belang
prevaleert op dat van een individu. In een klachtenbrief van het gemeen van Damme
uit 1280 lezen wij hoe fijn deze burgers het asociale mechanisme van de indirecte
stedelijke belastingen doorhebben, ‘hierof ghelden arme lieden diet winnen met haren
leden meer dan die rike’. De heffingen op bier, brood en andere vitale
verbruiksgoederen waren wel voor iedereen gelijk maar de impact op de koopkracht
was voor lagere inkomensgroepen groter. De klagers zijn ook op de hoogte van het
feit dat er geen belasting wordt geheven op handelswinsten, de typische inkomstenbron
van de gesloten poorterie waartegen ze zich nu juist afzetten.
Een heel andere vorm van ongelijkheid is het geringe respect voor de fysieke
integriteit van het individu. Daarop wijzen de talloze martelingen om echte of valse
bekentenissen af te dwingen, het gemak waarmee men voor eeuwig verminkt, de
geringe emoties van politie en rechters tegenover klachten van verkrachte vrouwen.
Nochtans verklaren heel wat vrouwen voor de rechter glashelder hoe ze fysiek en
psychisch leden onder die agressie, en hoe het verlies van zelfbeschikking over eigen
lichaam en persoon de grootste frustratie is.

De heilige Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar. Miniatuur toegeschreven aan Simon Bening
en atelier in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, fol. 72
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Bedelaars schooiend bij een welgesteld echtpaar.
Randillustratie toegeschreven aan Simon Bening en atelier in het Getijdenboek van Albrecht van
Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24, fol. 239
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Elites: patriciërs, kooplieden en ondernemers
In de Nederlanden was de stedelijke bovenlaag tot het einde van de dertiende eeuw
een gesloten kaste, die door de tijdgenoten poorterie werd geheten, en door de
hedendaagse historici met de enigszins anachronistische term patriciaat wordt
aangeduid. Ze monopoliseerde de economische en politieke structuren in de stad.

Een bedelaar komt schooien in het huis van een rijke, maar die geeft aan zijn knechten de opdracht
de honden op hem af te sturen. Parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus. Miniatuur in het
Petau-Getijdenboek, Frankrijk, begin 16e eeuw.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 234, fol. 74v

De schepenbank werd exclusief bezet door patricische families. In Gent hadden ze
zowat de hele stadsbodem in handen; zij die al die erven bezaten, droegen de
discriminerende titel viri hereditarii of erfachtige lieden, ‘ware’ eigenaars van de
stad. In Brugge was het statuut van poorter voorbehouden aan de leden van een
genootschap dat exclusief de handel met Engeland organiseerde en controleerde, de
Hanze van Londen. Ten overvloede demonstreerden de patriciërs hun superioriteit
in de stad vanuit hun rijke, versterkte stenen huizen, die ruim genoeg waren voor
hun vele personeelsleden en die bestand waren tegen aanvallen van rivaliserende
families en revoltes van het gemeen. Toen rond 1300 het verzet tegen hun
machtspositie inderdaad losbarstte, kozen ze uit puur opportunisme de zijde van de
Franse koning, die in een politiek conflict was verwikkeld met graaf Gwijde van
Vlaanderen.
Zij vormden de partij van de ‘leliaards’ tegenover die van de ‘klauwaards’, waartoe
alle overige sociale groepen binnen de Vlaamse steden behoorden. De revoltes rond
1300 doorbraken het oude monopolie. Voortaan namen de andere groepen, namelijk
de ‘nieuwe’ poorterie, de neringen en de ambachten deel aan het stadsbestuur.
Afgezien van enkele symbolisch vervolgde individuele patriciërs, die meestal naar
Frankrijk wisten uit te wijken, konden de oude geslachten zich na 1300 politiek
handhaven.
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In Gent behoorden rond 1356 formeel ongeveer 2000 personen tot de poorterie,
zowat 3% van een bevolking van 64.000. In de veertiende en vijftiende eeuw was
het een complexe en relatief open elite, die was samengesteld uit leden van traditionele
families maar ook uit tal van opgeklommen nieuwelingen. Interne rivaliteiten binnen
de nieuwe elite en zelfs bloedige vetes waren niet van de lucht. Toch kon ze zich,
net zoals in de dertiende eeuw, als collectiviteit opnieuw grotendeels afsluiten voor
al te talrijke nieuwkomers. Met de hulp van de Bourgondische hertog wist ze in 1438
maatregelen te bedingen om te verhinderen dat outsiders via geforceerde huwelijken
tot de elite konden doordringen. De gegoede poorters vertoonden voldoende collectief
bewustzijn om als blok systemen van protectionisme te organiseren. Een goed deel
van hun succes was te wijten aan de diversificatie van hun inkomsten. Ze haalden
winsten uit handel en industrie, uit bezit van landbouwgrond, uit geldbelegging, uit
lonen van functies, uit het pachten van stedelijke belastingen. Een modelvoorbeeld
is de Antwerpenaar Quintyn Clarensone, die rond 1400 opklom van gegoede
middenstander tot rijke burger omdat hij de winsten van zijn handel in alle denkbare
producten oordeelkundig in huizen en gronden had belegd, vervolgens op stedelijk
niveau politiek actief was geworden, en het daarna tot rentmeester en raadgever van
de hertog van Brabant had
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Graanoogst op een adellijke boerderij onder toezicht van de rentmeester. De zonnewijzer helpt het
dagelijkse ritme van het plattelandsbedrijf bepalen. Miniatuur in Pietro di Crescenzi, Livre des profits
ruraux, Brugge, ca. 1470.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. M 232, fol. 201v

gebracht. De stedelijke elite vergrootte haar invloed nog aanzienlijk door zich vast
te haken aan de overkoepelende hertogelijke clan. Ze werkte zich schaamteloos in
de gunst van het Bourgondische hofmilieu en verwierf met die steun sleutelposities
in het financiële en politieke bestuur van de steden.
Lange tijd is aangenomen dat de patriciërs van de dertiende eeuw in de Nederlanden
getracht hebben het hele commerciële en industriële leven te beheersen. Ze zouden
invoerders van de basisproducten (wol uit Engeland), eigenaars van het complete
productieproces in de textiel, van spinnen tot weven en verven, en verkopers van de
afgewerkte kwaliteitsstoffen zijn geweest. Dat beeld hebben Henri Pirenne en Georges
Espinas destijds opgehangen. Het moet echter worden genuanceerd. Alain Derville,
Georges Despy en Raymond van Uytven kwamen tot de conclusie dat vele
zakenmensen slechts in de een of andere sector actief waren en dat de diverse functies
in het productieproces meestal gescheiden en afzonderlijk werden uitgeoefend.
Economisch gezien bestond de vijftiende-eeuwse elite deels uit industriële
ondernemers, deels uit kooplieden die in de internationale of de plaatselijke handel
actief waren, en deels uit heel wat renteniers (otiosi) die van hun kapitaal leefden en
van investeringen in huizen en gronden, ook buiten de stad. De grootschaligheid en
het vroege kapitalisme zaten meer in de handel dan in de industrie.
Beroepen vertoonden in de Middeleeuwen
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Steden hadden een of meer vroedvrouwen op hun loonlijst staan. Zij hielpen noodlijdende vrouwen
bij de bevalling en onderzochten vrouwen die zich in de gevangenis bevonden of het slachtoffer van
zedenfeiten waren geworden.
Miniatuur in Jean Mansel, La Fleur des histoires, ca. 1450.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 297, fol. 1

Een arts bekijkt het urinaal dat een man heeft meegebracht. Alleen de elite kon zich een academisch
geschoolde geneesheer veroorloven. De gewone man moest genoegen nemen met de ambachtelijk
opgeleide chirurgijn. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan,
L'Epître d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 42v

een duidelijke hiërarchie van respectabiliteit. Een stadsmedicus genoot groot aanzien,
minder door zijn hoge wedde dan door allerlei voordelen in natura en zijn
privépraktijk. Het prestige van vroedvrouwen was in vergelijking gering, op één
uitzondering na.
Het aanzien en royale loon van de Antwerpse Mergriete Wechels, die in 1463 als
officiële vroedvrouw door Leiden werd overgekocht, is enkel te verklaren door het
feit dat zij van het Leidse stadsbestuur de opdracht kreeg de lokale vroedvrouwen
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en ter zake ongeschoolde vrouwen een theoretische en praktische opleiding te geven
en tevens het niveau van de geneeskundige infrastructuur diepgaand te verbeteren.
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Gespecialiseerde ambachtslui en middenstanders
De kleine en middelgrote ondernemingen met een beperkt aantal personeelsleden
waren veelal zelfstandige familiebedrijfjes waarin de leden van een nucleaire familie,
ouders en kinderen, samenwerkten. Hier is geen sprake van lonen, enkel van
familiepatrimonium. De tweede formule was die van de kleine meester die met een
beperkt aantal door hem betaalde gezellen of weinig of niet betaalde leerknapen, een
kleine onderneming of winkel leidde. We vernemen hier weinig over sociale
spanningen rond loonkwesties, al verschilde de economische positie van meester en
loontrekkende medewerker in grote mate. De reden daarvan is ongetwijfeld de heel
persoonlijke relatie, in een gemoedelijke familiale sfeer, waarbinnen meester en gezel
samen de maaltijden namen en allebei baat hadden bij het overleven van het bedrijfje.
Niettemin moet er bij de gezellen veel frustratie zijn geweest: om meester te worden
was een bedrijfskapitaal vereist dat zij moeilijk konden verzamelen tijdens hun jeugd,
en waarvan enkel meesterszonen waren vrijgesteld.
Die ambachtelijke ondernemingen werkten doorgaans voor de lokale en regionale
markt. Als ze geavanceerde producten voortbrachten, dan geraakten die door de
gunstige verkeerseconomische ligging van Vlaanderen moeiteloos op de internationale
markt.
Sommige beroepen waren van vitaal belang in het dagelijkse leven en kwamen in
alle steden voor: bakkers, slagers, kleermakers en tientallen andere producenten en
winkeliers. Gent telde niet minder dan 53 formeel erkende kleine neringen en
daarnaast nog eens 137 nieterkende ambachten.
In de kleine en middelgrote ambachtelijke ondernemingen was de economische
rol van de vrouw onmiskenbaar. In beroepen met prestige doken vrouwen slechts
sporadisch op, tenzij ze een heel specifieke bevoegdheid hadden, zoals die van
vroedvrouw. De meesten bleven bescheiden dienstboden. Onder andere in Gent,
Dowaai en Leiden speelden vrouwen een dynamische rol als ongeveer gelijkwaardige
economische partner van hun echtgenoot in kleinschalige ondernemingen, waarvan
ze trouwens de continuïteit verzekerden als ze weduwe werden. Reeds vanaf de
dertiende eeuw kwamen vrouwen voor als zelfstandige ondernemers.
In die sector werkte het systeem van de ambachten als een afschermend
mechanisme. Weduwen die hertrouwden met een man van buiten het ambacht verloren
hun recht op meesterschap in hun ambacht. Kinderen van leden hadden duidelijk
voorrang op externen. In een groeifase zoals de vijftiende eeuw,
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Slagers en visverkopers op een Vlaamse markt aan het einde van de 15e eeuw.
Londen, British Library, Add. Ms. M 232, fol. 201v
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met ondanks de crisissen een expansie van de internationale luxeproductie in
Vlaanderen, namen de arbeidsplaatsen dusdanig toe dat heel wat nieuwelingen
carrièrekansen kregen. In het Brugse kuipersambacht werden tussen 1375 en 1500
668 nieuwe meesters ingeschreven, dus 5,3 per jaar. Slechts 21% ervan waren zonen
van meesters. In de vijftiende eeuw werkten in Brugge niet minder dan 114
tapijtwevers tegenover slechts 56 in de vorige eeuw; in Doornik nam het aantal van
deze gespecialiseerde vaklui toe van 40 in de veertiende eeuw, naar 120 in de eerste
helft van de vijftiende eeuw en 240 in de tweede helft van die eeuw.
Internationale allure verwierven die kleine ondernemingen meestal wanneer ze
zich bezighielden met een technisch hooggespecialiseerd kunstambacht, zoals de
juweliers, miniaturisten en glazeniers. Die luxeproductie was economisch vooral
waardevol omdat ze bij-

Zelfportret van Simon Bening (1550 gedateerd). Zoals gebruikelijk was, heeft de boekverluchter niet
een volledig handschrift voor zich, maar een enkel folium dat naderhand in het boek werd ingevoegd.
Losse miniatuur.
Londen, Victoria & Albert Museum, p.159-1910

Prinsen en poorters

Het bakken van brood. Kalenderminiatuur van de maand december in het Petau-Getijdenboek,
Frankrijk, eerste kwart 16e eeuw. Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms.234, fol. 9v
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droeg tot de roem van de Nederlanden als culturele bakermat, en omdat ze
toonaangevend was in de sectoren van luxe-textiel en kunst-tapijten, die een veel
groter segment vormden van het ‘bruto nationaal product’ dan de globale productie
van de kleinschalige ambachten laat vermoeden. Brugges vermaarde boekenproductie
stelde niet meer dan vijftig professionele scribenten, perkamentmakers en
boekverkopers te werk. Hun lonen lagen niet veel

Verkoop van luxeartikelen aan gegoede Vlaamse burgers. Randillustratie in het Getijdenboek van
Albrecht van Brandenburg, omgeving van Simon Bening, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, fol. 92

Een Vlaamse kraamkamer omstreeks 1530. Miniatuur door Simon Bening in het Chester Beatty
Rosarium, Brugge. Het handschrift werd vermoedelijk gemaakt in opdracht van Keizer Karel, die het
vervolgens aan de jonge Filips II schonk.
Dublin, The Chester Beatty Library, WMs. 99, fol. 14

hoger dan die van andere gespecialiseerde vaklui. Dirk Bouts verkocht zijn Laatste
Avondmaal in Leuven voor 200 gulden, het equivalent van duizend arbeidsdagen
van een meestermetselaar - de schilder zal voor zijn prestatie ook wel behoorlijk wat
dagen nodig hebben gehad.
Kunstenaars en kunstambachtslieden hebben steeds de neiging gehad loondienst
te combineren met een onafhankelijke situatie. Melchior Broederlam was als schilder
van 1381 tot 1409 aan het hof van de Vlaamse graaf verbonden, en werd op de
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vorstelijke loonstaat betaald om aan het kasteel van Hesdin en in het hertogelijke
klooster van Champmol te werken. Maar meestentijds leefde hij in zijn geboortestad
Ieper, waar hij als vrijmeester een atelier leidde. Ook een beroemd kunstenaar als
Jan van Eyck werkte aan het hof van hertog Filips de Goede en voor de vrije markt.
In Gent waren in de vijftiende eeuw zowat tweehonderdvijftig schilders, glazeniers
en beeldhouwers bedrijvig, waarvan er niet meer dan twaalf regelmatig en achttien
sporadisch publieke opdrachten kregen; de rest waren gelegenheidsmedewerkers die
niettemin een behoorlijke sociale status wisten te bereiken. De merkwaardigste groep
is wellicht die van de miniaturisten, onder wie er slechts enkele lid waren van een
ambacht, dat van de schilders. De meesten opereerden in de formule van vrij beroep,
wellicht omdat hun werk in de vijftiende eeuw nog steeds verweven was met de
kerkelijke scriptoria, en vreemd was aan de lekenambachten.
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Kaarsengieters in hun werkplaats. Frankrijk, ca. 1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 276, fol. 85

Het zieden van zout was een zeer inspannend en ongezond werk. Miniatuur in Le Trésor des histoires,
Zuidelijke Nederlanden, 1470-80.
Londen, British Library, Ms. Cotton Augustus AV, fol. 363

Georganiseerde en geschoolde arbeiders
Net als de gespecialiseerde middenstanders vertoonden de eigenlijke arbeiders een
brede waaier van uiteenlopende activiteiten met heel diverse statuten. Ze groepeerden
zich in ambachten per onderdeel van het productieproces: in Vlaanderen wevers,
volders, ververs, in Luik metaalarbeiders, in Gouda brouwers. De rol van de
ambachten was het aantal en de technische bekwaamheid van hun leden te controleren,
de prijzen en de lonen in de sector te beheersen, over de kwaliteit te waken en het
aanbod op de arbeidsmarkt binnen de perken te houden. Ze fungeerden ook als een
arbeiderssyndicaat voor hun leden, althans na 1300 toen ze zelfbeschikking verwierven
over de verkiezing van hun dekens. Zo'n optreden past in een maatschappijvisie
waarin sociale stabiliteit en collectieve verantwoordelijkheid voor het algemeen
belang het streven naar maximale winsten overwegen. In de lijn van hun functie van
sociaal vangnet lag ook het oprichten van verzorgingsinstellingen voor oude en zieke
leden van het ambacht. In Gent hadden de wevers, de volders, de smeden, de
brouwers, de vissers en de kleermakers speciale godshuizen voor hun leden, waar
arme en zieke ambachtsleden die niet meer voor hun eigen onderhoud konden instaan,
opgevangen werden en bestaanszekerheid kregen. Arme wevers die niet in een gesticht
leefden, deden een beroep op de ambachtsarmenkas of op de armendis van hun
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parochie. Maar niet een van deze structuren kwam op echt rationele wijze tegemoet
aan de noden.
In vele steden van Vlaanderen (Gent, leper), Brabant (Mechelen, Leuven) en
Holland (Leiden) zat het grootste deel van de arbeiders in de textielbranche, een ware
monocultuur. In de veertiende eeuw was in Gent 63% van de bevolking actief in de
sector, in de vijftiende eeuw in Leiden 34%, in Oudenaarde 50%. De grote ambachten,
wevers, volders en andere gespecialiseerde arbeiders, werkten voor de internationale
handel en voor het lokale of regionale verbruik. In Gouda, Delft, Haarlem en Leuven
waren vele arbeiders actief in een vrij grootschalige bierproductie voor de binnenen buitenlandse markt. In het Waalse deel
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van de Nederlanden stond de metaalnijverheid voorop; hier kwamen talrijke kleine
familiale ondernemingen voor, maar ook grotere bedrijven waarin meerdere
ondernemers hun krachten bundelden. Later gingen kooplieden die al op een
vroeg-kapitalistische schaal opereerden, hun risico's spreiden door ook mede-eigenaar
te worden in de metaalindustrie.
Het revolutionaire potentieel zat in de middeleeuwse steden niet in de gemoedelijke
sfeer

De bedreven maar overmoedige spinster-weefster Arachne verloor van Pallas Athene in een
weefwedstrijd. Daarop veranderde Athene, volgens de antieke legende, haar uitdaagster in een grote
zwarte spin. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan, L'Epître
d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 67v

van de familieondernemingen, maar in de grote textielambachten waar een anonieme
massa arbeiders in dezelfde omstandigheden werkte. Die naar middeleeuwse normen
hoge concentratie zorgde voor een grote mobilisatiekracht. De groep was zeer gevoelig
voor problemen van afzet en prijzen, en voor kortsluitingen in de internationale
handel wegens oorlogen en handelsboycots. In dat segment van de samenleving was
er uitsluitend sprake van loonarbeiders. Hun loon hing af van de vraag en het aanbod
en van het wel of niet beschikbaar zijn van geschoolde krachten op de arbeidsmarkt.
Het loon werd vastgesteld door de grotere en kleinere ondernemers, drapiers geheten,
die de economische schakel vormden tussen de arbeiders en de groothandel. In de
dertiende eeuw maakten die ondernemers deel uit van de gesloten kaste van het oude
patriciaat. Het was dan ook tegen die groep drapiers dat in Gent, zonder onmiddellijk
succes overigens, al in 1252 het proletariaat van wevers en volders in opstand kwam.
Ze klaagden over uitbuiting en lage lonen. Het patriciaat sloeg evenwel prompt terug
door met de magistraten van enkele Brabantse steden akkoorden te sluiten waarin
werd afgesproken geen asiel en arbeidsplaatsen aan te bieden aan uit Gent gevluchte
arbeiders. Opstandige stemmen horen we ook in Dowaai in hetzelfde revolutiejaar
1252. In 1279-80 braken revoltes los in Brugge, Doornik, Ieper en Dowaai, en
opnieuw waren loonkwesties de inzet, al maakten ook niet-arbeiders gebruik van de
crisis om hun eis van politieke inspraak op tafel te leggen.
Vrouwenarbeid kwam in deze massa-industrie vooral voor in de lichtere
bewerkingen. Vrouwen, meestal gehuwd of weduwen, fungeerden op het niveau van
de middelgrote en kleine ondernemingen zelfs als drapiers.
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Niet-georganiseerde en ongeschoolde arbeiders
Leerknapen en gezellen waren geen volwaardige arbeidskrachten en vaak
onderbetaald. Ze troostten zich met het vooruitzicht op een beschermd statuut als lid
van een ambacht.
Daarnaast waren er echter de niet-aangesloten arbeiders, die een onbeschermde
vlottende arbeidsreserve vormden met lage loonambities, waaruit meesters voor
allerlei klussen konden putten.
Bij de ongeschoolde arbeiders kwamen heel veel vrouwen voor. In Leiden vormden
vrouwen 40% van het arbeidspotentieel. Zij werkten inderdaad overwegend als
ongeschoolde textielarbeidsters en dienstpersoneel. Kinderarbeid werd pas na 1500
significant. In de Middeleeuwen liepen jongens vooral stage als gezel bij een
ambachtsmeester en werkten meisjes als dienstbode in een familie.

Primitieve manier van weven door een huisvrouw. Miniatuur (en detail) door de Meester van Bedford
in het Sobieski-Getijdenboek. Windsor Castle, The Royal Collection, Ms. 1338, fol. 24. By permission
of Her Majesty Queen Elizabeth II.
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De plattelandsbevolking
Naast adel en dorpsclerus bestond de plattelandsbevolking voor 98% uit landbouwers.
In de vijftiende eeuw waren dat bijna allemaal vrije boeren en niet langer lijfeigenen.
Wel moeten we talrijke vormen van hiërarchie onderscheiden. In het Vlaamse Dudzele
bedroegen in 1482 de inkomsten van een heerlijkheid dertig jaarlonen van een
geschoolde

Schaft tijdens de graanoogst. Kalenderminiatuur van de maand augustus door Simon Bening in een
Getijdenboek, eerste kwart 16e eeuw.
Londen, Victoria & Albert Museum, Ms. Salting 2600

arbeider. Op het Friese platteland domineerde een elite van hoofdelingen de grote
massa van ondersaten: deze hoofdelingen hadden zich overigens van welvarende
landbouwers ontwikkeld tot kooplieden die een goed deel van de export beheersten.
Elders was de dichotomie minder uitgesproken, maar bestond er een hele waaier van
statuten en situaties. Vlaamse dorpen telden vier categorieën: geërfden die hun eigen
grond bezaten en bewoonden; pachters die geen erf bezaten maar wel eigen inkomsten
haalden uit hun arbeid op gepachte gronden; agrarische loonarbeiders die geen eigen
grond of pacht hadden en hun arbeid verkochten aan geërfden, pachters, adellijke en
kerkelijke grootgrondbezitters; armen die leefden van de dissen. In de dorpen van
Veurneambacht in 1469 omvatten die vier groepen respectievelijk 21, 40, 18 en 20%
van de bevolking. Van de economisch actieven was slechts 22% dagloner; 78% was
in de een of andere vorm eigenaar, maar men dient daarbij wel te bedenken dat het
Veurnse behoorde tot het welvarendste agrarische deel van Vlaanderen. Elders was
de impact van adellijke en kerkelijke grootgrondbezitters veel groter, al was de directe
exploitatie vanaf omstreeks 1300 grotendeels vervangen door verpachting. Er waren
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Het kappen van riet en biezen langs de sloten. Kalenderminiatuur van de maand februari (Vissen)
toegeschreven aan de Meester van het Gebedenboek van Dresden in het Getijdenboek van Joos van
Wassenaar, 1480-90.
Rotthalmünster, Coll. Tenschert
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in de late Middeleeuwen nog altijd wel grootschalige kerkelijke landbouwexploitaties.
Hun belang kan worden gemeten aan het grote aantal schapen dat ze voor de
wolproductie onderhielden: de abdij van Tongerlo in Brabant bezat gemiddeld 5000
schapen, die van Ter Doest in westelijk Vlaanderen 3000. Tal van welstellende
burgers investeerden eveneens op het platteland: rond Leuven verpachtte de Leuvense
burger en vorstelijke ambtenaar Louis Pynnock tal van gronden, en rond Brugge
deden bekende families als de Metteneyes en de Breydels hetzelfde. Gentse en Brugse
poorters waren al aan het einde van de dertiende eeuw befaamd voor hun know-how
inzake de exploitatie van turfgronden ten noorden van Gent en Antwerpen.
In de rendabiliteit van een bedrijf speelden allerlei factoren een rol. Een bedrijf in
de buurt van Oostende sloot in het grootste deel van de veertiende eeuw af met een
positief saldo. Het deficit in 1350 en vooral tussen 1389 en 1396 viel niet toevallig
samen met pest en oorlogsjaren. Een bescheiden gezinsbedrijf, waar de kosten in de
vorm van belastingen, tiendrechten en pachtprijs opliepen tot 60% van de
productiewaarde, kon nog net overleven. Indien echter de arbeidskracht van de familie
niet voldoende was en er loonarbeiders moesten worden aangeworven, was de
rendabiliteit uiterst onzeker. Met een bedrijfsoppervlakte van 5 hectare en meer kon
een familie overleven, met een oppervlakte tussen 2 en 5 zat zij op de grens van de
armoede, met minder dan 2 hectare eronder. In Vlaanderen als geheel viel ongeveer
een kwart van de plattelandsbevolking permanent onder de armoedegrens, in
Henegouwen en Picardië zelfs 35%. Een dramatisch sfeerbeeld van de sociale situatie
op het platteland wordt opgeroepen door een vorstelijke ambtenaar die in 1469
uitzocht waarom de kleine heerlijkheid Coudenberg in het Land van Waas, zijn
overheidsheffingen niet meer aankon. Van de dertig hofsteden waren er zes bewoond
door ‘schamele’ pachters die op het eigen goed woonden en net rondkwamen. Tien
waren er iets beter aan toe. Maar toch was niemand onder hen zo rijk dat hij op zijn
eigen erf had kunnen wonen, ‘het en ware bij hueren groeten neerstgen labuere’.
Veertien waren loonarbeiders ‘die up haer scamel dachuere mit wive ende kinderen
moeten leven’ en die sporadisch op de armendis aangewezen waren. De ambtenaar
situeert treffend het sociale probleem door erop te wijzen dat op 60% van de bodem
geen belasting wordt betaald, omdat die het bezit is van in het dorp vrijgestelde
stedelingen, zodat de volledige belastingdruk rust op 40% van de bodem. Veel
bewoners, vooral de meest vermogende, emigreerden dan ook naar elders, waar de
belastingdruk lager was.
In de verstedelijkte delen van de Nederlanden, Vlaanderen, Brabant en Holland
was de emancipatie van de landbouwers tot middelgrote en kleine zelfstandige boeren
het snelst en het verst doorgedreven. Ze stonden niet langer in een persoonsgebonden
maar in een zakelijke relatie met de adellijke, kerkelijke of stedelijke grondbezitters.
Dat was al duidelijk tijdens de Vlaamse boerenopstand van 1323-28, en het spreekt
ook uit de Veurnse statistiek van 1469. De feodale reminiscenties waren er zo goed
als totaal verdwenen.
Daarentegen staan we in de inlandse gewesten van de Nederlanden, in Luxemburg
en Namen, voor een archaïscher situatie; tot omstreeks 1430 worden er nog sporen
van horigheid waargenomen.
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Landbouwactiviteiten op en rond een 15e-eeuws neerhof. Frontispice in een Brugse kopie van de
Georgica van Vergilius, gemaakt in opdracht van Jan Crabbe, abt van de Duinenabdij, 1473.
Wells-next-the-Sea, The Holkham Estate Trustees, Ms. 311, fol. 41v
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Een levendige straatscène in de Zuidelijke Nederlanden.
Randillustratie in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, Gents-Brugse school, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24, fol. 59
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Migratie en sociale mobiliteit
De Nederlanden telden rond 1469 vermoedelijk zowat 2,6 miljoen inwoners. Die
waren erg ongelijk verspreid. In Vlaanderen leefde 28,6% van dat totaal, in Brabant
16,2% en in Holland 10,3%. samen 55,1%. In die drie gewesten was de densiteit het
hoogst, tussen 40 en 72 inwoners per vierkante kilometer, en ook de graad van
urbanisatie, met 29 tot 44% stedelingen, recordcijfers in Europees perspectief.
Bovendien waren het ook de rijkste deelgebieden: ze brachten samen 74% van de
overheidsbelastingen op. De hoge graad van verstedelijking was het gevolg van
binnenlandse migratie en van inwijking uit de periferie van de Nederlanden en uit
het buitenland naar de kerngewesten, tengevolge van het fascinerende culturele en
economische succes van de Bourgondische Landen. Uiteraard was die verstedelijking
slechts mogelijk en houdbaar door de parallelle aanwezigheid van een intensieve,
hoog ontwikkelde landbouweconomie en een succesvolle, op export gerichte industrie.
Stadsbewoners moesten een aanzienlijk percentage van hun voeding en van de
grondstoffen voor de stedelijke industrie importeren uit het omliggende platteland,
en dienden dus een gelijkwaardige hoeveelheid afgewerkte producten en diensten te
leveren aan de bevolking van het platteland. Een stad van 20.000 inwoners verbruikte
de graanoogst van twintig dorpen. Stad en platteland waren wederzijds totaal
economisch afhankelijk. Voor Vlaanderen en Holland volstond het agrarische
hinterland niet, zij waren afhankelijk van aanhoudende import uit de graanschuren
van Artesië, en sporadisch uit het verre Pruisen.
Er was echter nog een tweede interdependentie op demografisch vlak.
Stadsbewoners waren in de Middeleeuwen uitermate kwetsbaar voor opstoten van
mortaliteit tijdens hongersnoden en epidemieën, en zelfs in gewone jaren was de
sterftegraad er hoog. Wegens de gebrekkige hygiëne en de grotere kans op infectie
was in de steden de sterfte veel hoger dan op het platteland. Het beruchte
graveyard-effect van de grootstad kon echter de inwijking uit de dorpen niet
ontmoedigen. De afvloeiing naar de steden herstelde zich op het platteland langzaam
na elke mortaliteitspiek door hongersnood of pest. Op de lange termijn, tussen 1370
en 1540, bleef de plattelandsbevolking in Brabant, Henegouwen en Holland nagenoeg
stabiel. Steden daarentegen stortten vaak in, maar kwamen dergelijke aderlatingen
heel snel te boven door het aanzuigingseffect: vrijgekomen arbeidsplaatsen spraken
sterk tot de verbeelding van bewoners van dorpen, waar zich altijd een
bevolkingsoverschot vormde. Er was dus een permanente stroom van het dorp naar
de stad. De natuurlijke nataliteit reageerde ook positief op elke epidemie. In
herstelperiodes werden meer kinderen geboren. Reële pluspunten van de steden
waren: arbeidskansen, juridische bescherming, kans op scholing en dus betere positie
op de arbeidsmarkt. De migratiestroom verliep voor een goed deel van het platteland
naar kleine steden en vervolgens van kleine naar grotere steden. Niet alleen vervulden
de kleine steden de functie van demografisch doorgeefluik, maar bovendien boden
ze de gewezen landbouwers via onderwijs en stages in ambachten een eerste
professionele recyclage en stedelijke acculturatie. Door de economische specialisatie
in de kleine steden vormden ze een reservoir waaruit de grote steden permanent
geschoolde ambachtslieden konden putten. Expansieve economische sectoren hadden
een speciale aantrekkingskracht door de hoge lonen. In Brugge waren de lonen van
de bouwvakkers in 1440 met 10% verhoogd tegenover 1400: prompt zorgde dat voor
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forse immigratie in die sector. Een typisch voorbeeld van het immigratiefenomeen
is het kuststadje Nieuwpoort: in de twaalfde en dertiende eeuw moedigden de Vlaamse
graven de inwijking in dit nieuwe centrum aan door goedkope stadsbodem aan te
bieden. Hoeveel mensen er precies immigreerden weten we niet, maar rond 1300
was het stadje alvast volgebouwd. De inwijking bleef niettemin aanhouden na 1300.
Voor de periode van 1400 tot 1450 beschikken we over officiële cijfers: er waren
450 poorters met hun familie, dus zo'n 2000 personen ingeweken. Nochtans steeg
de globale bevolking in die periode nauwelijks, van 3200 tot 3300. Het aantal
immigranten werd blijkbaar gecompenseerd door een toegenomen mortaliteit en een
doorstroming van migranten die Nieuwpoort even snel verlieten als ze er gekomen
waren. Ook in
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Leiden had de totale bevolking tussen 1398 en 1418 met 5200 moeten stijgen door
het jaarlijkse gemiddelde aantal van 260 immigranten; in feite steeg ze amper met
800, als batig saldo van tegenstrijdige demografische bewegingen. We mogen ons
dus ongetwijfeld de Nederlanden voorstellen als een geïntegreerd demografisch
complex met een grote interne mobiliteit. Het bewijst dat de complementariteit der
deelgebieden ook voor de arbeidsmarkt speelde.

Bij het huis van een bemiddelde stedeling wordt de koop van een os gesloten. Kalenderillustratie van
de maand november door Simon Bening in het Da Costa-Getijdenboek, 1515.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 399, fol. 11v

Een bijzondere aantrekkingskracht ging uit van een aantal stedelijke centra met
het imago van landjes van belofte inzake arbeidsplaatsen en aantrekkelijke sociale
voorzieningen. Het prototype daarvan was de stad van Hiëronymus Bosch,
's-Hertogenbosch, met haar goed werkende systeem van sociale vangnetten, een
waaier van voorzieningen om alle denkbare soorten van sociale marginalen op te
vangen, van leprozen tot arme scholieren,
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Kleine luiden op doorreis bij een herberg. Illustratie bij het boek Exodus: de besnijdenis van een van
de zoontjes van Mozes door zijn vrouw Zippora. Miniatuur in de Biblia figurata (eind 15e eeuw),
gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, bastaard van Filips de Goede en abt van de Gentse
Sint-Baafsabdij.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 87v

van ouden van dagen tot zieke ambachtslui. Toch mag de stedelijke superioriteit
inzake sociale netwerken niet worden overschat. In feite waren armendissen en
informele vormen van solidariteit op het platteland even doeltreffend.
Migratie was evenwel niet altijd een uiting van ambitie, maar vaak louter bittere
noodzaak wegens de economische instorting van steden met een uitdovende
textielnijverheid zoals leper, waar de bevolking terugliep van ongeveer 28.000 in
1311 tot 10.400 in 1412 en 7600 in 1491. Economische successteden - Antwerpen,
Mechelen, Leiden - zaten in de vijftiende eeuw demografisch in de lift en vertoonden
een opvallend positief demografisch saldo. Oudenaarde realiseerde eind vijftiende
eeuw een reconversie van traditionele draperie naar tapijtindustrie, een succes omdat
die nieuwe
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techniek er al op beperkte wijze was ingevoerd rond 1350. De bevolking steeg er
van 5700 in 1458 tot 7600 in 1534. Van de expansie van een nieuw centrum als
Antwerpen profiteerden dan weer satellietsteden zoals 's-Hertogenbosch, Lier en
Mechelen. Maar ook het klassieke Brugge was, althans tot 1490, een aantrekkingspool
voor alle soorten ambachtslieden, wegens zijn rol als internationale draaischijf.
Immigratie is een goede indicator voor economische bloei. De cijfers lagen dan ook
het hoogst in de succesjaren 1440-59, toen er jaarlijks tussen 100 en 200 nieuwe
familiehoofden in Brugge arriveerden; 33% kwam van buiten Vlaanderen, nog eens
20% uit een straal van meer dan 50 kilometer. De meeste inwijkelingen (45%) hadden
iets te maken met de textielsector die nog altijd, zij het lang niet exclusief,
luxeproducten afleverde, en 13,4% kwam terecht in andere luxesectoren. Nogal wat
immigranten in de textiel kwamen uit textielcentra in Brabant, zoals Leuven, Diest
en Brussel, en waren geschoolde krachten. Voor een gespecialiseerde sector zoals
de bouwindustrie kwamen in de jaren tussen 1400 en 1450 slechts 20 à 25%
immigranten uit het graafschap Vlaanderen, 25 à 30% uit Brabant, 45 à 55% uit
andere deelgewesten van de Lage Landen en van buiten de Nederlanden. Oudenaarde,
dat eind vijftiende eeuw nochtans een opgang beleefde, kon slechts 8,4% immigranten
uit het buitenland aantrekken. Er was zelfs immigratie in dorpen, met name toen zich
naar 1500 toe in Waals-Vlaanderen een textielindustrie op het platteland ontwikkelde.
Migratie was niet louter een fenomeen van sociale marginalen, toch is het zo dat
vooral ongehuwde jongeren en ongeschoolde arbeiders tot de ‘varende luyden’
behoorden, al was het maar omdat ze door het ontbreken van patrimonium en
immobiliënbezit niet geremd waren om hun woonplaats voor een aanlokkelijker oord
te ruilen. Ook prostituees verlieten probleemloos hun geboorteplaats. Zo ontsnapten
ze aan de controle van en de schaamte voor familieleden, vrienden en magen;
bovendien hadden Vlaamse en Hollandse meisjes in het buitenland een niet te
versmaden reputatie vanwege hun door latere schilders zo voortreffelijk uitgebeelde,
mollige schoonheid. Het migratie-mechanisme werkte ook voor de artistieke elite
en de hooggeschoolde ambachtslui op zoek naar creatieve en lucratieve opdrachten.
Klaas Sluter verliet Haarlem om in Brussel en in Bourgondië voor de hertog te
werken. Hans Memling kwam in 1465 uit het Duitse Seligenstadt naar Brugge, en
Michael Sittow in 1469 uit het verre Reval in Estland. Ze vonden in Brugge een
lokaal en internationaal, koopkrachtig, kunstminnend en snobistisch publiek.
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Ontscheping van Romeinse boeven met vrouwen en kinderen op het eiland Corsica. Miniatuur door
Loyset Liédet in Les Anciennes Chroniques de Pise en Italie, geschreven en verlucht in Brugge in
opdracht van Karel de Stoute, ca. 1470.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9029, fol. 7v
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Het Rihour-paleis in Rijsel werd na 1453 een van de belangrijkste residenties van de Bourgondische
hertogen. Het gebouwencomplex van de Rekenkamer (onder) was in dezelfde stad gevestigd. Illustraties
in de Albums Croÿ, begin 16e eeuw.
Praag, Staatsbibliotheek, Ms. XXIII/A9/2
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Hoofdstuk 5
Ambtenaren
Lokale vertegenwoordigers van het vorstelijke gezag
De ambtenaren die de vorst op lokaal niveau vertegenwoordigden, verzorgden in de
eerste plaats de niet altijd evidente relatie tussen de soms verre machthebber en de
bevolking. Hun optreden bepaalde in sterke mate gevoelens en uitingen van onvrede
met de bestaande verhoudingen, of zorgde integendeel voor de maatschappelijke rust
en stabiliteit waaraan bepaalde invloedrijke groepen zoals handelaars en producenten
grote behoefte hadden. Zij waren vaak letterlijk het ‘gezicht’ van de staat. In de
jaarlijkse gewapende optocht van de milities, het auweet dat op halfvasten door de
stad Gent trok, liep de vorstelijke baljuw vooraan mee in wapenrok als symbool van
de grafelijkheid. Het belang van die lokale ambtenaar blijkt ook uit het standrechtelijk
vermoorden van de grafelijke baljuw Rogier van Hauterive op 5 september 1379,
nadat hij een lid van de stedelijke militie der Witte Kaproenen had laten aanhouden.
Zijn optreden was de symbolische druppel die de emmer van ongenoegen met de
centraliserende politiek van graaf Lodewijk van Male deed overlopen. Het incident
leidde tot de ‘Gentse oorlog’, die tot 1385 zou duren. Het is kenschetsend dat een
van de eerste pogingen om alsnog een vreedzaam vergelijk te vinden - met forse
steun van de schoonzoon van Lodewijk, hertog Filips de Stoute van Bourgondië - in
Mechelen uitliep op het voorstel om een controlecommissie in

De plichtsbewuste schout van Aquilea wordt opgevoerd als een voorbeeld van rechtvaardige
rechtspraak: een niet mis te verstane toespeling op de corruptie van de Bourgondische gerechtsdienaren
onder Filips de Goede.
Miniatuur in Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame, 1450-60.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 114
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Tribunaal voorgezeten door Pepijn van Herstal, gesitueerd in het decor van het 15e-eeuwse hertogelijke
hof.
De man uiterst links ‘porte le chapeau’ (krijgt de schuld).
Miniatuur door Loyset Liédet in de prozabewerking van de lotgevallen van Karel Martel door David
Aubert, Histoire de Charles Martel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol. 339

het leven te roepen. Daarin was voor de grote steden van Vlaanderen een beslissende
stem gereserveerd. Een van de voornaamste bevoegdheden van die commissie zou
de controle van de ambtenaren-vertegenwoordigers van de centrale overheid zijn.
Dat bestand van Mechelen van 1 december 1379 bleef echter dode letter. Het heeft
ongetwijfeld Filips geïnspireerd om, na de oorlog, in 1386 zelf een centraal
overheidsorgaan in te stellen, de Raad van Vlaanderen, die uitgerekend deze
bevoegdheid toegewezen kreeg. De hertog behield daardoor in sterke mate het
initiatief om zijn ambtenaren te controleren, al was druk van de onderdanen nooit
veraf.
Over welke ambtenaren gaat het? Van oudsher stond de graaf van Vlaanderen
garant voor de publieke orde en veiligheid. Dat gebeurde uiteraard in samenspel met
de plaatselijke rechtbanken, de schepenbanken, die in theorie door hem werden
aangesteld. In de praktijk was bij hun samenstelling vaak rekening gehouden met
lokale machtsfactoren. Toezicht op de rechtsbedeling geschiedde via zijn
vertegenwoordigers: vanaf de hervormingen van graaf Filips van de Elzas (1168-91)
werd daarvoor in essentie een beroep gedaan op een netwerk van baljuws. Naar het
voorbeeld van de Franse koninklijke baljuws waren de baljuws ‘moderne’ afzetbare
en verplaatsbare ambtenaren. Baljuws bleven doorgaans maar enkele jaren op dezelfde
post om belangenvermenging tegen te gaan. Ze vervingen een uitgehold netwerk van
feodale burggraven. De baljuw ontving zijn beloning van de vorst hoofdzakelijk in
de vorm van een wedde en niet langer via een moeilijk te doorgronden geheel van
feodale rechten. In de stad vervulde hij taken die van hem tezelfdertijd het hoofd van
de politie en het openbaar ministerie maakten. Hij diende namelijk de misdadigers
op te sporen en te arresteren, de rechtbank samen te roepen, de aanklacht te formuleren
en bovendien ook nog in te staan voor de uitvoering van het vonnis. Veel macht dus
in de handen van één man. Door de diversiteit van zijn taken stond de baljuw ook
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aan vele mogelijke beïnvloedingen bloot en waren pogingen om hem onder druk te
zetten of om het met hem op een akkoord te gooien, waarbij de normale
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rechtsgang ontweken werd, schering en inslag.
In het spanningsveld tussen wat hoorde te gebeuren en wat in de praktijk effectief
plaatsgreep, speelde de vergoeding van de betrokken ambtenaren een doorslaggevende
rol. De uiteindelijke vergoeding bestond uit verschillende elementen: een wedde,
een reeks onregelmatige extra inkomsten en geschenken. De wedde van de
soeverein-baljuw was flink wat hoger dan die der overige baljuws. De soevereinbaljuw
stond niet aan het hoofd van de baljuws maar was een soort toppolitieman met
bevoegdheden over het hele graafschap. Hij verdiende op jaarbasis 600 pond parisis,
de baljuw van Brugge (toch de welvarendste stad van het graafschap) slechts 240
pond parisis, gevolgd door de Gentse baljuw met 160 pond en zo verder omlaag:
onderaan stonden bescheiden baljuws zoals die van Deinze en Kruibeke, elk goed
voor 20 pond parisis per jaar. ‘Wedden’ van een dergelijk niveau, die bovendien
lange tijd ongewijzigd bleven, volstonden uiteraard niet om de eindjes aan elkaar te
knopen. De betrokkenen beseften dat beter dan wie ook. Toen Filips de Goede in
1457 een enquête liet organiseren naar het financiële reilen en zeilen van enkele
baljuws, lieten verschillende onder hen opmerken dat ‘het hen niet mogelijk was de
voorzegde functies uit te oefenen in ruil voor de vergoedingen die eraan vastzaten
noch voor de daarbij behorende schamele emolumenten’. Het recht dat geheven werd
op overtredingen inzake verboden kansspelen was voor de baljuw van Ieper, zo blijkt
in 1440, een bijna even grote inkomstenbron als zijn ‘normale’ wedde. De Gentse
baljuw kreeg van de stadsschepenen een vaste jaarlijkse subsidie die ruim een derde
bedroeg van de wedde die hij van de vorst opstreek. De bescheiden baljuw van
Oudenburg verdedigde zich in 1469 - met succes - voor de vorstelijke Rekenkamer
met het argument dat aan zijn ambt geen vaste

De verloochening door Petrus en de arrestatie van Christus zijn gesitueerd in een riante Vlaamse
woning. Miniatuur door Simon Bening in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, 1525-30.
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig IX 19, fol. 123v
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Hendrik, de koning van Engeland, laat zijn ondergedoken echtgenote Helena door een baljuw
voorleiden. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Wauquelin, Histoire de la belle Hélène de
Constantinople, 1460-67.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9967, fol. 180v
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De vestaalse maagd Rhea Silvia bekent na de geboorte van Romulus en Remus haar misstap aan haar
oom. Zij wordt gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. De tweeling wordt te vondeling gelegd
bij de Tiber. Miniatuur door Loyset Liédet in Antoine de la Sale, La Sale, 1461.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9287-88, fol. 209

emolumenten verbonden waren, zodat hij verplicht was een derde deel van de
gerechtelijke inkomsten voor zich te houden. Een vast aandeel in de boetes en
inkomsten van justitiële aard werd vaak als de oplossing naar voren geschoven. In
sommige vorstendommen - Brabant, Holland, Zeeland - werden de wedden der
gerechtsofficieren inderdaad door Filips de Goede afgeschaft en vervangen door een
gedeelte van de inkomsten (een vijfde in 1454, een aandeel dat korte tijd nadien
moest worden opgetrokken omdat het onvoldoende bleek).
Klachten en conflicten over de inhaligheid en bijwijlen het ronduit corrupte
optreden van de baljuws waren niet van de lucht. Vele Hollandse baljuws, die vaker
van adellijke afkomst waren dan hun Vlaamse tegenhangers, hadden er kennelijk
moeite mee hun ambtsgebied niet te beschouwen als een persoonlijk jachtgebied
waar de afpersbare rechtsonderhorige een min of meer gewillige prooi was. Het ging
allemaal van kwaad tot erger toen de overheid, uit geldnood, leningen bij de baljuws
begon af te sluiten. De praktijk ontwikkelde zich, net als de feitelijke
ambtsverpanding, onder de regering van hertog Jan zonder Vrees (1404-19), een
vorst die veelvuldig in oorlogen betrokken was en grote nood aan geldmiddelen had:
de gerechtsofficieren betaalden de vorst een terug te betalen voorschot op hun nog
te innen inkomsten. Indien de ambtenaar werd overgeplaatst vooraleer de schuld
door de vorst was afgelost, dan was het de opvolger die de schuld diende aan te
zuiveren. Zo ontstonden situaties zoals in 1428, toen de arme baljuw van het Land
van Waas aan drie voorgangers een deel
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van de schuld moest terugbetalen, terwijl hijzelf nog een bedrag van de vorst te goed
had. De controlerende instanties hielden met die gang van zaken rekening:
waarborgbrieven en de expliciete verplichting om schulden van voorgangers in het
ambt over te nemen, kwamen meer en meer voor bij de formele aanstelling van een
ambtenaar.
Een en ander had kwalijke gevolgen voor een goed verloop van de rechtsbedeling.
Gerechtsambtenaren, bij uitstek de eerstelijnsvertegenwoordigers van het centrale
gezag, werden meer in beslag genomen door het aanzuiveren van hun financiële
situatie dan door een billijke rechtsbedeling. Van daar naar een openlijke verpachting
van de baljuwsambten was dan ook een kleine stap. Vanaf 1435 werden de
baljuwsambten vaak verpacht aan de meestbiedende, een procedure die reeds in
ruime mate bekend was in het milieu van de domaniale ontvangers. Aan het einde
van de regering van Karel de Stoute bleven alleen de baljuwschappen van de grote
en invloedrijke Vlaamse steden vrij van verpachting. Vlaanderen vormt met die
evolutie geen uitzondering op wat zich in de overige Bourgondische vorstendommen
afspeelde. Indien we de pachtprijs vergelijken met wat hetzelfde ambt de overheid
opbracht in directe uitoefening, dus vóór het verpacht werd, komen we tot een factor
drie tot vier. Het is dan ook goed te begrijpen waarom de overheid tot verpachting
overging: haar inkomsten uit die sector werden in één klap verdrie- tot verviervoudigd.
De rechtzoekende onderdaan bleef echter in de kou staan. Om zulke hoge kosten
te kunnen opbrengen en om eventueel ook nog ‘winst’ te maken, was de
ambtenaar-pachter er immers toe geneigd om bepaalde vormen van misdadigheid
die hem meer opbrachten, met grotere ijver en selectief op te sporen. Minder
‘rendabele’ misdaden werden minder bestraft. De gebelgde onderdanen hebben bij
herhaling op de kwalijke gevolgen daarvan gewezen. In 1470 antwoordde Karel de
Stoute aan de schepenen van het Brugse Vrije dat hij zoals de heilige Lodewijk IX,
koning van Frankrijk (1226-70), de gerechtelijke ambten verpacht had ‘pour le bien
universel de la justice du royaume’. Bovendien waren volgens hertog Karel - die niet
al te zeer gehinderd werd door kennis van de ware toestanden op het terrein - de
baljuws-pachters slechts maners en openbare aanklagers en geen feitelijke rechters,
zodat ze weinig onheil konden aanrichten! Het is wellicht ook geen toeval dat
uitgerekend onder deze vorst, die nagenoeg ononderbroken om geld verlegen zat,
tot de feitelijke verkoop van enkele baljuwsambten werd overgegaan. Het aantal
gevallen bleef weliswaar beperkt (Oudenaarde, de Vier Ambachten en Nieuwpoort),

Voordat de veroordeelde wordt gehangen, hakt de beul zijn handen en voeten af. Miniatuur in de
Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460.
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Wenen, Österreichische National-bibliothek, Cod. 2771, fol. 176v

maar voor de tijdgenoot werd hier blijkbaar een grens overschreden. De Vlaamse
rechtsgeleerde Filips Wielant veroordeelde in elk geval het kopen van rechtsambten
zeer streng. Als overheidsambtenaar bracht hij voor het verkopen moreel wat meer
begrip op.
De factor geldgewin was er meer dan voordien verantwoordelijk voor dat de
baljuws zelf, geheel tegen hun eigenlijke opdracht in, de normale rechtsbedeling
ondergroeven door met partijen financiële regelingen overeen te komen, de
zogenaamde ‘composities’. De verspreiding van de verpachtingsformule joeg het
aantal daarvan fors de hoogte in. In ruil voor een financieel arrangement zag de
baljuw af van verdere vervolging. De normale rechtsgang werd dus omzeild en
vervangen door een voor vele partijen gunstige eenmalige betaling, die bij het publiek
op bijval kon rekenen. Voor de baljuw waren de voordelen nog groter: hij hoefde
niet noodzakelijk de hele som aan te geven, een groot deel ervan bleef ‘zwart’ geld.
Een onderzoek naar het optreden
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De verbanning van Girart de Roussillon door Karel de Kale wordt met bazuingeschal afgekondigd.
Miniatuur door Loyset Liédet in de prozabewerking van de lotgevallen van Karel Martel door David
Aubert, Histoire de Charles Mortel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7 (dl. II), fol. 18v

Na zijn verbanning geraakt Girart de Roussillon aan lagerwal. Samen met zijn vrouw Berthe, die
noodgedwongen in hun levensonderhoud voorziet door kleren te maken, woont hij ondergedoken in
een schamele hut aan de rand van het bos. Miniatuur door de Meester van Girart de Roussillon in
Jean Wauquelin, Roman de Girart de Rousillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 76
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van de schout van Brugge in 1468 leert dat gemiddeld een derde van de als compositie
betaalde sommen direct in de zakken van de betrokken ambtenaar verdween. De
vorst en zijn schatkist hadden, ondanks de fraude, toch enige baat bij de formule.
Het geld kwam vlugger binnen. Bovendien was de uitkomst van een vonnis vaak
onzeker omdat een partij natuurlijk vrijgesproken kon worden. Het uitvissen van de
bewijslast, een taak die op de baljuw als openbaar ministerie rustte, was trouwens
een dure zaak. Bepaalde zware misdrijven werden bij ordonnantie aan de mogelijkheid
tot ‘composeren’ onttrokken. Doodslag, verkrachting, brandstichting, zelfmoord,
homoseksualiteit, konden niet gecomposeerd worden zonder dat de baljuw-pachter
voordien met instanties als de Raad van Vlaanderen, de Rekenkamer, de
soeverein-baljuw of met de vorst zelf of diens kanselier overleg had gepleegd. In de
praktijk werd die restrictie amper geëerbiedigd.
De zogenaamd controlerende instantie was namelijk vaak in hetzelfde bedje ziek.
Ook de soeverein-baljuw haalde het leeuwendeel van zijn inkomsten uit composities.
Tegen Colard de Commynes uit de adellijke familie de la Clyte, een beruchte
soeverein-baljuw die het ambt van 1435 tot 1454 bekleedde, liep van 1441 tot 1443
een officieel onderzoek, dat bevolen was door hertog Filips de Goede na herhaalde
klachten van de Vlaamse volksvertegenwoordiging. De enquêteurs, onder leiding
van raadsheer Clais Utenhove, reisden het graafschap rond en verzamelden niet
minder dan 689 bezwarende getuigenissen onder ede, verhalen van afpersing,
knevelarij, onrechtmatige compositie (onder meer voor moorden waarvan het
slachtoffer nog in leven bleek te zijn), willekeurige aanhouding en vooral financieel
bedrog ten nadele van de vorst. Van der Clite had in totaal voor 1066 pond groot meer dan eenentwintig maal zijn jaarwedde - inkomsten ten nadele van de vorst niet
in rekening gebracht, en dat na zes jaren dienst. De reactie van de vorst is onthullend
voor de structurele zwakte en voor de prioriteiten van de Bourgondische staat. Van
der Clite bleef in functie. Pas in 1454 kreeg hij eervol ontslag, maar hij moest wel
het ontdoken bedrag ophoesten. Bij zijn dood in 1457 bedroegen de achterstallen
nog 4000 pond parisis, zodat zijn kasteel in Renescure in beslag werd genomen.
Hertog Karel de Stoute verleende uiteindelijk in 1469 kwijtschelding aan zijn zoon
Philippe de Commynes, de bekende geschiedschrijver en diplomaat, voor de resterende
1406 pond parisis. De vorst herinnerde bij die gelegenheid nogmaals aan de ‘goede’
en ‘trouwe’ dienst van vader de Commynes.
Vanwaar zoveel tolerantie en laksheid?
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Vorstelijke ambtenaren waren niet zelden het mikpunt van kritiek op het beleid van de hertog. Hugonet,
de kanselier van hertogin Maria van Bourgondië, werd in 1477 onder druk van de opstandige bevolking
in Gent terechtgesteld. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Maria van Bourgondië.
Wells-next-the-Sea, Holkham Estate Trustees, Ms. 659, fol. 78v

De soeverein-baljuws vervulden een nuttige rol in het sluimerende conflict tussen
de centraliserende vorsten en de elites der grote steden. Een essentieel aspect van de
stedelijke rechtspraak was het verbannen van ongewenste individuen uit de stad of
uit het vorstendom. De soeverein-baljuw maakte van het verbreken van die
verbanningen een van zijn belangrijkste activiteiten. Daardoor ontkrachtte hij een
fundamentele machtsuiting van de particularistische schepenbanken en ondergroef
hij hun aanzien en macht in de ogen van de rechts-
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onderhorigen. De helft tot driekwart van alle door de soeverein-baljuws herroepen
verbanningen waren oorspronkelijk uitgesproken door een schepenbank van een van
de Leden van Vlaanderen. Bij de motivatie van zijn ingrijpen verhulde de ‘soeverein’
vaak nauwelijks zijn politieke beweegredenen. De meest particularistische
schepenbank, die van Gent, reageerde in 1400 door soeverein-baljuw Jacob van
Lichtervelde zelf te verbannen - een zaak

Alexander de Grote, Filips de Goedes illustere voorbeeld, laat de moordenaars van Darius opknopen.
Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2771, fol. 332

die twee jaren lang alle politieke energie in het graafschap Vlaanderen opeiste en
die tot voor de koninklijke Raad in Parijs werd bepleit. Uiteindelijk, om de
gemoederen te bedaren, werd de soeverein-baljuw afgezet en door hertog Filips de
Stoute op bedevaart naar het Heilige Land gestuurd. Bij zijn terugkeer, twee jaar
later, kon Lichtervelde zijn ambt gewoon weer opnemen, business as usual. Pas toen
in 1492 de oorlogen tegen Maximiliaan tot een gevoelige nederlaag hadden geleid
van het stedelijk particularisme, begonnen de soeverein-baljuws meer en meer hun
macht en invloed te verliezen. De vaak in een brutale stijl opererende ambtenaar
werd aan de kant gezet. Het tegenwerken en uitschakelen van de dwarsliggende
steden werd voortaan op een elegantere manier nagestreefd door aan de vorstelijke
centrale rechtbanken grotere bevoegdheden te geven.
Dat bepaalde gerechtsambtenaren zo goed als straffeloos het eigenbelang boven
een eerlijke rechtsbedeling konden plaatsen, wordt ook verklaard door hun positie
binnen de machtsstructuren. In vele gevallen speelden familiale banden en invloeden
een doorslaggevende rol. Binnen de vorstelijke administratie groeiden stilaan
netwerken van directe en aangetrouwde familieleden die elkaar steunden. Ging een
lid van de clan te erg over de schreef, dan volgde in het slechtste geval een onderzoek
en een eis tot schadevergoeding, zoals bij soeverein-baljuw de Commynes, maar een
radicale bestraffing bleef uit. Zelfs Filips de Goede, de imperii Belgici conditor, kon
in het graafschap Vlaanderen niet om de machtsstructuren van de Commynes en
aanverwante families heen. Evenmin kon hij dat in Henegouwen waar de Croÿs een
vergelijkbare positie innamen. En bij de machtsovername in Holland-Zeeland en in
Henegouwen kwam de steun van adellijke facties, met wijdvertakte invloeden in de
ambtenarij, ook goed van pas.
De lokale vertegenwoordigers van de centrale overheid liepen het meest in de
kijker op het gevoelige terrein van de rechtspraak. Het aantal klachten tegen hen was
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dan ook het talrijkst. Daarnaast werden plaatselijke ontvangers van de vorstelijke
domeinen eveneens van corruptie en belangenvermenging beschuldigd. In 1424
werden een aantal ontvangers en bestuurders van het domaniale woud van Nieppe
in de kasselrij van Kassel, een der laatste grote boscomplexen waarover de hertogen
in Vlaanderen nog beschikten, bestraft. Uit de aanklacht, opgemaakt na een enquête,
blijkt dat de beheerders van het woud zich aan verrijking ten koste van de vorst
schuldig hadden gemaakt: verkoop van hout voor eigen rekening, toelating aan lokale
boeren om dieren, vooral varkens, in het bos los te laten tegen betaling, wanbeheer.
Opvallend is andermaal dat alleen de lagere ambtenaren en ontvangers bestraft
werden, terwijl de baljuw van het bos, ridder Gauvain de la Viesville, die door vele
getuigen als hoofdverantwoordelijke werd aangewezen, aan vervolging ontsnapte.
Zijn afkomst en rang, hij stierf in 1428 als hertogelijke kamerheer (chambellan),
boden een afdoende protectie. Een soortgelijk verhaal klinkt op uit de enquêtes die
in dezelfde jaren aan het andere uiteinde van het graafschap Vlaanderen, in de
turfexploitaties in de Vier Ambachten werden georganiseerd. Ook hier werd de vorst
van een groot deel van zijn rechtmatige
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inkomsten beroofd. Bij de daders komen zeer uiteenlopende belangengroepen voor.
Heel concreet, op het terrein zelf, waren dat de lokale verantwoordelijken die officieel
met het bepalen van de fiscale aanslag belast waren en op grote schaal steekpenningen
ontvingen, en terreur uitoefenden met hulp van vrienden en verwanten (de term
guerre d'amis duikt daarbij op). Er waren ook hier grotere belangen in het spel: de
heren van Eksaarde en de abdij van Baudelo worden genoemd als belastingontduikers
ten nadele van de graaf. Een tweede enquête voerde de onderzoekers naar de
Hoogpoort in Gent. De kern van de zaak was te vinden in het milieu van rijke
stedelingen die al generaties lang in de winstgevende exploitatie van turfgronden
investeerden. Inderdaad: de in opspraak gebrachte knechten van de moermeesters
bleken pachters te zijn van Gentse poorters, die zich hooghartig

Publieke terechtstelling op een stadsplein. Miniatuur (detail) met scènes uit het leven van Esther,
toegeschreven aan de Manselmeester in Jean Mansel, La Fleur des histoires, ca. 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9231, fol. 90v
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verwonderden over de primitieve exploitatieformules die de hertog in stand bleef
houden.
Op een nog hoger niveau situeert zich het dossier van Martin Cornille, algemeen
ontvanger van financiën, de financiële topambtenaar van de Bourgondische staat,
uit 1448-49. De enquête bracht aan het licht dat de uit een milieu van Atrechtse
ambachtslieden herkomstige ontvanger systematisch bedrog had gepleegd bij de
uitbetaling van wedden aan het hofpersoneel van hoog tot laag. Zelfs de hertogelijke
bastaard Corneille, gouverneur van Luxemburg, kwam zich beklagen. Ook bij
betalingen aan hofleveranciers had Cornille in de eerste plaats aan de vermeerdering
van zijn eigen, toch al hoog geschatte vermogen gedacht. Een van de eisers was de
bekende Giovanni Arnolfini uit Lucca, die bankier was in Brugge. Het is andermaal
opmerkelijk dat Martin Cornille weliswaar in 1448 tijdelijk werd afgezet maar al in
1451 opnieuw in het zadel zat. Hij bekleedde dezelfde centrale functie en overleefde
zelfs een aanklacht (en excommunicatie) wegens heresie. In 1459-60 werd hij namelijk
in verband gebracht met de Vauderie, een ketterse beweging in Atrecht. Maar ook
daarna kon hij als ontvanger terugkeren.
Zijn verre opvolger, de Bruggeling Pieter Lanchals had minder geluk: de gewezen
algemeen ontvanger van hertog Karel de Stoute werd op 22 maart 1488 in Brugge
terechtgesteld. Vermoedelijk werd hij harder aangepakt dan vele van zijn voorgangers
omdat hij aan het einde van zijn carrière door Maximiliaan van Oostenrijk om
tactische redenen ook tot schout (een functie die overeenstemde met die van baljuw)
van de stad Brugge was benoemd. In die functie had Lanchals gedurende korte tijd
een waar schrikbewind over de Stad gevoerd. Als een baljuw of een lokale ontvanger
misbruik van zijn ambt maakte, was dat inderdaad veel zichtbaarder. De ‘volkswoede’
was dan ook veel gerichter en doorgaans effectiever.
Het corrupte optreden van rechters en ontvangers speelde zich doorgaans af in het
gesloten wereldje van ingewijden, en zij bedienden zich daarbij van geraffineerder
technieken. De vormen van machtsmisbruik waaraan een baljuw of soeverein-baljuw
zich schuldig maakte, gingen daarentegen met veel geweld gepaard en ze lokten
tegengeweld uit. Dat ondervonden de schepenen van Oudenburg in 1441 toen daar
de soeverein-baljuw, de waterbaljuw van Sluis, de procureur-generaal van Vlaanderen
en een hertogelijke secretaris neerstreken om het stadje te bestraffen wegens
sympathiebetuigingen aan het opstandige Brugge in 1436. De schepenen werden
gegijzeld en onder bedreiging van de beul betaalden ze een compositie van 1500
pond parisis waarvan maar 800 pond naar de hertog ging. De soeverein-baljuw die
verantwoordelijk was voor de weinig subtiele overtuigingstechniek stak 400 pond
op zak. De drie overige ambtenaren legden elk op 100 pond beslag, maar namen wel
de voorzorg om de schepenen een valse oorkonde te laten schrijven waarin het werd
voorgesteld alsof de drie ambtenaren voordien 300 pond aan de schepenen hadden
geleend, zodat de boete als een terugbetaling werd gecamoufleerd.
Het vervalsen van oorkonden en het opzetten van een handeltje met de falsificaten
illustreert vanuit een andere hoek hoe structureel zwak de overheid stond in de
uitbouw van een monopolie op bestuurlijke functies. Het veelgeroemde en voor het
contact tussen vorst en onderdanen belangrijke genaderecht ontsnapte al evenmin
aan dit misbruik. In 1424 volgde een deurwaarder van de Raad van Vlaanderen
stiekem een zekere Arend de Baerdmaker om hem te betrappen op het bemachtigen
van remissies en herroepingen van verbanningen in de vorstelijke residentie in Rijsel.
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Een jaar later was de man gearresteerd en werd hij in Gent aan tortuur onderworpen.
Uit zijn bekentenis blijkt dat hij reeds achttien jaar die merkwaardige handel dreef.
Hij was ooit zelfs naar Parijs en Dijon getrokken om van de hertogen geldige remissies
los te krijgen. Zijn bekentenissen bewijzen duidelijk - al is het veelbetekenend dat
op dat aspect nauwelijks wordt ingegaan - dat de hele opzet niet mogelijk was geweest
zonder medeplichtigen in de hertogelijke kanselarij. Hoe dan ook, de aldus verkregen
remissies werden ten gerieve van de cliënteel oordeelkundig aangepast door de zoon
De Baerdmaker, die speciaal daarvoor in Béthune school had gelopen ‘ende daer
leerde hij walsch’. Een hele gamma van ingrepen was mogelijk, met aangepaste
tarieven die varieerden in tegenwaarde van 16 tot 72 daglonen van een meester-
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ambachtsman. De straf van De Baerdmaker, die uiteindelijk aangeklaagd had kunnen
worden voor majesteitsschennis (waarop de doodstraf stond), viel relatief mild uit.
Hij werd op 16 en 17 juni 1425 voor het Gentse Gravensteen te kijk gesteld met rond
zijn lichaam enkele door hem vervalste remissiebrieven, op het hoofd een mijter met
daarop de woorden ‘van valscheden’. Vervolgens werd hij op de rechterwang
gebrandmerkt met een gloeiende zegelmatrijs en voor vijftig jaar uit Vlaanderen
verbannen na het betalen van een boete die gelijkstond met wat zijn handeltje hem
had opgebracht.
De Baerdmaker was geen uitzondering: in 1512 veroordeelden de Brugse schepenen
een zekere Andries Dondasse uit Edinburg in Schotland omdat hij een handel in
vervalste remissiebrieven had opgezet. De vorsten zelf waren deels verantwoordelijk
voor het in stand houden van de schemerzone waarin het genaderecht zijn beslag
kreeg. Op 12 oktober 1468 vaardigde Karel de Stoute een ordonnantie uit waarin
nadrukkelijk gesteld werd dat alle remissies en pardons, die hijzelf en zijn echtgenote
hadden uitgedeeld naar aanleiding van hun blijde inkomsten, ter controle aan de Raad
van Vlaanderen in Gent voorgelegd dienden te worden. Gebeurde dat niet, dan vreesde
men ervoor dat ‘meerdere criminelen, moordenaars en andere misdadigers, onder
het mom van de gratie die hen, naar ze beweren, verleend werd ... zich in ons land
van Vlaanderen zullen ophouden’. Kortom, het optreden van de vorst zelf lag mee
ten grondslag aan de onmogelijkheid om de geijkte administratieve orde te doen
respecteren.
Het voordeel van het directe contact met de onderdanen en de daarmee gepaard
gaande demonstratie van de machtsverhoudingen, zoals bij een Blijde Inkomst, woog
kennelijk zwaarder. Evenzo dwong het systematische onderbetalen van het ambtelijke
kader, de ambtenaren van hoog tot laag ertoe hun heil te zoeken in informele
praktijken en inkomstenbronnen die niet aan controle onderworpen waren. Het kwam
erop neer dat zij de rechtsonderhorigen die zij geacht werden te besturen op
ongeoorloofde wijze afpersten. De vraag dringt zich op of het er bij de ambtenarij
van de steden ook zo aan toe ging?

Stedelijke ambtenaren
De steden hadden van oudsher een eigen kader van ambtenaren uitgebouwd. Hun
bevoegdheden waren direct van die van de stadsschepenen afgeleid en de meeste
daarvan lagen dan ook, net als bij de schepenen, in de juridisch-administratieve sfeer.
Stadsschepenen waren in de eerste plaats rechters: ze spraken recht bij conflicten
maar lieten zich ook in met taken
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Zitting van een rechtbank. Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2771, fol. 140v

die later het monopolie van notarissen zouden worden. In de sterk geürbaniseerde
delen van de laat-middeleeuwse Nederlanden konden notarissen maar moeizaam
optornen tegen de schepenen. Laatstgenoemden oefenden de zogenaamde ‘vrijwillige
rechtspraak’ uit en produceerden duizenden bijbehorende
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schepenakten. Die ‘vrijwillige’ rechtspraak, zo genoemd omdat twee partijen zich
vrijwillig tot de schepenbank wendden om een rechtsgeldig document los te krijgen
in verband met een rechtshandeling in de privaatrechtelijke sfeer, bestond naast de
strafrechtelijke rechtspraak of andere vormen van juridische interventie waartoe de
schepenen ambtshalve verplicht waren. Voor het opmaken van die documenten

Het gezag van de Griekse filosoof Aristoteles was ook in de Middeleeuwen erg groot. Deze voorstelling
alludeert op zijn universaliteit: hij bracht zowel geleerden als eenvoudige ambachtslieden kennis bij.
Miniatuur in Petrus de Abano, Expositio problematum Aristoteles, Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72. fol. 1

Een groepje gerechtsdienaren constateert de dood van een geestelijke die zich even tevoren te bed
had begeven met een ‘Marie’. Door tussenkomst van de Heilige Maagd wordt hen een miraculeuze
brief voorgelegd die de vrouw vrijpleit van moord. Miniatuur in Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame,
1450-60.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 62v

konden de stadsschepenen rekenen op een kader van administratieve hulpkrachten:
de stadsklerken of pensionarissen.
In de grootste stad van de Bourgondische Nederlanden, Gent, bedroeg hun aantal
niet meer dan maximaal vijftien. In Rijsel, de administratieve hoofdstad van het
Bourgondische Vlaanderen, was hun aantal ongeveer hetzelfde. Bij nader toezien
valt op hoe ook hier een nog beperkter aantal families een toenemende greep op de
werking van de administratie uitoefende. Hun leden traden bijna van vader op zoon
in het ambt. De briljantste juristen werden uit de stedelijke administraties weggeplukt
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en konden een carrière met hogere wedde en meer prestige in de vorstelijke
administratie voortzetten. Dat was het geval met de Gentse stadspensionaris meester
Simon van Formelis. Deze telg van een vooraanstaande Gentse familie van makelaars
had beide rechten (Romeins en canoniek recht) gestudeerd en was in de jaren 1400-02
opgeklommen tot de top van de Gentse administratie. Vanaf 1404 duikt hij evenwel
op in dienst van de Brabantse zijtak van de dynastie. In 1409 keerde hij naar
Vlaanderen terug om er president van de Raad van Vlaanderen te worden, tot in
1440. Simon van Formelis was bij herhaling het mikpunt
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Vrouwe Wetenschap draagt de sleutel der kennis in de ene hand, terwijl zij met de andere hand een
schooljongetje met schooltas een leesplankje voorhoudt. Rechts beneden in de toren wordt de ‘Donatus’
(middeleeuws leerboek Latijn) onderwezen. De andere geledingen in de toren refereren aan het trivium
en quadrivium van de zeven vrije kunsten. Miniatuur in Gregorius Reisch, Margarita Philosophica,
1505.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 7, fol. 2

Prinsen en poorters

106
van de Gentse onvrede met de centralisatie-politiek van de vorst. Zijn zoon Steven,
die zich politiek en als ontvanger van de stad in de jaren 1443, 1447 en 1451
pro-vorstelijk geprofileerd had in Gent, moest dat op 5 december 1451 in volle
opstand bekopen, toen hij het schavot besteeg om te worden onthoofd.
Een Brugse collega van Van Formelis, stadspensionaris Nicolaas Scoorkinne,
begon kort na het aantreden van de Bourgondische

Gerechtigheidstaferelen, zoals het oordeel van Cambyses of het levend villen van de onrechtvaardige
rechter, waren bedoeld om gerechtsdienaren te waarschuwen. Miniatuur door Loyset Liédet in Antoine
de la Sale, La Sale, Zuidelijke Nederlanden, 1461.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9287-88, fol. 132

dynastie, aan een dubbelleven als ambtenaar. Hij werd een onuitputtelijke bron van
informatie voor de centrale overheid en diende in de praktijk twee meesters. Net als
bij Van Formelis was de band met de centrale overheid wellicht tot stand gekomen
tijdens een van de talrijke vergaderingen van de Leden van Vlaanderen met de
vorstelijke delegaties. Scoorkinne nam aan niet minder dan 202 van de 471 zittingen
onder Filips de Stoute deel. Voor de vorst was het inzetten van juridisch geschoolde
ambtenaren als Van Formelis en Scoorkinne aantrekkelijk. Omgekeerd moeten op
deze juristen, wier studies vaak door de stad meegefinancierd waren, de in opbouw
zijnde centrale staatsinstellingen een sterke aantrekkingskracht hebben uitgeoefend.
De principes van rechtsbedeling en politieke organisatie die ze in hun jeugd hadden
aangeleerd, werden daar immers meer toegepast dan in hun oorspronkelijke stedelijke
biotoop, die nog sterk van het gewoonterecht doordrongen was.
Toch moet de tegenstelling tussen juristen van het geleerde recht en degenen die
gewoonterechtelijk optraden niet overdreven worden. Enerzijds was het gewoonterecht
van de steden, van zodra het schriftelijk werd vastgelegd, alleen al taalkundig
‘gecontamineerd’ door geleerd recht. Anderzijds blijkt de tijdgenoot het functionele
nut van een juridische opleiding niet steeds even hoog te hebben ingeschat.
In de provinciale gerechtshoven, zoals de Raad van Vlaanderen, de Raad van
Brabant of het Hof van Holland, was in de vijftiende eeuw het aantal universitair
gevormde juristen relatief hoog, zeker vanaf 1425, toen de Bourgondische
Nederlanden over een eigen universiteit in Leuven beschikten. Maar ten tijde van de
particularistische reactie van 1477 werden in de Raad van Vlaanderen ‘costumiere’
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raadsheren aangesteld. In de lagere rechtbanken bij de schepenbanken fluctueerde
het aantal universitair gevormde schepenen in de loop van de vijftiende en zestiende
eeuw sterk: van een bescheiden 1,6% in het particularistische Gent van de eerste
helft der vijftiende eeuw en een 2% in Leuven omstreeks 1400, tot 15% aan het einde
van de vijftiende eeuw en 40% aan het einde van de zestiende eeuw.
Juristen werden in de eerste plaats daar ingezet waar hun inbreng onmisbaar was:
in confrontatie met de centrale instellingen of met vreemde rechtbanken. In die
context was wat de stedelijke juristen in hun opleiding hadden geleerd duidelijk van
belang. Er was zo'n diversiteit in de juridische systemen en statuten dat elke grote
stad, als belangrijk onderdeel van haar juridisch dienstbetoon aan de ingezetenen,
bij elk van de centrale vorstelijke en kerkelijke rechtbanken vertegenwoordigers
onderhield. Die juristen kregen een ruime vergoeding van de stad en emolumenten
voor elke belangrijke zaak die ze pleitten. Rijsel had advocaten en procureurs bij het
Parlement van Parijs, bij het geestelijk hof van Doornik, aan
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Naast het bekende Salomons-oordeel, was de rechtspraak van de Romeinse keizer Trajanus een geliefd
thema in 15e-eeuwse gerechtigheidstaferelen. Trajanus liet namelijk zijn eigen zoon, die door een
weduwe was aangeklaagd wegens de moord op haar man, terechtstellen. Miniatuur in Gregorius
Reisch, Margarita Philosophica, 1505.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 7, fol. 312v

het hertogelijke hof (bij de Grote Raad) en bij de Raad van Vlaanderen in Gent. Dat
netwerk was buitengewoon duur: Brugge voerde in 1432-35 een proces voor het
Parlement van Parijs dat 1658 pond parisis kostte; in 1428 betaalde het veel kleinere
Damme 843 pond voor een proces bij dezelfde rechtbank. Het is dan niet
verwonderlijk dat bijna 30% van de uit Vlaanderen bij dat Parlement aanhangig
gemaakte zaken in de loop van de procedure opgegeven werd en op een verzaking
eindigde. Nog eens 18% liep uit op een akkoord tussen partijen vooraleer het tot een
(erg duur) eindvonnis kwam.
Men kan zich afvragen waarom de steden per se nieuwe zaken aanhangig maakten
en
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bleven procederen. Het antwoord op die vraag ligt voor een belangrijk deel vervat
in het identiteitsbepalende karakter van het statuut van stedelijke poorter dat als
extreem waardevol diende te worden beschermd. De stedelijke gemeenschap betaalde
daar kennelijk graag een prijs voor. Zij buitte dat statuut ook uit in haar conflict met
de centrale vorstelijke instanties. In 1450 beschuldigde Filips de Goede Gent ervan
overal in het graafschap boden rond te

De Filosofie brengt troost aan een ten onrechte in de boeien geslagen man wiens goederen
geconfisqueerd worden. Frankrijk, 1494.
Parijs, Musée du Petit Palais, Coll. Dutuit, Ms. 114, fol. 58

sturen om er dagvaardingen voor de Gentse schepenbank uit te lokken. De stad
profileerde zich hierin als een betere verschaffer van rechtsbijstand dan het van hoog
tot laag door corruptie aangetaste overheidsapparaat.
Naast de intellectuele verleiding, die verklaart waarom meerdere stedelijke
ambtenaren uiteindelijk voor een loopbaan in dienst van de centrale overheid kozen,
speelden uiteraard ook materiële motieven een grote rol. Stede-
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lijke ambtenaren waren namelijk ook niet vrij van de algemene verdenking die rustte
op al wie publieke functies uitoefende. In periodes van opstand regende het klachten
over hun inhaligheid. Tijdens de Gentse opstand (1451-52) bracht een interne epuratie
het hele wanbeheer van de voorbije decennia aan het licht, met name de systematische
plundering van de stadskas en een algemene collusie bij de stadswerken. Vele
schepenen en stadspensionarissen

Paleiswachten handhaven de orde tijdens een plechtige zitting aan het hof van Karel de Stoute.
Miniatuur (detail) door de Meester van Edward IV in Vasco de Lucena's Franse vertaling van
Xenophons Cyropaedie, Zuidelijke Nederlanden, vóór 1477.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 11703, fol. 6

lieten zich door rechtzoekenden geld en geschenken toestoppen. Soms gebeurde een
en ander in samenspraak met hertogelijke ambtenaren, baljuws en raadsheren.
Gevoelig moment voor wederzijdse beïnvloeding was de jaarlijkse vernieuwing van
de schepenbanken, waarbij de selectie van nieuw gekozen schepenen door vorstelijke
commissarissen moest worden bekrachtigd. Een operatie die tot een lawine van
corrupte praktijken aanleiding gaf, zoals de lucide Ieperse kroniekschrijver Olivier
van Dixmude schrijft: ‘men cochte de commissie jeghen den cansellier omme de
wette te vermakene ende danne so moesten zyt coopen die in de wet worden, ende
aldus so vercochten voort de wethouders den officiers.’
De Gentse administratie was op alle niveaus in de greep geraakt van de
belangengroepen die het rond 1360 voor het zeggen hadden gekregen na decennia
van bittere interne sociale en politieke strijd. De zogenaamde Drie Leden van de stad
Gent (poorterij, drieënvijftig kleine neringen en de ambachten die voor de
textielindustrie werkten, gegroepeerd in de draperie) hadden de jaarlijks te begeven
zesentwintig schepenambten en de hele administratieve omkadering netjes onder
elkaar verkaveld. De ondergeschikte rechtslichamen, in Gent de zogenaamde
vinderijen, een soort vredegerechten, maar ook de klerken van hoog tot laag, de
dekens van het politiek uitgeschakelde voldersambacht, de verschillende ambten van
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keurders en meters die toezicht uitoefenden op de kwaliteit van de geproduceerde
waren en op de marktverrichtingen, en uiteindelijk ook de zorgverleners in de
stedelijke instellingen: allen werden via gedetailleerde verdeelsleutels gerekruteerd
uit de Leden van de stad. Dezelfde belangengroepen waren ook aanwezig in andere
gremia die voor de sociale omkadering van het stedelijke leven betekenisvol waren:
hospitalen, broederschappen, kerkfabrieken en tafels van de Heilige Geest.
De effecten van die verregaande betutteling waren dat minder geschikte kandidaten
invloed kregen en dat beïnvloeding van beslissingen en dienstbetoon
geïnstitutionaliseerd werden. Toch was niet alles kommer en kwel: de uitwassen
werden bij momenten immers krachtig gecontesteerd, het systeem had ook wel een
positieve uitwerking. De sociale cohesie en de politieke rust binnen de stad werden
bevorderd door het feit dat de belangrijkste belangengroepen een aandeel hadden in
het bestuur. In Gent werkte ongetwijfeld het sterkst de noodzaak aan interne vrede,
die in de decennia voor 1360 herhaaldelijk brutaal verstoord was geweest. De meeste
steden lijken een administratie en een geheel van ambten en officies te hebben gehad
die in direct verband met de eigen stedelijke belangengroepen stonden. Sociale vrede
en integratie stonden voorop. Geleidelijk kwam daar de identificatie met een
gemeenschappelijk belang bij, iets wat in de loop van de opstand in de zestiende
eeuw, krachtig ondersteund door de protestantse predicatie, in een expliciet
‘republikeins’ gedachtegoed zou uitmonden.
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Thesauriers. Miniatuur door de Meester van Filips van Gelderen in Jean d'Auton, Traité sur le défaut
du Garillant, 1505.
Parijs, Bibliothèque nationale de France. Ms. fr. 5087, fol. 5v

Kleptocratie of belangenbehartiging?
Gelukkige ambtenaren komen, net als gelukkige mensen, slechts uitzonderlijk in de
bronnen voor. Als ambtenaren uit de discrete schemerzone in het voetlicht treden is
dat vaak, zoniet steeds, in een sfeer van verdachtmaking of aanklacht. De herhaalde
enquêtes en conflicten wekken de indruk dat het met de Bourgondische ambtenarij,
maar ook met de lokaal actieve overheidsdienaren, grondig verkeerd ging. Tot op
zekere hoogte was dat ook het geval. Maar naast de vele uit de hand gelopen situaties,
de eindeloos lijkende klachten wegens fraude en misbruik van de functie, zijn er ook
duizenden akten die van een ‘normale’ rechtsgang of een aanvaardbaar beheer van
publieke en particuliere middelen getuigen.
Toch waren er ernstige structurele problemen. De privilegies, die de gewesten der
Nederlanden van de jonge erfprinses Maria van Bourgondië in het opstandige Gent
van 1477 verkregen, beoogden meer dan alleen de centralisatiepolitiek van haar kort
voordien onverwacht overleden vader, Karel de Stoute, terug te dringen. Dat
merkwaardige constitutionele corpus, het eerste voor het geheel van de Nederlanden,
was niet alleen maar die stap terug in de ontwikkeling naar een centraal geleide staat,
waarvoor het lange tijd is versleten; het was ook een manifestatie van
verantwoordelijkheidszin en zorgzaamheid bij politiek bewuste onderdanen. Dit
optreden kon op oude geloofsbrieven steunen. In 1477 verwees men in Vlaanderen
trouwens expliciet naar het analoge optreden van de voorouders tijdens de grote crisis
van 1127-28. In latere momenten van opstandigheid, de Opstand van de zestiende
eeuw, de contestatie van het ancien régime in de loop van de achttiende eeuw, zouden
de privilegies van 1477 ten andere weer actueel worden. In het specifieke privilegie
voor het graafschap Vlaanderen is nadrukkelijk sprake van corruptie en fraude, zowel
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bij vertegenwoordigers van de overheid, de baljuws, als hij ambtenaren van lokale
besturen. De opsomming ervan maakt duidelijk dat het kwaad van hoog tot laag
aanwezig was.
De reactie tegen die gang van zaken ging evenwel uit van het milieu waartoe een
deel van de geviseerden behoorde: de vertegenwoordigers van de middengroepen
en de elite in de steden, die het beu waren dat hun commerciële en andere belangen
door de hebzucht van ambtenaren en een onberekenbare rechtsbedeling in het gedrang
werden gebracht. Hun terechte woede van 1477 was niet alleen gericht tegen de
vertegenwoordigers van de centrale overheid maar ook tegen de stedelijke elite zelf
die met de overheid collaboreerde. In 1477 bestegen in Gent kanselier Hugonet en
de vertrouweling van Karel de Stoute, Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, het
schavot, maar ook - na hen - Jan van Melle, oudontvanger van de stad en telg van
een Gentse slagersfamilie die al generaties lang vlees leverde aan de hertogelijke
residentie en stilaan een waterdrager van het Bourgondische gezag was geworden.
De geest van de privilegies van 1477 is niet revolutionair, wel fundamenteel
reformatorisch. Veel heeft het niet gebaat: reeds op 21 december 1477 vaardigde de
nieuwe vorst, Maximiliaan van Oostenrijk, een instructie uit die aan twee ambtenaren
gericht was om in de graafschappen Holland-Zeeland orde op zaken
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te stellen en de effecten van de toepassing der privilegies voor de overheidsfinanciën
weg te werken. De geldnood van de staat was zo groot dat op de meest cynische
wijze instructies werden gegeven om lokale ontvangers onder druk te zetten, ambten
te verpachten, kortom: het geheel van informele bestuurlijke praktijken weer op gang
te brengen waartegen in 1477 heftig was gereageerd. Daaruit blijkt duidelijk wat het
centrale bestuursniveau als de absolute prioriteiten beschouwde: een eerlijk en efficiënt
bestuur en een redelijke rechtsbedeling waren ondergeschikt aan de financiële noden
van de overheid. Voor de ambtsbekleders op alle ondergeschikte niveaus ging het
er andermaal om de eigen overlevingsstrategieën in werking te stellen en hun lasten
op de rechtsonderhorigen af te wentelen.

De samenzweerders en moordenaars van Caesar worden in aanwezigheid van Augustus onthoofd.
Voorstelling van een publieke terechtstelling in de Bourgondische tijd in Jean Mansel, La Fleur des
histoires, Zuidelijke Nederlanden, 1447-60.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9231, fol. 176
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Deel II
Sociaal gedrag en vrijetijdsbesteding
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Leden van een Zuid-Nederlandse schutterij paren het nuttige aan het aangename.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. II 158, fol. 11v Londen, British Library, Ms. Royal
19 C VIII, fol. 41
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Hoofdstuk 1
Ontspanning in stad en dorp
De idee van vrije tijd
De Middeleeuwen kenden wel degelijk de notie vrije tijd, los van de arbeidstijd en
zonder enige sociale druk. Jongeren startten met een balspel ‘om zich te ontspannen
en te drinken’. Pure recreatie wordt kennelijk verhevigd door de euforie van de drank.
Vooral kerkelijke feestdagen zoals Pasen, Kerstmis en meidag waren aanleiding of
voorwendsel voor jongeren om de bloemetjes buiten te zetten, om dag en nacht in
kroegen te vertoeven, ‘waar het een genot was te drinken, te eten, kerstspelletjes te
spelen’ en zich over te geven aan ‘plusieurs autres exces’. De tijdgenoot zag het dus
toch als uitspatting. We moeten ons daarbij nochtans niet veel meer voorstellen dan
spontane en vrolijke ontmoetingen van ‘jeunes compaignons et filles a marier’ die
op een zondag van 1428 enkel gingen ‘dansen, feesten en zich vermaken’. Het gebruik
van de uitdrukking ‘huwbare meisjes’ wijst erop dat jonge mensen toen inderdaad
een partner zochten in die ontspannen sfeer en de keuze niet aan hun ouders overlieten.
En dat de kleintjes toen al ‘queue leu leu’ speelden zal ons nog minder verbazen:
kinderen waren toen ook al kinderen, Ariès ten spijt.
Het accent ligt in de Middeleeuwen ongetwijfeld meer op collectieve dan op
individuele ontspanning. In het dorp komt een ‘groot aantal mensen’ samengelopen
voor een ‘volksspel dat er gaande was, te weten met het zwaard in twee handen’.
Dat gevecht ‘de l'espee a deux mains’, een vaak onhandige imitatie door burgers van
ridderlijke techniek, was inderdaad een opwindend spektakel, vooral door het risico
van de fatale misstoot: een wat aangeschoten atleet kon wel eens fout mikken en het
oog van een tegenstrever uit zijn kas wippen.
Spelen was inderdaad overwegend gekoppeld aan momenten en lokaties waar veel
mensen verzamelden. Het leuke van de attracties op kermissen, blijde inkomsten,
banketten van broederschappen, ambachtsfeesten, kerkelijke ommegangen is dat
men zijn vreugde, ontroering en andere emoties kan delen met anderen: samen lachen
met de nar, samen griezelen met de dierentemmer, samen huilen om het trieste lot
van Marieke van Nijmegen, samen genieter van de grote bier- of wijnfonteinen in
Brugge bij het huwelijk van Karel de Stoute in 1468, samen de Blijde Inkomst van
hertog Filips de Goede in 1458 bijwonen en in bewondering
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De zeven vrije kunsten. Miniatuur in Gregorius Reisch, Margarita Philosophica, 1505.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 7, fol. 104

staan voor de aan het Lam Gods van Van Eyck ontleende tableaux vivants en de rijke
versiering van de hele stad Gent. Zulke vormen van collectieve ontspanning kwamen
allicht meer op initiatief van de overheid dan op verzoek van het publiek tot stand.
Vele van die feesten zijn in werkelijkheid verborgen verleiders die een boodschap
van de overheid doorspelen. Vorsten en steden wilden de inwoners een collectieve
identiteit bezorgen, een gevoel van blijdschap deel te mogen uitmaken van die
gemeenschap. Overigens betaalde niet alleen de overheid het evenement; ook de
leden van een ambacht, van een broederschap subsidieerden zonder morren feesten
die uitdrukking gaven aan hun collectieve trots over het economische en sociale
succes van de groep. De wijk, het ambacht, de broederschap demonstreerden hun
eenheid en kracht door bij optochten en processies als korps te marcheren, liefst met
een uniforme kledij, onder het zingen van groepsliederen en het zwaaien met
ambachtsvlaggen. Elk jaar in september trokken Gentenaren met een zee van vaandels
enthousiast naar de processie van Doornik.
Er was evenwel nog een tweede motief: de competitie. De luister van een feest
was evenredig met het collectieve vermogen, maar een nog krachtiger beweegreden
was de passie van de pure competitie. De meeste balspelen hadden, zoals voetbal
vandaag, de functie van een gevechtsvervangend conflict tussen twee ste-
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den, of twee wijken, of twee sociale groepen, waarbij niet het pure spel met de bal
voor de opwinding zorgt, wel de overwinning van de ene ploeg op de andere. In de
competities tussen dorpen ging het veelal om lijf-aan-lijf gevechten met een schaap
als inzet. Alle vormen van rivaliteit werden in die spelen gekanaliseerd: zelfs tussen
gehuwde en ongehuwde mannen van een dorp, voor wie het balspel de kans was om
al hun wederzijdse frustraties af te reageren. Zoals het ‘brood en spelen’ in de Oudheid
zijn feesten een middel om groepen tijdelijk te benevelen met een droomwereld, en
zijn balspelen surrogaten voor echte militaire of sociale conflicten. Spelen organiseren
is een methode van conflictbeheersing. Zelfs kinderen werden geacht zich elk jaar
een paar keer, op Vastenavond, op Sinterklaas en op Onnozele Kinderen, af te zetten
tegen het ‘onderdrukkende’ gezag van de volwassenen in de sfeer van een
‘omgekeerde wereld’. Een uiting daarvan is het imaginaire hof waar een kind tijdelijk
de plak zwaaide, en waarbij met allerlei vormen van gezagsuitoefening de draak
werd gestoken. In de meeste sporten gaat het evenwel niet om ideeën, maar om
simpele krachtpatserij, om overwinningsdrift, met als groot voordeel dat er meestal
geen doden vallen. Tenzij het balspel zich zo brutaal ontwikkelt dat het uitloopt op
kwetsuren met dodelijke afloop. Tenzij de overwinnaars al te luid pochen en de
tegenpartij het zwaard trekt na de wedstrijd. Het reële oorlogsgeweld wordt echter
doorgaans op nuttige wijze gesublimeerd in de spelen. De competitie kan wel eens
ongewone vormen aannemen, zoals bij de twee jongens die in 1396 een weddenschap
aangingen over wie de grootste piemel had: de ene verloor omdat hij het bewijsstuk
niet in het publiek durfde te tonen.
Stad en platteland zijn ook wat spel en ontspanning betreft niet identiek. Uiteraard
is de bevolkingsdichtheid medebepalend voor de densiteit van culturele en andere
collectieve voorzieningen en evenementen. Een stadhuis met feestzaal, een vast
theater, een literaire kring, een enorm marktplein zijn elementen waaraan men een
lokaliteit als stedelijk centrum kan herkennen. Het ene gewest was ook beter en
vroeger van een culturele infrastructuur voorzien dan het andere: in de zestiende
eeuw waren 72 van de 130 rederijkerskamers van de Lage Landen in Vlaanderen
gevestigd.
In de Middeleeuwen kwam in de individuele ontspanning en vrije tijd zowel
promiscuïteit als segregatie voor. In de kerken zaten mannen en vrouwen gescheiden,
maar miniaturen tonen hen vaak samen aan het werk in de wijngaard of bij de oogst,
evenals op de markt en in ambachtelijke werkplaatsen. Na de werkdag zat iedereen
samen in de tuin
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De ridder-filosoof Geoffroy de la Tour-Landry richt zijn raadgevingen tot een jong adellijk gehoor,
en met name tot de aanwezige meisjes.
Miniatuur door Loyset Liédet in Livre pour l'enseignement des jeunes filles, vóór 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9309, fol. 5

te keuvelen, en in de winter, aangezien niet alle vertrekken in het huis verwarmd
werden, lazen de vrouwen, ravotten de kinderen en warmden de mannen hun voeten
rond hetzelfde haardvuur. Er was ook vrijwillige segregatie: kinderen verlangden
hun eigen speelruimte, vrouwen wilden - althans volgens de (mannelijke) miniaturisten
- bij het vallen van de avond vrij onder elkaar kunnen roddelen voor de deur. In
gegoede gezinnen werd door de ‘discrete bourgeoisie’ een ‘private kamer’
gereserveerd voor rustige kamerspelen, voor het schrijven van geheime brieven en
het smeden van snode plannen. Achter opgedrongen segregatie zaten veelal mannelijke
regisseurs. Mannen bepaal-
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Diana, de godin van de jacht, omringd door een meute honden en hun verzorgers. Miniatuur door de
Meester van Antoine Rolin in Evrart de Conty, Le Livre des échecs amoureux, ca. 1495.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9197, fol. 202

den welke ruimte voor man en vrouw, welke voor rijkere en armere sociale groepen
bestemd was. Mannen hielden vrouwen zoveel mogelijk buiten de openbare sfeer.
Als een vrouw buitenshuis kwam, werd ze geacht zich te laten chaperonneren. Deed
ze dat niet, dan was ze blootgesteld aan vernederende commentaar, en als ze zich
niet decent genoeg kleedde, riskeerde ze te worden verkracht.
Kinderen werden in het gezin heel vroeg in een rollenpatroon geduwd. Meisjes
bleven meer thuis en bootsten het moederlijke gedrag na; zonen gingen met hun
vader op stap. Dat was het Franse en Italiaanse model, maar in de Nederlanden
werden jongens en meisjes veel meer als gelijken behandeld. Kinderen van diverse
sociale klassen speelden er, net als in Italië overigens, probleemloos met elkaar op
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straat: ze zaten trouwens op dezelfde school.
Wij met onze hedendaagse normen van privacy zijn verbaasd over het promiscue
gedrag van de middeleeuwers. De enorme bedden ontvingen niet alleen het echtpaar
maar ook de talrijke kinderen, en bijwijlen dienstboden en bezoekers, in principe
allen even naakt onder de bedmuts en de donzige dekens. Begin vijftiende eeuw
hadden theologen als Jean Gerson het daar op morele grond toch wat moeilijk mee.
Ze hoopten dat men er in Frankrijk toe zou komen de kinderen in eigen bedden te
stoppen, desnoods broers en zusters samen, ‘zoals men nu al doet in Vlaanderen’,
waaruit mag blijken hoe progressief de Lage Landen ook op dat vlak waren. Eind
vijftiende eeuw doet het comfort van een volwaardige latrine zijn intrede: een
afgesloten ruimte met raam op aangepaste hoogte en rechtstreeks bereikbaar vanuit
de slaapkamer. Op het platteland laten de bewoners in hun woonkamer zelfs dieren
toe, maar dat was toch wel uitzonderlijk, blijkens de vele afbeeldingen van
varkensstallen en duiventillen op het neerhof.
Er was niet alleen de relatieve behoefte aan privacy binnenshuis. De Tsjechische
reiziger Rozmital verbaasde er zich rond 1460 over dat een eigenaar trots zijn
domeinen en tuinen met muren en hagen afbakende. Ontelbare miniaturen beelden
een besloten lusthof (hortus conclusus) uit, die met zijn muurtje, planten en fontein
bijzonder inspirerend werkte voor discreet minnespel. In 1439 gunde het Doornikse
stadsbestuur de marginalen een minimum van persoonlijke ruimte door een open
barak met dak beschikbaar te stellen. De verspreide symptomen van het verlangen
naar privacy in de vijftiende eeuw kondigen op bescheiden wijze de forse doorbraak
van het individualisme van de Renaissance aan.
Het spel is een menselijke activiteit waarin uiting kan worden gegeven aan een
persoonlijke levensstijl in de richting van verfijning, of van brute kracht. Edele ridders
organiseren toernooien, een mengsel van tentoongespreide rijkdom en militaire
behendigheid. Intellectuelen schaken. Burgers van stand spelen jeu de paume, waarin
de bal vanuit de handpalm wordt gelanceerd. Volksmensen gooien zich op het
solle-spel, waarin ballen nogal ruw voortbewogen worden, in Engeland met voeten
en handen, in Frankrijk met een gebogen stok (soule à la crosse).
Mogen we hier met Peter Burke en Robert Muchembled elite- en massagedrag
onderscheiden? Naar aanleiding van een incident rond een partijtje dobbelen in 1382
noteerde de ingrijpende baljuw dat, naar zijn mening, een schoolmeester dit spel
beter niet beoefende. Zoveel is duidelijk: bepaalde spelen vergen een dosis
schranderheid die wellicht rijker voorhanden is bij hogergeschoolden. Intellectuelen,
kunstenaars en andere creatieve geesten zullen geneigd zijn tot geraffineerde spelletjes,
zoals het koppelen van het discours van het schaakspel aan erotiek: het schaakbord
als metafoor van het liefdesspel. In het Frans is bovendien een woordspelletje mogelijk
met het woord échec in zijn twee betekenissen. Verder schrijft E.H. Schuyer de
introductie van de koningin in het
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Duiven werden onder andere als communicatiemiddel gebruikt. Het bezit van een stenen duiventoren
gold als statussymbool. Kalenderminiatuur in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, ca.
1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24, fol. 18
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schaakspel toe aan de prominente rol van de vrouw in de hoofse riddercultuur. In
het ruwe kader van de kroeg is het spel eerder metafoor van oorlog en gevecht. Er
wordt gretig gegokt met mogelijk direct materieel voordeel. Vaak loopt de ruwheid
van het spel uit op het verwonden van de tegenspeler en op bloedige ruzies. Tot
dezelfde sfeer behoren ook sadistische behendigheidsspelen met dieren: het werpen
van messen naar wegrennende varkens en kalfjes, of, nog wreder, het gansknuppelen
waarbij gepoogd wordt met een mes de kop van een levend opgehangen dier af te
gooien.
Het valt op dat de overheid, evenwel zonder veel succes, repressiever optrad
tegenover de volkscultuur. Maar het liep daar dan ook geregeld uit de hand. Spel
gecombineerd met bier, onvertogen woorden, opgekropte haatgevoelens leidden
vooral bij verlies steevast tot geweld. Bovendien, zo meende de prévôt van Parijs in
1397, verwaarloosden vele ambachtslieden door gokspelen hun werk en schoten zij
er hun schamele bezit bij in. In vrijwel alle dorpen en steden bestonden speelhuizen
waar de passie dusdanig door de organisatoren werd aangewakkerd dat de centrale
of stedelijke overheid tot beteugeling en sluiting moest overgaan. Een wel zeer
hypocriete houding (vergelijkbaar met het oogluikend dulden van prostitutie ter wille
van de fiscale baten), aangezien het exploitatierecht van die huizen door diezelfde
overheden tegen grof geld werd verpacht. De baljuws traden, in Gent vanaf 1338, in
Hulst vanaf 1399, vooral op tegen illegale speelhuizen die geen rechten betaalden,
en bij klachten over valsspelen. Een grote prioriteit was die sector blijkbaar niet voor
hen, want in Vlaanderen werden in de hele vijftiende eeuw nauwelijks zevenenvijftig
overtredingen vastgesteld.
Zelfs feesten die door de vorst georganiseerd werden om het volk te verblijden,
hadden een averechts effect als ze toevallig op het verkeerde moment plaatsvonden.
Toen Filips de Goede in 1424 in Parijs zijn Engelse bondgenoot, de hertog van
Bedford, wilde verbluffen met een luxueus festijn, reageerde de Parijse volksmassa,
die onder de ontberingen van een lange oorlogsfase gebukt ging, ontstemd. Filips
kon met moeite een revolte verijdelen door de massa te sussen met een veel
prozaïscher plan van broodaanvoer en met het organiseren van een gratis reeks danses
macabres voor het grote publiek, waarin merkwaardigerwijs, en niet zonder succes,
werd getracht het spookbeeld van de dood ironisch te relativeren.

Moord op twee schaakspelers.
Miniatuur door Loyset Liédet in David Aubert, Roman de Renaud de Montauban, 1462.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5072, fol. 15
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Rivaliserende pretendenten van Atlanta slagen er niet in haar in te halen tijdens een wedloop. Miniatuur
door Loyset Liédet in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan, L'Epître d'Othéa, Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 75v

Collectieve ontspanning
De mens is een sociaal dier. Collectieve happenings behoren in grote mate tot het
spontane gedrag. Ontspanning om de ontspanning, minnen om te minnen, puur genot
van een heerlijke kruik bourgognewijn. Soms werd zulks vooraf gepland en dan is
de vraag: wie organiseerde, en met welk motief? Was het sociale regulering van
bovenaf, of was het een tegen de overheid gericht subversief en kritisch gedrag?
Het individu zocht de vreugden allereerst in de onmiddellijk voorhanden
vriendenkring. Goed burengedrag heette ‘joyeysetez et conversation d'amour, ainsi
que bons voisins et amis font et doivent faire’. Samen eten en drinken was een
koninklijke weg naar de euforie van de vriendschap, maar ook naar het verraad van
die vriendschap. We kennen die eenvoudige vreugden des levens doorgaans uit
verhalen over conflicten, uit processen en genadebrieven. Daarin wordt dan meestal
een dyptiek geschilderd van enerzijds een passionele moord en anderzijds een
misschien al te idyllisch geschetste voorgeschiedenis. In 1438 was meester Jan, bode
van de stad Nieuwpoort, al jaren trouwe gast in de woonst van Yvain Voet,
boodschapper van de hertog van Bourgondië, toen hij passioneel verliefd werd op
diens wellicht aantrekkelijke echtgenote. Er kwam vreugdevol overspel van, waarna
Jan uiteindelijk met de vrouw van Yvain het huis ontvluchtte, niet zonder een deel
der roerende goederen van de gewezen boezemvriend mee te nemen. In de zonnige
dagen die aan het voorval voorafgingen, hadden beide mannen zich samen kostelijk
geamuseerd ‘souvent buvans et mengans ensemble’. Hun relatie wordt gekenschetst
als ‘compaignie fraternelle comme a son frere’. In een andere genadebrief, uit 1455,
lezen we dat het aandringen op vleselijke gemeenschap door houthakker Monnart
bij ene Sainteron Blankaert, nochtans bekend staande als lichtekooi, weinig succes
had, ook niet nadat hij haar hardhandig had geslagen. Monnart wijzigde zijn tactiek
dan maar en probeerde het in culinaire richting, met gunstig gevolg: hij heeft
‘genoemde Sainteron meerdere keren bekend en met haar kip gegeten’ - gestolen
kip dan nog. In 1388 beklaagde een weduwe uit Axel zich bij de baljuw over
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Boudewijn Bertnam, die na een souper haar huis niet meer uit wilde, niettegenstaande
ze hem de bons gaf. Hoewel spijs en drank al eeuwen een ideale
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Toortsendans met tromgeroffel en fluitmuziek tijdens een feestmaal van een adellijk echtpaar. Miniatuur
in een Vlaamse kalender, Gents-Brugse school, begin 16e eeuw.
Londen, British Library, Add. Ms. 24098, fol. 19v
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introductie tot het liefdesspel zijn, was Boudewijn blijkbaar meer culinair dan
amoureus gedreven: hij protesteerde omdat er nog wijn restte, ‘et ne valoit partir de
son vin tant comme il dinoit’.
Dansen beantwoordt aan de fundamentele behoefte tot ritmisch bewegen, maar
het is tevens een vorm van verleiding. In Italië poogde de overheid het dansen sociaal
te controleren en te beperken in tijd en ruimte: publiek enkel op feestdagen, de rest
van het jaar in de beslotenheid van het eigen interieur. Indien we de picturale bronnen
mogen geloven was de tolerantie in de Nederlanden breder: men ziet inderdaad alom
dansen, op openbare pleinen, bij blijde inkomsten en rond de meiboom, maar ook
zonder enige aanleiding, op het veld en zomaar op straat. Aan het Italiaanse ‘model’
beantwoordden nog het best de elegante, door musici begeleide dansfeesten, die als
sociaal evenement georkestreerd werden in de intimiteit van de gesloten boomgaard
van adellijke en burgerlijke patriciërshuizen. Dat was de lokatie waar, volgens hoofse
romans en liederen, jongedames hun charme en elegantie demonstreerden onder de
bewonderende blik van hun minnaar. Eenzelfde bekoorlijkheid kenmerkt de
dansfeesten aan het hertogelijke hof. Daar werd de luister verhoogd door de
spectaculaire schittering van ontelbare toortsen,

Toortsendans bij rijke burgers, voorgesteld als tijdverdrijf tijdens de maand december. Boven de
schouw is een halfverborgen schilderij te zien. Kalenderminiatuur door Simon Bening in een
Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 13v

waaraan de vorstelijke valets maar al te vaak hun handen verbrandden. Dansen
betekende voor jongelui de overgang naar de volwassenheid en was dan ook
gekoppeld aan rituelen van grote feesten, waar zich de gelegenheid voordeed om
naar een levenspartner uit te kijken. De relatie met erotiek, die voor de hand ligt door
het ritmische bewegen, was nadrukkelijk aanwezig in heel specifieke genres zoals
de dans van het ei, die uitgebeeld staat op
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Dankzij de medeplichtigheid van een hofdame kan Liziart, graaf van Foreest, door een gat in de muur
de badende Euryant, de verloofde van Girart de Nevers, bespieden. Pentekening door de Meester van
Wavrin in de Roman de Girart de Nevers, vóór 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9631, fol. 12v

een zestiende-eeuws paneel van Pieter Aertsen. De metafoor is duidelijk: een der
vrolijke personages legt zijn volle hand op de rijpe borst van een kennelijk
meegenietend meisje. Overigens was de dans een klassiek onderdeel van de totale
exuberantie bij rituelen zoals dat van Oudejaarsavond, wanneer de feestvierders na
het feestmaal de straat opgingen om er op nieuw gefuif te worden onthaald bij de
buren ‘waar ze dronken en dansten en grote sier maakten’. De meeste dansen, de
carola bijvoorbeeld, komen zowel in de volkse als in de elitaire ontspanning voor.
De rivaliteit tussen jongeren om als attractie van de dans de bloemenhoed van een
meisje, en symbolisch dus haar hart, te veroveren, treffen we zowel in een volkse
context aan als - in gesublimeerde en rituele vorm - in menige ridderroman.
Baden voor de gezondheid en om hygiënische redenen, en zelfs om het pure genot,
was in de late Middeleeuwen algemeen verspreid. In patriciërswoningen bevonden
zich min of meer comfortabele badkuipen in of
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Gemengde badstoof met aparte dubbele baden. Miniatuur door de Meester van het Gebedenboek van
Dresden in Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, gemaakt in opdracht van Jean Gros, ca.
1480.
Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. I 11b, Bd. 2, fol. 269

nabij de slaapkamer, en was het de bon ton een bezoeker bij aankomst een
verkwikkend bad aan te bieden. Op het platteland was de volksmassa aangewezen
op pootjebaden in riviertjes. In de stad had de overheid publieke badhuizen ingericht
bij wijze van openbare dienst. In het Zuid-Duitse Baden kon een reiziger uit Italië,
Gian Francesco Poggio, zich in 1415 verbazen over het aantal en de omvang van de
geneeskrachtige baden, over de aanwezigheid van zowel aparte als publieke
afdelingen, en vooral over de probleemloze promiscuïteit van de baders, oud en jong,
vrouwelijk en mannelijk door elkaar. Het voyeurisme rond edele delen en
achterwerken kwam eigenlijk alleen op in het hoofd van de zuiderling, voor wie
zoiets in zijn land van herkomst ondenkbaar was. Nu is het wel zo dat in de Lage
Landen nogal wat stedelijke badhuizen, niet alle, verkapte bordelen waren. De
overheid hield hypocriet de fictie in leven dat de stoven slechts de hygiëne dienden.
Nog hypocrieter waren de bisschop van Winchester en die van Mainz, en vele andere
kerkvorsten, die zonder verpinken zware kerkelijke straffen uitspraken tegen pooiers,
terwijl ze tegelijk de winst opstreken van door henzelf beheerde bordelen. In het
pauselijke Avignon werd zelfs de schijn niet opgehouden, en bevatte een van de
badhuizen alleen maar bedden. Rond 1400 roemt dichter Eustache Deschamps de
Brusselse ‘stoven’ omdat de ‘fillettes’ er zo ‘plaisans’ zijn en
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Bordeelscène. Eerst baden tijdens de maaltijd, daarna stoeien in bed. Miniatuur in Valerius Maximus,
Faits et dits mémorables, Brugge, ca. 1475.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 289, fol. 414v

omdat er ‘mooie kamers, Rijnlandse wijn en zachte bedden’ en ‘zoet gezelschap’
aangeboden worden. Wie nog twijfelt aan de functie van dit soort badhuis, moet
maar eens een van de vele miniaturen bekijken waarop in felle kleuren een erotische
sfeer wordt opgeroepen. Vrolijke mannen bewegen zich naakt in de buurt van even
blote meisjes die daar duidelijk plezier aan beleven. Geen enkel zintuig blijft
onbevredigd. De aanwezigen geven duidelijk hun ogen de kost. Handen zoeken zich
een weg naar een sensuele boezem. De smaakpapillen worden geprikkeld door spijzen
die aangereikt worden aan paartjes die samen in de badkuip vertoeven, als opwekkend
middel voor de volgende fase in een ledikant naast het bad, wat een open seksgedrag
suggereert. Verhalen uit de bundel van de Cent nouvelles nouvelles van rond 1460
leren ons trouwens dat dit soort stoven ook geschikte plekken waren voor overspelige
partners. Een niets vermoedende herbergier laat er zijn vrouw regelmatig naartoe
gaan, weliswaar vergezeld van hun zoontje. Op een avond wil de waard zijn gasten
vermaken met de plagende vraag aan zijn zoontje of hij die middag wel gelet heeft
op de achterwerken van de aanwezige baadsters. Het kind beaamt. De vader, die
kennelijk nogal trots is op de fysieke kwaliteiten van zijn echtgenote, wil weten wie
van de dames ‘avoit le plus bel et le plus gros?’ Het mooiste achterste bedoelt hij,
maar het jongetje begrijpt de vraag
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Aan het eind van een toernooigevecht verslaat de zoon van Gillion de Trazegnies de mohammedaanse
admiraal Lucion in een zwaardduel. Miniatuur toegeschreven aan Lieven van Laethem in de Roman
de Gillion de Trazegnies, 1469.
Chatsworth, Coll. Duke of Devonshire and the Chatsworth Settlement Trustees, Ms. 7535, fol. 143v
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verkeerd en denkt aan de piemels van de aanwezige mannen: ‘mijn moeder’,
antwoordt het kind, ‘maar die van haar had ook de grootste neus’ - natuurlijk tot jolijt
van de toehoorders en tot grote schaamte van de waard en zijn eega.
De straat, en vooral het grote stadsplein, was een echte aantrekkingspool voor
stedelingen die voor het overige samenhokten in eerder smalle stegen en straten met
opgehoopt stinkend afval. De Vrijdagmarkt en de Kouter waren in Gent haast rituele
plekken voor symbolische en politiek geladen evenementen: mobilisatie van de
stedelijke milities, samentroepen van stakende arbeiders (reeds in 1254 en 1302),
ontvangst van een nieuwe vorst of publieke boetemanifestatie na een mislukte opstand
(die van 1453), ultieme afrekening van de stad met vertegenwoordigers van de gehate
centrale staat, zoals de publieke onthoofding van kanselier Hugonet en raadsheer
Humbercourt in 1477. Op gewone dagen waren die pleinen evenzeer functioneel
maar dan voor markten, kermissen en dagelijkse ontspanning, voor de duizend en
een ontmoetingen waaraan een extroverte bewoner van een grote stad, die intellectueel
en politiek steeds in beweging en

Het mirakel van de redding van een kind door Onze-Lieve-Vrouw is voorgesteld in een Vlaamse stad
met houten en stenen huizen rond een pleintje met Maria-fontein. Grisailleminiatuur in Jean Miélot,
Miracles de Notre-Dame, 1450-60.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 87v

in gisting was, zo'n onweerstaanbare behoefte had. In de straat werden wandelaars
verleid door de weelde en het comfort van de goederen in de open winkelramen.
Sociale ontmoetingen op straat werden door Lauro Martines aangegeven als het
waarmerk bij uitstek van de Italiaanse middeleeuwse stad, als dé manier voor het
leggen van amoureuze connecties, zoals de passegiata in hedendaagse Italiaanse
steden, en voor het smeden van politieke combines en netwerken. De nachtelijke
straat was een ideaal decor voor discrete afrekeningen.
Een plek waar dat alles nog uitbundiger en efficiënter kon verlopen, was de herberg.
François Villon roemde haar in een elliptische uitspraak: ‘tout aux tavernes et aux
filles’. De kroeg was een cruciale ontmoetingsplaats voor ontelbare soorten van
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mensen en activiteiten, die er samenvloeiden en daarna uitwaaierden. In de herberg
organiseerden stadsbesturen, kamers van retorica en ambachten hun rabelaisiaanse
banketten, en kon een mens stoom aflaten, de sleur verdrijven, probleemloos
amusement vinden. Een van de novellen uit de Cent nouvelles nouvelles beschrijft
een vrolijk gezelschap: ‘toen we met de waard en
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de waardin aan de dis zaten, begonnen sommigen te vertellen, anderen te zingen, en
nooit maakten we betere sier.’ De waard put uit zijn repertoire grappen ‘pour faire
rire la compaignie’ en biedt zijn gasten graag gezouten vlees aan ‘pour mieulx boire’.
De herberg is ook een geschikte plaats voor een zakelijke negotiatie onder ‘gens de
bien’, zoals de zakenlui die in 1459 in de ‘taverne a vin’ bij het hotel De Baers in
Oudenaarde ‘parloient de marchandise de

Bij een uitspanning (met een posthoorn als uithangbord) worden de schapen geschoren.
Kalenderminiatuur van de maand juni door Simon Bening in een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 7v

draps’, waarbij de wijn de sfeer moest scheppen ‘pour avancier laditte marchandise’.
In 1473 kwamen enkele Zeeuwse edelen, na de moord op een van hen, heimelijk
samen in een herberg in Zierikzee ‘om te overleggen wat hen te doen stond met
betrekking tot de begane moord’, kortom om op wraak te zinnen. Herbergen waren
vaak het kader van handgemeen, omdat de waard wel eens een meisje van plezier
wilde opdringen aan een klant, of omdat een andere klant de vrouw van de herbergier
lastigviel. Overdreven drankgebruik doet oude vetes opborrelen, men gooit elkaar
wijn of tinnen bierpotten in het gezicht. Uiteindelijk worden, de messen getrokken.
De helft van de moorden uit de dossiers van het genaderecht waren het gevolg van
herbergruzies. In de kroeg vond een risicovol contact plaats tussen de gewone burger
en marginalen, oproerkraaiers en prostituees. De overheid zag het gevaar duidelijk
in. Kroegen mochten 's nachts niet openblijven. In de kasselrij Ieper werd hun aantal
beperkt tot één per acht haarden - toch nog een buitengewone densiteit. Elk dorp had
een herberg tegenover de kerk en andere buiten de dorpskom, want die waren
aantrekkelijk voor stedelingen omdat zij er geen verbruiksrecht moesten betalen. In
de stad waren ze gelegen op plaatsen met hoge sociabiliteit, stadspoorten en pleinen.
Meestal werd in een ‘cabaret’ bier geserveerd en in een ‘taverne’ ook wijn en eten.
Het Engelse onderscheid tussen volkse alehouses en elitaire taverns, waar alleen
wijn werd geschonken, was in de Nederlanden niet zo scherp. Hier waren zowel bier
als wijn populaire dranken. Als een gulle middeleeuwer zijn gasten echt wilde
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epateren, dan trakteerde hij ze best op Beaune-wijn. Een ostel stemt overeen met
onze hotels: ‘pluseurs marchans et autres bonnes gens’ en ook reizende ambtenaren
en militairen werden er verzorgd door een hostelain, die heel vaak een immigrant
was. Aix-en-Provence telde er rond 1400 al zevenentwintig.
Middeleeuws theater had eerst en vooral tot doel te ontspannen, maar kon ook
didactisch of sociaal-kritisch zijn. Religieuze spelen werden in de dorpen door de
inwoners zelf opgevoerd en bekostigd. Ook in de steden van de Nederlanden waren
de rederijkers veelal lokale amateurs. Daarnaast bestonden er daar zo'n twaalfhonderd
literaire gezelschappen die reizende poëten en musici aan het werk zetten en publieke
toneelopvoeringen organiseerden. De ene kring was meer elitair, de andere volkser.
In beide gevallen werkten ze sociaal regulerend en was de overheid ermee gediend.
Er werd gespot met misbruiken en zwakke plekken van de gegoede burgerij maar
het bleef
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allemaal binnen de perken als kanalisering van opgekropte gevoelens. Zelfs de
bekende Blauwe Schuit, die op carnavalsdagen door de stad reed en een bonte
verzameling van asociale en sociaal gevaarlijke groepen uitbeeldde, van
gokverslaafden tot hoerenlopers en dieven, kan als een nuttig didactisch gebeuren
worden beschouwd, waarbij de omgekeerde wereld eigenlijk de superioriteit van de
goede moraal suggereerde.
Naast deze min of meer gedirigeerde cultuur met de beproefde uitlaatklepfunctie
was er op beperkte schaal een ongecontroleerde subcultuur in de middeleeuwse
steden aanwezig. We mogen ons die vrije sector voorstellen als een milieu van
rondreizende gezelschappen. De acteurs wisselden vaak en werden door de tijdgenoot
in de onderwereld gesitueerd, waarmee ze inderdaad banden hadden. In 1470 trad
zo'n groep door een conflict met de overheid - gelukkig voor ons - in de schijnwerpers.
Mathieu Cricke is ‘acoustumé de gaigner sa vie a jouer jeux de personnaige en
chambre’, waarmee bedoeld is het sarcastische uitbeelden van typetjes. Hij poogt
tegen wil en dank een theatergroepje in leven te houden, maar hij en zijn zeven
mannelijke acteurs gaan terecht door voor ‘povres compaignons’, straatartiesten. Op
doorreis in Brugge valt zijn oog op een aantrekkelijke prostituee, Maria van der
Hoeven. De kans van zijn leven: een vrouwelijk personage in de troep moet, denkt
hij, onvermijdelijk tot succes leiden. Het klopt. Te goed zelfs. Bij een optreden in
Mechelen straalt Maria zoveel charme uit dat ze prompt het hoofd op hol brengt van
een gehuwde en gezette burger, Jan van Musene, die haar ertoe overhaalt haar acteur
te verlaten en met hem op te trekken. Mathieu laat zich evenmin onbetuigd en werkt
met veel talent in op het schuldgevoel van zijn gewezen actrice door te beweren dat
‘hij gedwongen was op te houden met spelen’ door het wegvallen van de vrouwenrol.
Wederzijdse ontroering en een succesvol nieuw gezamenlijk optreden in Antwerpen.
Grillige Maria vlucht echter opnieuw naar haar Mechelse verleider. Mathieu ontdekt
het paar in Diest en brengt Maria voor de derde maal in zijn ban. Zij voelt zich
weerom schuldig en vervoegt zich bij de troep, ‘en zou hem helpen zijn verlies goed
te maken’. Bij elke verzoening wordt er de hele nacht gefuifd en ook nu gaat het
artistieke paartje de bloemetjes buitenzetten in Leuven, waar zij ‘soupeerden en
goede sier maakten’. Ditmaal slaat het noodlot, in de persoon van Jan van Musene,
keihard toe: op vermoeden van vrouwenroof wordt het hele gezelschap gearresteerd
en veroordeeld. Pas in 1475 komen ze vrij dankzij een genadeverlening van de
Bourgondische hertog. Of Maria haar peripatetische bestaan heeft voortgezet, en in
wiens gezelschap, is niet bekend. De momentopname uit het leven van dit
non-conformistische paar werpt een licht op de vreugden, de passies, het als spannend
ervaren wel en wee van middeleeuwers die bewust voor een marginaal bestaan hadden
gekozen. Door hun mobiliteit ontsnapten zij aan censuur en controle door God en
vorst; ze genoten samen van goede spijzen en heerlijke wijn, van het succes op de
scène, van de geneugten van een liefdesnest dat zich elke nacht in een andere stad
bevond.
Dan waren er nog de toneelauteurs die binnen het formele circuit van het
rederijkerstheater en binnen de gevestigde sociale orde opereerden, terwijl ze toch,
als tedere anarchisten, een kritische stem lieten horen en relatief subversieve gedachten
lanceerden. Een van hen is rederijker Colijn van Rijssele, die in zijn Spiegel der
Minnen van omstreeks 1480-1500 de mogelijkheid en wenselijkheid van sociaal
gemengde huwelijken opperde en daarmee zeker vele van zijn burgerlijke
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toeschouwers verstoorde. Het blijft moeilijk de impact van toneel op attitudes in het
dagelijkse leven in te schatten. Maar het feit dat de overheid in Brussel in 1559 optrad
tegen als schandelijk ervaren rederijkersspelen, is een teken aan de wand.
Jongelui vinden het leuk zich samen als kwajongens te amuseren. Naast de
dagelijkse schelmerijen nemen hun streken sporadisch

Begeleid door fakkeldragers begeeft een duur feestgezelschap zich door de nachtelijke straten van de
stad. Kalenderminiatuur van de maand december door Simon Bening in een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 14
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een gestructureerde vorm aan, georganiseerd vanuit de basis of van boven uit. Min
of meer georganiseerde groepjes, zoals de brigate in de Italiaanse steden, gaven de
vrije tijd een ordelijke en vreedzame invulling. Ze maakten zich met name
verdienstelijk als escorte van dames. Vanaf de dertiende eeuw stimuleerde de clerus
het fenomeen van de kinder- of ezelsbisschoppen (abbés de maugouvert), waarbij
jongeren op het Zottenfeest tussen Kerst en Driekoningen als pseudo-rechters optraden
en valse muntstukken uitdeelden, maar in feite in deze wereld-op-zijn-kop zedenlessen
proclameerden. Eind vijftiende eeuw trok de Kerk haar hand terug, maar ambachten
en broederschappen gingen ermee door. Het gebruik benaderde de functie van
carnaval.
Een hardere formule was die van de charivari, in Italië mattinata. Jongeren,
nagenoeg uitsluitend jongens, gingen in groep de orde verstoren op feesten, of maakten
ketelmuziek onder het venster van een slachtoffer door luidruchtig op potten en
pannen te roffelen. Hun gedrag varieerde van spontaan vertoon van lef, viriliteit en
rivaliteit tot geritualiseerde sociale kritiek en censuur. Het was een zoektocht naar
eigen identiteit, in en tegen de wereld der

De Griekse tovenares Circe verandert met een toverdrankje mensen in dieren. Miniatuur (detail) in
de Chansonnier de Jean de Montchenu, derde kwart 15e eeuw.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 809, fol. 67

volwassenen, een ‘rite de passage’. De charivari ontkracht de stelling van Ariès dat
adolescentie in de Middeleeuwen niet bestond. Soms bleef het ritueel tot een
onschuldige aubade beperkt, maar meestal ontspoorde het in nachtelijke tochten en
vandalisme. Geliefkoosde doelwitten bij die publieke en theatrale spotternijen waren
bedrogen echtgenoten, mannen die door hun vrouw geslagen werden en bruidsparen.
Centraal stond de vernedering van de hoorndrager in de ogen van de buren, en de
frustratie van jongelui die nog geen huwelijkspartner hadden gevonden. Het grofste
geschut was echter gericht tegen hertrouwende weduwen en weduwnaren, vooral
wanneer tussen de trouwers een groot leeftijdsverschil bestond. Achter de pure spot
zit een heel materialistische beweegreden: de jongeren zagen door het hertrouwen
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hun aanspraken op een deel van het patrimonium uitgesteld worden of zelfs definitief
verloren gaan. Omdat de Kerk zulke huwelijken uit vrije consensus beschermde,
ging ze, vanaf het Concilie van Compiègne in 1329-30, fel ageren tegen de charivari.
Burgerlijke instanties beperkten zich tot de repressie van vernielzucht, wellicht omdat,
zoals ook Callois meent, charivari en carnaval, ondanks de schijnbare wanorde,
heilzame uitlaapkleppen voor sociale spanning en dus bronnen van orde waren.
Bakhtin nuanceert die these door te onderstrepen dat deze activiteiten de deelnemers
vertrouwd maakten met een samenleving zonder hiërarchie en klassiek gezag, zodat
wij ze toch als wapens van subversie en van gedragsmutatie moeten erkennen.
Burguière zag er zelfs een nieuw instrument van volkse justitie in.
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Hartvormig boek met Italiaanse en Franse minneliederen, getoonzet door vermaarde componisten als
Johannes Ockeghem en Guillaume Dufay, Frankrijk, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. Rothschild 2973, fol. 3v

Individuele ontspanning
Individuele ontspanning is naast het collectieve vertier in de Middeleeuwen niet
onbekend. Het individu kan zich terugtrekken op een mentaal eiland, de jardin secret
van het geheime dagboek, waarin de mens tot zichzelf spreekt. Meestal wordt dat
intieme getuigenis vernietigd wanneer het document zijn functie van persoonlijke
expressie of afrekening heeft verloren. Het individu kan ook dialogeren met een
ander individu: communicatie tussen twee eilanden, via briefwisseling, via samen
tafelen, via liefdesspel. Een specialist ter zake was de veertiende-eeuwse
kroniekschrijver en onvermoeibare reiziger, Jean Froissart. Heel wat van de
onschatbare informatie die hij in zijn kroniek verwerkte, was de vrucht van gesprekken
die vaak het karakter van interviews moeten hebben gehad. Al lijkt het ernaar dat
het dialogeren vooral een door hem gecultiveerde vorm van ontspanning was. Toen
hij in het land van de graaf van Foix in een herberg in het Zuid-Franse Orthez
logeerde, genoot hij er gewoon van dat ‘op een avond na de maaltijd, bij het vuur
gezeten en wachtend op de nacht, de graaf van Foix begon te spreken en herinneringen
op te halen aan zijn leven en wapenfeiten, tant de pertes que de prouffis’. Van
dergelijke aspecten van het leven gingen de sporen veelal verloren. In de
briefwisseling van koopman Datini uit Prato, rond 1400, verklapt zijn vrouw
Margareta pikante details over de erotische escapades van haar dienstmeisjes. De
mystica Margery Kempe noteerde vlijtig haar intieme gevoelens in een autobiografie
uit het begin van de vijftiende eeuw. In Italië nam de bewaarde briefwisseling tussen
particulieren al in de jaren 1360-80 een aanzienlijke omvang aan. Er wordt een
persoonlijke toon gehanteerd, veel geklaagd over ziekte, over de afwezigheid van
geliefde familieleden of vrienden, er worden intimiteiten en affecten uitgewisseld,
en er wordt nogal wat steun afgebedeld.
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Voor de Lage Landen zijn we vrij pover bedeeld. Weliswaar kwamen heel wat
brieven tussen leden van het Bourgondische vorstenhuis tot ons, waarin heel terloops
een tipje van
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de sluier wordt gelicht omtrent hun privéleven en intieme gevoelens. Maar die brieven
bleven bewaard omdat ze in essentie niet over particuliere aangelegenheden handelen,
wel over staatszaken, zodat het logisch was ze te klasseren tussen de puur ambtelijke
stukken van de Rekenkamer of de Raadkamer van Rijsel. Een enkele keer bleven
brieven bewaard die tussen familieleden of vrienden werden uitgewisseld. In een
brief uit 1425 aan edeldame Jeanne d'Harcourt geeft rechtsgeleerde Jan van den
Berghe op een emotionele manier kritiek op de snode hertog van Gloucester, die de
door hem zo geprezen Bourgondische hertog bedriegt. De toon is hier losser en vrijer
dan in ambtelijke en juridische documenten waarin het individu zich nog meer
afschermt tegen onbeschaamde of gevaarlijke blikken, en een defensieve houding
aanneemt tegen een vijandige aanklager of een politieke tegenstander.

Burleske bas de page in een koorboek met kyriale en motetten, Gent of Mechelen, 1498-1503. De
codex werd gemaakt in opdracht van Philippe Bouton (1418-1515), een neef van Olivier de la Marche,
die verbonden was aan het hof van Filips de Goede, zijn peetoom.
Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi-Codex VIII 234, fol. 97
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Dezelfde Van den Berghe schreef rond 1431 ook een allegorie op de toenmalige
rechtspraak, Dat kaetspel ghemoraliseert, opgedragen aan de invloedrijke Vliesridder
Roeland van Uutkerke. De ridder had de auteur tot het schrijven van die tekst aangezet
tijdens een luisterrijk banket in zijn stadsresidentie, waar uitbundig werd gezongen
en poëzie voorgedragen in aanwezigheid van tal van prominenten. Uutkerke had
eigen menestrelen in dienst, die hij in 1421

Het tijdverdrijf van edelvrouwen: weven, borduren en bidden. Randminiatuur toegeschreven aan
Simon Bening en atelier in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, fol. 96

‘verhuurde’ aan de stad Brugge om de Bourgondische hertog met stijl te ontvangen.
Het schrijven van brieven was een technische vaardigheid die op school werd
aangeleerd. Er bleef een modellenboek uit het einde van de dertiende eeuw bewaard
van de abdijschool van Sint-Pieters in Gent, waarin de monniken hun best deden om
Gentenaren voor te bereiden op het ware leven: het bevat brieven voor alle mogelijke
doeleinden, van een zakenbrief tot een epistel waarin een buitenlandse vriend gevraagd
wordt te bemiddelen bij het zoeken naar een huwelijkspartner. Toch slaan de
Nederlanden een pover figuur vergeleken bij de vele ricordanze uit de Italiaanse
steden, die het midden houden tussen dagboek en stadsgeschiedenis en waarin burgers
familiale herinneringen optekenden. Enigszins daarmee te vergelijken zijn de Gentse
memorieboeken, in de veertiende eeuw sobere lijsten van schepenen, later opgefleurd
met persoonlijke kanttekeningen.
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Portret van een man met boeken bril. Paneel, anomieme Vlaamse meester, eind 15e eeuw.
Straatsburg, Musée de l'OEuvre de Notre-Dame

Individuele ontspanning bestond in de Middeleeuwen. We kunnen het alvast
afleiden uit de privékamers in gegoede burgerhuizen, waar de heer des huizes zich
terugtrok voor het woordenloze schaakspel of voor de stille individuele lectuur. Maar
ook minder elitaire middeleeuwers lazen wellicht heel wat ontspanningsliteratuur.
Een hardnekkige fabel situeert de alfabetisering van de brede massa in de zeventiende
eeuw; zogezegd ging men pas toen investeren in onderwijs. De kunst van het lezen
en schrijven mag dan wel ooit het
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privilege geweest zijn van een kleine klerikale elite, toch had Gent al in de twaalfde
eeuw lekenscholen, waar kinderen van kooplieden de voor het zakenleven essentiële
vaardigheden leerden. Rond 1200 braken in de Nederlanden de volkstalen door in
de fictieliteratuur, maar ook voor de vastlegging van rechtshandelingen in oorkonden.
Beide fenomenen wijzen op de intellectuele emancipatie van nieuwe lagen in de
samenleving. De groei hield aan: een kleine

Niet alleen geestelijken (zoals hier) maar ook leden van de burgerij kregen een degelijke opvoeding.
Miniatuur toegeschreven aan Simon Bening in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, ca.
1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, fol. 58v

stad als Dowaai telde 7 schoolmeesters in 1204, in Valenciennes waren dat er 20 in
1337, en 49 in 1388, onder wie toen al enkele onderwijzeressen. In 1386 gingen nog steeds in Valenciennes - 516 kinderen naar school, waaronder 145 meisjes. In
1497 waren het er 791, inclusief 161 meisjes, en op een bevolking van 10.000
betekende dat voor de mannelijke kinderen een deelneming aan het onderwijs van
100%, voor de meisjes van 25%. Een analyse van de al dan niet door lokale, meestal
iets oudere burgers eigenhandig geschreven kwijtschriften voor schepenen van
Sint-Omaars leert dat het aantal vermoedelijke analfabeten tussen 1420 en 1480
daalde van 69 tot 0%. In het eigenlijke Vlaanderen was de situatie nog gunstiger,
zeker wat betreft de scholing van meisjes. Veruit de meeste weduwen kunnen na de
dood van hun man probleemloos het bedrijf van hun echtgenoot voortzetten, omdat
ze sterk genoeg staan om de boekhouding en andere intellectuele facetten van het
economische systeem te beheersen. Fictieliteratuur was dus toegankelijk voor zeer
veel laat-middeleeuwse mannen en vrouwen. Nu en dan fulmineerde de een of andere
verstokte antifeminist weliswaar tegen de scholing van meisjes, maar Christine de
Pisan was het levende bewijs van het nut daarvan en Chastellain vond dat vrouwen
profijt trokken van goede lectuur. Men moest overigens niet zelf kunnen lezen om
van
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De (onbekende) auteur van de Roman de Jean d'Avesnes raadpleegt een boek in zijn bibliotheek.
Miniatuur toegeschreven aan Jean Dreux, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5208, fol. 1

boeken te genieten. Hertog Filips de Goede maakte het zichzelf comfortabel door
een ‘voorlezer’ in dienst te houden. Het ging bij hem wel degelijk om zinvolle
besteding van vrije tijd: ‘toute sa vie a esté nourry en histoires pour son singulier
passe-temps’, noteerde een tijdgenoot bewonderend. Ook Karel de Stoute liet zich
voor het slapengaan verhalen over Alexander de Grote voorlezen.
Hoeveel lazen de mensen in de late Middeleeuwen? We hebben er geen idee van
door het ontbreken van bibliotheek-consultatielijsten. We beschikken slechts over
een beperkt aantal catalogi van bibliotheken bij overlijden. Ze suggereren doorgaans
een vrij eclectische interesse. Een goed deel van de verzameling was professioneel
bepaald. Een jurist als Filips Wielant, geleerd auteur van traktaten, maar ook
praktiserend raadsheer bij de Grote Raad van Mechelen en voorzitter van de Raad
van Vlaanderen, die zowel artes had gestudeerd in Parijs als
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Een jonge dame met hondje in de armen observeert het planten van een boom in de kasteeltuin.
Miniatuur door Simon Bening in het Hennessy-Getijdenboek, Brugge, ca. 1530.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. II 158, fol. 3v
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rechten in Leuven, stelde eigenhandig een catalogus van zijn boekenbezit op, waaruit
we vernemen dat de helft van zijn lectuur, 92 werken op 182, verband hield met
poëzie, geschiedenis en retorica. Sceptici zullen opmerken dat het bezit van boeken
niet betekent dat ze ook echt werden gelezen door de eigenaar, die er misschien
vooral op uit was bezoekers te overbluffen met prachtige, dure, verluchte
manuscripten. Dat het bij Wielant toch wel om een

Geduldig wacht de huiskat op haar deel van de maaltijd. Randminiatuur (detail) in het Breviarium
Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 1v

onvervalste belangstelling ging, blijkt uit het feit hij een goed deel van zijn boeken
zelf had gekopieerd. Hij had tevens een uitgesproken interesse voor humanistische
literatuur, die misschien dateerde van de tijd dat hij in Parijs en Leuven studeerde.
Het is overigens, in meer algemene zin, totaal onwaarschijnlijk dat de ongemeen
grote productie van originele literaire en historische werken in de vijftiendeeeuwse
Nederlanden niet aan een reëel publiek en aan een reële belangstelling zou hebben
beantwoord. Hoe zou kroniekschrijver Georges Chastellain het ooit in zijn hoofd
hebben gehaald om meer dan 10.000 folia vol te pennen, en David Aubert, al dan
niet met de hulp van een atelier, zelfs ruim 13.500, als niet een groot deel van hun
teksten een echt publiek zou hebben gehad? Het is duidelijk dat niet alleen de
kopstukken van het Bourgondische hof, zoals de Croÿs en de Créquys,
indrukwekkende boekenverzamelingen aanlegden in het spoor van de hertogen, en
in feite in navolging van het archetype bij uitstek, de Franse koning Karel V: die
bezat in 1373 namelijk meer dan duizend boeken, wat voor die tijd enorm was. De
Brugse edelman Lodewijk van Gruuthuse, vorstelijk raadsheer en Vliesridder,
verzamelde zo'n 160 handschriften, inhoudelijk afgestemd op de librije van Filips
de Goede, die ruim 900 manuscripten omvatte. Ook mindere goden zoals de bastaard
ridder Jean de Wavrin wilden wellicht deze illustere bibliofielen nabootsen. Hij blijkt
heel wat ridderromans te hebben bezeten, die hij gebruikte als basis voor zijn eigen
werken.
Dieren waren in de Middeleeuwen reeds huisvrienden. Ze werden aangeboden als
huwelijksgift. In 1392-94 trekt de Ménagier de Paris een parallel tussen de trouw
van een hond als huisdier en wat een man van zijn
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Afgerichte dieren als attractie. Miniaturen in de Roman d'Alexandre, Vlaanderen, 1339-44.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, fol. 91v, 96v, 117v
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Een wagenmenner brengt zijn vorstin naar het kasteel van haar echtgenoot. Miniatuur toegeschreven
aan Jan Tavernier in René d'Anjou, Le Mortifiement de Vaine Plaisance, na 1455. Het handschrift
werd in het atelier van Jean Miélot in Rijsel gekopieerd in opdracht van Isabella van Portugal, de
vrouw van Filips de Goede.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10308, fol. 43

vrouw mag verwachten. Honden zijn nuttig voor de jacht, maar in de vijftiende eeuw
vooral statussymbolen van de betere standen. Wanneer Vliesridder Roeland van
Uutkerke Filips de Goede een plezier wil doen, laat hij op de Brusselse hertogelijke
residentie twee op reigerjacht getrainde valken afgeven. De hertogen hielden in hun
Gentse residentie zelfs exotische dieren als luipaarden, beren en leeuwen. De politieke
symboliek zal wat die leeuwen betreft in een stad als Gent wel hebben meegespeeld.
Een der geschiktste vluchtheuvels voor het individu is de erotiek, met een vaste
partner binnen of buiten het huwelijk, in een flirt of met een prostituee. Dichters en
schilders lijken dit gedrag in de vijftiende eeuw slechts matig te associëren met zonde
en sociale hinder. Dante verwoordt in de Divina Commedia alle denkbare subtiliteiten
van een erotische ontmoeting: ‘onze ogen ontmoeten elkaar’, en ‘terwijl zijn hele
lichaam siddert, kust hij mijn mond’. Anthonius Guainerius publiceerde in 1481 in
Pavia een Tractatus de matricibus, waarin hij de delectatio van de coïtus nauwkeurig
situeert in het voorspel en in het klaarkomen in eodem instanti. Laat-middeleeuwse
schrijvers ironiseerden graag de kritiek van geestelijken op seksueel gedrag, door in
hun verhalen priesters te laten optreden die, tegen die kerkelijke normen in, een
scheve schaats rijden. De suggestie is duidelijk: precies het overspelige gedrag van
de priesters bewijst de natuurlijkheid ervan. Fysiek genot is blijmoedig en overvloedig
aanwezig in fictie en realiteit, als een elementaire vorm van leuke ontspanning.
Schroom omtrent de liefdesdaad ontbrak
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zozeer dat pasgehuwden in het liefdesnest klommen onder het oog van dienstpersoneel
en van vrienden en verwanten, al werd het vervolg suggestief afgeschermd door
discrete gordijnen rond het bed. Puritanisme was in de laat-middeleeuwse samenleving
zeker geen brede stroming, veeleer een zaak van een kring moralisten. De variaties
in het aantal door kerkelijke en burgerlijke rechtbanken uitgesproken straffen voor
overspel, concubinaat en

Een Vlaams badstooftafereel: links het badhuis; rechts draagt een vrouw warm water aan en omhelzen
een man en een vrouw elkaar in een grote badkuip met tent. Randillustratie in de Roman d'Alexandre,
1339-44.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, fol. 75

Een nieuwsgierige nar bespiedt vrouwen in de badstoof. Kalenderminiatuur van de maand mei in een
Latijns Getijdenboek, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1510.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 280, fol. 6

prostitutie weerspiegelen wellicht niet zozeer de een of andere opstoot of terugval
inzake seksueel gedrag, maar veeleer de afwisseling van mildere en hardere repressie.
Vreemd genoeg waren sancties voor morele overtredingen afwezig tijdens sociale
opstanden, alsof iedereen plots asceet was geworden. Ascetisme is wel een realiteit
in de Middeleeuwen, maar dan vooral bij zeer specifieke religieuze groepen vóór
1300, al kan zelfs dat een verkeerde indruk zijn doordat voor die vroege jaren bijna
uitsluitend bronnen uit die hoek bewaard zijn gebleven. Zouden alle monniken echt
van een hard en oncomfortabel bed gehouden hebben?
Sensibiliteit rond en sociale risico's voortvloeiend uit erotiek hangen af van een
aantal variabelen. Liefde tussen personen van uiteenlopende leeftijd, vooral oudere
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vrouwen en jonge mannen, was het mikpunt van charivari's en van cynische literatuur,
zoals de veertiende-eeuwse roman Flamenca. Overspel en prostitutie lijken frequenter
in grote dan in kleine steden en dorpen, door de grotere kans op discretie in een
anonieme context; dorpelingen en vreemdelingen profiteerden van stedelijke feesten
en markten om de beest uit te hangen en (verboden) bloemetjes buiten te zetten. Het
element ‘geslacht’ was een belangrijke variabele in de appreciatie van seksueel
gedrag. In Italië werden in diverse stadsrechten mannen niet beboet voor overspel,
vrouwen wel. In de Nederlanden kregen ze meestal dezelfde boetes, maar bleef er
discriminatie omdat een man het overspel van zijn vrouw zowel crimineel als
burgerlijk kon doen vervolgen, terwijl zijn vrouw alleen op de tweede manier kon
ingrijpen. Concubines en maîtresses riskeerden sociale devaluatie tot femmes de
petite renommée,
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hun minnaars niet. De rederijker Colijn van Rijssele onderstreepte rond 1490 via zijn
personages dat concubinaat van ongehuwde vrouwen hun kansen op een geschikt
huwelijk aanzienlijk deed afnemen wegens het verlies van hun maagdelijkheid. De
doorslaggevende variabele was evenwel sociale stand en status. Dienstboden waren
permanent overgeleverd aan de straffeloze handtastelijkheden van hun meesters. In
verkrachtingsdossiers zijn 60% van de vrouwen prostituees: de daders konden rekenen
op milde straffen wegens het hypocriete mengsel van tolerantie en misprijzen voor
de filles de joie vanwege overheid en rechters, die maar al te goed wisten hoe nuttig
die meisjes waren om seksuele agressie tegenover beter gesitueerde dames te
voorkomen. Concubines van priesters werden geassocieerd met hoeren en waren
eveneens gediscrimineerde zondebokken. Slechts in de publieke badhuizen zorgde
het afleggen van de kleren voor een zeker tijdelijk wegvallen van sociale muren,
zodanig zelfs dat de stoven in de fictieliteratuur vaak de lokatie zijn van Lady
Chatterley-verhalen.
Prostitutie was in de Middeleeuwen een seksuele toevlucht voor jongeren die laat
trouwden, voor tal van gehuwde mannen, reizigers, vreemdelingen en geestelijken
van alle niveaus. Elke stad had haar straatmadelieven en bordelen. Florence bezat
een erkend prostitutiehuis vanaf 1325, Venetië vanaf 1360. Sanudo overdrijft allicht
wanneer hij het aantal prostituees in Venetië in 1519 op 11.000 schat. Vrouwen
kwamen in de prostitutie terecht door een veelvoud van omstandigheden, waaronder
sociale tegenspoed, gebrek aan inkomen en protectie. In de helft der gevallen gebeurde
het uit vrije wil en konden ze ook probleemloos hun beroep verlaten. Stadsbesturen
oefenden druk uit om de meisjes van plezier in perifere

Een matrone constateert het overspel van Mohammed.
Houtsnede in Der IX Quaesten, gedrukt in 1528.
Gent, Universiteitsbibliotheek

straten samen te brengen. In Brugge was er minder sprake van een getto dan van een
commercieel begrijpelijke concentratie rond de hoofdstraten. De prostitutie volgde
zelfs de cyclus van de grote jaarmarkten, die hoogdagen waren voor het beroep.
Er was nog meer seksualiteit buiten het huwelijk: de wereld van overspel en
concubinaat, waarbij geen directe betaling maar uiteraard wel uitwisseling van gunsten
de regel is.
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Hofmakerij en overspel. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Guillebert de Mets in Laurent
Premierfaits Franse versie van Boccaccio's Decamerone, 1445-50.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5070, fol. 116

Dat gedrag omvat allerlei vormen van escapisme, doorgaans tengevolge van op
affectieve of fysieke gronden stukgelopen huwelijksrelaties. Mannen zoeken het
veelal dichtbij in hun escapades. Meesters maken gul misbruik van hun machtspositie
tegenover dienstpersoneel. Een klassieke prooi voor avontuurtjes zijn de echtgenotes
van de beste vrienden en de naaste buren. Grote creativiteit wordt aan de dag gelegd
in de keuze van lokatie en moment. Voor de Kerk is het ‘zonde’, en dus worden er,
na verklikking, boetes geheven - meer fiscaliteit dus dan moraliteit. Hoewel de sociale
orde er niet echt door in het gedrang kwam, pikten ook burgerlijke autoriteiten
sporadisch een graantje mee. Het is opmerkelijk hoe vaak overspeligen beboet werden
voor activiteiten buiten hun eigenlijke woonplaats. Ze wilden schandaal vermijden
en doken onder in de anonimiteit van een omgeving waar ze onbekend waren. De
stad Breda legde in 1454 een boete op voor priesters, maar slechts als de clericus
overspel bedreef binnen twee mijl afstand
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van zijn huis. Verder reikte het schandaal niet. De druk van het celibaat moet
ondraaglijk zijn geweest voor vele pastoors, en de uitdagingen groot. De priester is
een vertrouwenspersoon. Hij komt thuisblijvende vrouwen opzoeken terwijl hun
man op het veld zwoegt. Bovendien beheersen deze subtle clerks, naar het woord
van Susan Crane, de gave van het charmerende woord. Een lekenrechter in Dijon
was, begin vijftiende eeuw, vooral verontwaardigd

Een duivel met borsten probeert een monnik te verleiden, maar dankzij vrouwe Sapientia komt hij
tot inkeer. Miniaturen toegeschreven aan de Meester van Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge
de Sapience, Henegouwen, vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 18

over het uitbundige trio-seksspel van twee gehuwde dames met een priester in een
lokaal badhuis, omdat ze eigenlijk op dat moment niet de priester maar het diner van
hun echtgenoot hadden moeten klaarmaken. Oorspronkelijk stond op concubinaat
van priesters excommunicatie als kerkelijke sanctie, maar paus Innocentius IV
(1243-54) gaf de maatregel op wegens het te hoge aantal overtredingen.
Sodomie was sterk verbreid in de Middeleeuwen in alle sociale lagen. Florence
stond ervoor bekend, en Bernardino van Siena hield er in 1420 vlammende preken
over. Het stadsbestuur moedigde de organisatie van bordelen aan om de homoseksuele
‘kwaal’ en andere vormen van sodomie onder controle te krijgen. Vanaf de veertiende
eeuw startte in vele delen van Europa een harde repressie: in Venetië begon in 1406
een eindeloze reeks processen die leidden tot de brandstapel of tot verbanning. Ter
preventie werd voorgeschreven dat jongens vanaf tien jaar in aparte bedden moesten
slapen. In vele miniaturen geven lesbische vrouwen blijk van kennis van geraffineerde
sensuele strelingen.
Bestialiteit werd bestraft met levende verbranding, zoals bij wijze van afschrikking
in Toulouse in 1275. Toen Simone Furlan in 1365 een fysiologisch gebrek inriep als
verzachtende omstandigheid voor seksuele gemeenschap met een geit, lieten de
Venetiaanse rechters ‘multa experimenta’ uitvoeren door prostituees, die zo
overtuigend waren dat de man ‘slechts’ gestraft werd met het verlies van zijn handen.
Het liefdesnest wordt in de Middeleeuwen gekoesterd als een fysieke ruimte waarin
het tactiele een belangrijke rol vervult. Dekens moeten zachte veren bevatten; satijn
geeft opperste euforie; gordijnen rond het bed zorgen voor geborgenheid.
Nog een vorm van ontspanning is, tot slot, reizen. Men ging naar het buitenland
voor zaken of om te studeren. Vrijwillige bedevaarten, zoals die van de Brugse
patriciër Anselmus Adornes naar Jeruzalem, hadden naast een religieuze ook steeds
een cultureel ontspannende functie. De snelheid was beperkt maar bereikte in de
veertiende eeuw toch al 60 kilometer per dag voor gewone reizen, 100 à 150 voor
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ijlboden. Vanwege de vele risico's gingen vrouwen best altijd gechaperonneerd op
reis. In 1422 stuurde de Vlaamse raadsheer Van den Berghe zijn zoon naar het hof
van de weduwe van de graaf van Namen om er Frans en adellijke manieren te leren.
De academische peregrinatio was in de
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Middeleeuwen bijzonder intensief. Voor 1425 hadden de Nederlanden geen eigen
universiteiten. Studenten waren dus wel verplicht om naar Parijs of Bologna te
trekken. Aan het eind van de vijftiende eeuw nam de reiskoorts nog toe, door de
ongemeen grote aantrekkingskracht van Italië als bakermat van het humanisme. Een
segment van de samenleving dat zich intensief verplaatste, waren de prostituees.

Een ossenwagen, die wordt geleid door ‘Raison’ en ‘Entendement’, reist onder de bescherming van
‘Dame Gravité des Sens’ door een vredig Zuid-Nederlands landschap met ommuurde stad.
Miniatuur in Les Douze Dames de Rhétorique, Brugge, 1473-75.
Cambridge, University Library, Ms. Nn. 3.2., fol. 29v. By permission of the Syndics of Cambridge
University Library

In het buitenland leek hun parfum exotischer. In Londen vulde de Lord Mayor in
1381 een van de door hem beheerde bordelen met Vlaamse hoeren. Hun succes werd
toegeschreven aan hun volslank figuur en hun gouden haar, net als bij de Hollandse
meisjes in de plezierhuizen van Great Yarmouth. Ook in Florence kwamen 79 van
de 916 in de vijftiende eeuw geregistreerde meisjes uit de Nederlanden.
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Een edelvrouw geeft aanwijzingen aan een tuinierster. Miniatuur in een Nederlandstalige versie van
Christine de Pisan, Cité des dames, omgeving van de Meester van het Gebedenboek van Dresden,
1475.
Londen, British Library, Add. Ms. 20698, fol. 17
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Hoofdstuk 2
Adellijke gedragspatronen
Privéleven en hofleven
Sommige edelen waren tevreden met hun plaatselijke macht en hun rijkdom aan
gronden: edelen van bescheiden afkomst en met een bescheiden fortuin, die op hun
domeinen leefden, of integendeel leden van bekende geslachten die zich aan een
persoonlijke politieke ambitie wijdden zoals Frank van Borselen en de Brederodes.
Frank van Borselen, ridder van het Gulden Vlies, leidde een teruggetrokken leven
van 1435 tot zijn dood in 1470, misschien tengevolge van zijn huwelijk met Jacoba
van Beieren en het conflict met Filips de Goede dat daaruit voortvloeide. Op de
anderen, de overgrote meerderheid, oefende het hertogelijke hof een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit. Daar konden ze de vorst benaderen en deel hebben aan de
luister die beschouwd werd als een noodzakelijk element van de machtsuitoefening.
Wie bij het beheer van zijn persoonlijk fortuin en bij het uitoefenen van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheden in nauw contact bleef met de omgeving,
volgde in zijn streven naar voortreffelijkheid het voorbeeld van de ridderroman; wat
telde was christelijke heldenmoed, hoffelijkheid, zwerftochten en vrijgevigheid.
De geprivilegieerden die een belangrijk en regelmatig inkomen hadden dankzij
een functie aan het hof en de daaraan verbonden uitkeringen, verbleven niet altijd
aan het hof; hun aantal wisselde aanzienlijk, soms van dag tot dag. Sommigen, meestal
de ondergeschikten, vertoefden er het hele jaar door, terwijl degenen die aan de top
van de hiërarchie stonden maar gedurende drie, vier of zes maanden hun diensten
ter beschikking stelden. In het systeem was ruimte en tijd voor andere bezigheden,
zaken van persoonlijk of algemeen belang. De organisatie van de hofhouding verliep
vrij soepel, iemand kon zich zelfs tijdelijk in de uitoefening van zijn ambt laten
vervangen. Het hof van de hertogen van Valois onderhield permanente contacten
met de Franse, Spaanse, Engelse en Italiaanse hoven. Samen vormden ze een
weliswaar beperkte maar toch internationale en geraffineerde groep die, op enkele
nuances na, door heel West-Europa dezelfde levenswijze, dezelfde denkwijze en
dezelfde artistieke smaak vertoonde. Het hof bleek de ideale plek te zijn om
overeenstemming te bereiken tussen de cultuur en de levenswijze van een
kunstlievende ridder.
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Jean Molinet was vanaf 1475 geschiedschrijver aan het Bourgondische hof. Hier biedt hij Filips van
Kleef (herkenbaar aan het wapen op de tent) zijn Roman de la rose moralisé et translaté de rime en
prose (1500) aan.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 128 C 5, fol. 6
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Een pedagoog beveelt een jonge edelman een boek aan. Miniatuur in een anthologie van historische
en moraliserende traktaten, 1514-27.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2579, fol. 1v
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Godsdienst en moraal
De bezigheden van de volwassene weerspiegelden de vorming die hij vanaf zijn
kinderjaren had ontvangen. De aristocratische opvoeding van jongens en meisjes
was in de eerste plaats een religieuze en morele opvoeding: de elementen van de
godsdienst werden hen bijgebracht door hun moeder, en nadien, met grotere
bevoegdheid, door een priester; er werden korte verhalen uit het Oude en het Nieuwe

De jonge Alexander krijgt les van Aristoteles. De scène geeft een beeld van het 15e-eeuwse
privéonderwijs aan jongens van de hoge adel door een huispedagoog. Miniatuur (detail) in Jean
Wauquelin, Histoire d'Alexandre, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9342, fol. 7

Testament besproken, uit heiligenlevens of uit de geschiedenis, in het bijzonder de
geschiedenis van de Oudheid. De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine of Les
Faits des Romains leverden voorbeelden van moedig en vroom gedrag. De christenen
leefden met de dood en het Laatste Oordeel voor ogen; bezorgd om hun zielenheil,
gingen ze vaak naar de mis, ontvingen de sacramenten, stichtten vrome fundaties,
beoefenden de liefdadigheid, schonken aalmoezen en gingen op bedevaart.
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lo met haar vlijtig schrijvende leerlingen. Miniatuur in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan,
L'Epître d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 32v
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Reizen en bedevaarten
Korte bedevaarten, meestal naar heiligdommen van Onze-Lieve-Vrouw, zoals
Onze-Lieve-Vrouw van Boulogne en Onze-Lieve-Vrouw van Halle in Henegouwen,
werden dikwijls ondernomen naar aanleiding van een belofte, in een geest van
deemoed. Verre bedevaarten genoten meer aanzien, vooral de reis naar Jeruzalem.
Daar tot ridder te zijn geslagen was een

Per schip, te paard en te voet: verschillende etappes van de reis van Froissart en Espaing de Lyon
naar het kasteel van Gaston Phébus, graaf van Foix en Béarn. Noordelijke Nederlanden, ca. 1460.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 130 B 21, fol. 1

bron van trots. Om de herinnering eraan levendig te houden, stichtte Pierre de Roubaix
de kapel van het Heilig Graf in Roubaix. Toen de hertog van Kleef, na zijn reis naar
het Heilig Graf in Jeruzalem, aan het hof van de koning van Aragon in Napels
arriveerde, ontmoette hij er tot zijn vreugde Jacques de Lalaing die een bedevaart
naar Rome ondernomen had. Bedevaarten en reizen vulden elkaar aan. Men
profiteerde van een verblijf in Spanje om een bezoek te brengen aan Santiago de
Compostela, van een verblijf in Engeland om een omweg te maken langs de grot van
Saint Patrick in Ierland.
Een kruistocht werd beschouwd als de bedevaart bij uitstek, de gewapende
bedevaart van de heldenlegendes. Men dacht daarbij aan de Levant, aan Spanje en
Marokko, de domeinen van de koningen van Castilië en de vorsten van Portugal. De
Reis naar Pruisen was in de mode. Het doel ervan was de Teutoonse ridders te helpen
in hun strijd tegen de heidenen van Oost-Europa, het land van de pelsdieren. Ondanks
de herinnering aan de vreselijke nederlaag tegen de Turken, bij Nicopolis in 1396,
bleef een nieuw vertrek tot de mogelijkheden behoren. Talloze heren, waaronder
Guillebert de Lannoy, Bertrandon de la Broquière, Geoffroy de Thoisy en Waléran
de Wavrin, ondernamen de reis naar het Oosten. Chastellain vertelt dat Jean de
Rebremettes, ‘povre gentilhomme, mais de grant coeur’, tijdens het banket van de
Eed van de Fazant in Rijsel ‘de publieke belofte had gedaan op zoek te gaan naar
een Saraceen om hem te bestrijden’ en dat hij van de koning van Castilië de
toestemming kreeg om tegen de muzelmannen te vechten bij Granada. Hij vocht zo
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heldhaftig dat de koning van Castilië hem onmiddellijk tot ridder sloeg en hem als
‘helmteken’ op zijn wapenschild een gewapende arm gaf ‘die een
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zwaard vasthoudt met op de punt het hoofd van een Saraceen waar het bloed afdruipt’.
Reizen was vluchten uit de dagelijkse werkelijkheid, maar ook een gelegenheid
tot studie. Guillebert de Lannoy verbleef twee jaar bij de grootmeester van Pruisen
om er Duits te leren. Hij bevredigde tevens zijn toeristische nieuwsgierigheid: tijdens
zijn reizen vergat de vrome Guillebert nooit interessante profane gebouwen, paleizen
en kastelen te bezoeken.

Reizigers naderen een stadspoort. Detail van een miniatuur (met de voorstelling van Caesar die de
Rijn oversteekt) in Histoire des Douze Césars van Suetonius, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9277, fol. 52v

Op reis kreeg de edelman de gelegenheid om na te denken en van gedachten te
wisselen, want hij vertrok zelden alleen. Er werd gereisd in groep, in gezelschap van
meerderen, gelijken en dienaren. De hertog zelf reisde altijd met een gevolg van
variabele omvang. De oudste broer liet zich vergezellen door zijn jongere broers.
Tijdens zijn eerste reis, van 1403 tot 1408, vergezelde Guillebert de Lannoy de
seneschalk van Henegouwen, Jean de Werchin.
Hij was toen achttien jaar oud. De seneschalk was bekend omdat hij in 1402, op
weg naar Compostela via Bordeaux, Foix en Castilië, had aangeboden een tweekamp
aan te gaan met alle ridders die goed met de wapens overweg konden. De terugreis
ging over Portugal, Catalonië en Avignon, zodat hij zoveel mogelijk te zien kreeg.

Levenskunst: wijsheid en reflectie
Om in de hoofse gemeenschap aanvaard te worden, was een zekere wijsheid
onmisbaar. Een van de meest geprezen karaktertrekken van Jacques de Lalaing was
zijn gematigdheid, zijn zelfbeheersing: op banketten ‘gedroeg hij zich zo gematigd
dat hij door alle vrouwen en jongedames geprezen en bemind werd’. En als de vorst
hem, in het gezelschap van oudere personen, om raad vroeg, antwoordde hij ‘si
modéremment’ dat zijn advies gevolgd werd.
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Die wijsheid was gebaseerd op ‘levenskunst’ in de meest letterrijke zin van het
woord. Wie haar bezat, leerde met gemak gedragscodes kennen en toepassen in een
tijd waarin een algemene tendens bestond tot ritualisering van de meest uiteenlopende
activiteiten en tot het theatraliseren van het leven. De etiquette van het hof vereiste
dat men respect toonde voor gebruiken en rangorde. Voor elke situatie was er een
voorgeschreven attitude: er werd gesproken, gejaagd, bemind, gedicht en gestreden
volgens de regels.
Die wijsheid berustte ook op reflectie. Uiteraard moest de ridder het bewijs leveren

Drie taferelen uit het leven van een stalmeester: hij treedt op tijdens toernooien en plechtige uitvaarten
en wordt in de adelstand verheven door Karel de Stoute en zijn gemalin. Miniaturen toegeschreven
aan Nicolaas Spierinc en Lieven van Laethem in de Ordonnance touchant la conduite du premier
escuier d'escurie de monseigneur le Duc de Bourgogne, een handschrift gemaakt in opdracht van
Antoon van Bourgondië, de Grote Bastaard, in 1469.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2616, fol. 14, 125 en 132
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van zijn technische vaardigheid - als beroepsstrijder beheerste hij perfect de kunst
van het paardrijden, het hanteren van lans en zwaard - maar bovenal moest hij
handelen naar de ethiek die het kenmerk was van zijn stand. Hij werd verondersteld
zich vragen te stellen over de zin van zijn leven en de plaats van de adel in de
samenleving.
In de hertogelijke bibliotheek bevonden zich Franse vertalingen van Latijnse
werken, zoals het Débat d'Honneur van Giovanni Aurispa, naar een dialoog van
Lucianus die werd teruggevonden in de naar Italië meegenomen Griekse manuscripten.
De Controverse de Noblesse van Buonaccorso da Montemagno schetst een debat
voor de Romeinse senaat. Het traktaat van Diego de Valera behandelt het probleem
van de ‘ware adel’, die niet voortkomt uit rijkdom, adellijke geboorte of de macht
om recht te spreken, en die zelfs zijn status niet te danken heeft aan bevestiging door
een hogere autoriteit: het is door het dienstbetoon aan de mensengemeenschap dat
de mens geadeld wordt. Bepaalde begrippen kregen zo een bijzonder sterke betekenis,
zoals de begrippen Recht (Justice) en Openbaar Nut

Drie taferelen uit het leven van een stalmeester: hij treedt op tijdens toernooien en plechtige uitvaarten
en wordt in de adelstand verheven door Karel de Stoute en zijn gemalin. Miniaturen toegeschreven
aan Nicolaas Spierinc en Lieven van Laethem in de Ordonnance touchant la conduite du premier
escuier d'escurie de monseigneur le Duc de Bourgogne, een handschrift gemaakt in opdracht van
Antoon van Bourgondië, de Grote Bastaard, in 1469.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2616, fol. 14, 125 en 132

(Bien Public). In de vijftiende eeuw, tijdens de Franse burgeroorlog, gebruikte de
partij der Bourguignons de verdediging van het Openbaar Nut als motto en als
rechtvaardiging in de strijd om de macht. Het openbaar nut is door God gewild; de
toepassing van het recht door de vorst, die door God is aangesteld, is daarop gericht.
Dat leidt tot een duidelijke scheiding tussen de Civitas Dei, het geestelijke domein,
en de wereldlijke staat, het politieke en sociale domein; hierin drukt zich de
secularisering van de politieke gedachte uit, een nieuwe opvatting over de staat; ware
adel komt naar voren als een maatschappelijke deugd.
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De doorvoelde deemoed van de zondaar tegenover zijn Schepper kon niet beletten
dat de mens ook uitdrukking gaf aan zijn persoonlijke trots, zelfs tot in het graf:
daarvan getuigden de pracht van begrafenisplechtigheden en de bouw van
grafmonumenten, om de gedachtenis levendig te houden. De strenge opvatting over
de bestemming van het menselijk leven stond evenmin de zucht naar ontspanning
en genot in de weg.
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De genoegens van het leven
Spelen werden beschouwd als aangename middelen om de fysieke en intellectuele
capaciteiten te ontwikkelen. Het kaatsspel werd buiten gespeeld of in een speciaal
uitgeruste zaal. Ook de vorsten deden aan boogschieten en kruisboogschieten. Karel
de Stoute veroverde zelfs de titel van koning van de Brusselse kruisboogschutters.
De jacht was een geschikte

Worstelen, steen- en speerwerpen en lenigheidsoefeningen maakten deel uit van het dagelijkse
trainingsprogramma van ridders in de Bourgondische tijd. De bovenste afbeelding is een miniatuur
in een versie van de Aeneis van Vergilius (Brugge, 1488); de onderste illustreert de atletische wedstrijd
in Susa waar de militaire leiders van Alexander de Grote schitterden.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 131v Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XV 8, fol.
99

oefening voor de liefhebbers van paarden en roofvogels die als enigen het recht
hadden die sport volgens de regels te beoefenen. Het boek van Gaston Fébus, graaf
van Foix, waarin passages over de vaardigheden van het jagersleven en de vreugden
van de natuur, en beschrijvingen van de dierenwereld een tegenwicht vormen voor
de moraliserende toon en inhoud, stelt dat de jacht het beste middel is tegen ledigheid.
Zo misprezen als kansspelen waren
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- het dobbelspel bijvoorbeeld, al kon dat het plezier dat men eraan beleefde niet
drukken - zo gewaardeerd was het schaakspel: het werd beschouwd als een
noodzakelijk onderdeel van de adellijke opvoeding. Behalve als oefening voor het
denkvermogen, was het schaakspel nog om twee andere redenen geliefd: het
moraliseren van het spel en het gebruik van de verschillende stukken en regels als
uitgangspunt voor een reflectie van politieke aard over

‘Emilia vertrekt op valkenjacht’. De valkenjacht was een geliefd tijdverdrijf van adellijke dames.
Voor de jacht op vogels waren wijfjesvalken zeer gewild vanwege hun grote doeltreffendheid.
Miniatuur toegeschreven aan de Meester van de Geneefse Boccaccio in Boccaccio's La Teseida,
Noord-Frankrijk of Vlaanderen, ca. 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2617, fol. 76v

de juiste wijze van regeren, waarbij traktaten als dat van Jacques de Cessoles als
leidraad dienden. Zijn Livre des échecs amoureux is een ware encyclopedie:
vertrekkend van een schaakpartij tussen een dame en haar minnaar, een traditie in
de hoofse literatuur, brengt de auteur alle nodige kennis aan om de wereld te begrijpen.
Naar het voorbeeld van de hertogen lieten de edelen tal van handschriften kopiëren.
Voor de ridders was er geen kloof tussen die intellectuele interesse en hun zin voor
fysieke actie in de sportieve of militaire sfeer. Bovendien vertoonden ze ook een
artistieke belangstelling. Naast het gewone tijdverdrijf van spel en lectuur, bood het
hof dagelijks de verstrooiing van aangename conversaties, van verhalen bij het
haardvuur en muziek. Het mecenaat, dat verschillende vormen aannam, schiep de
omstandigheden waarin het vermaak kon gedijen. De vorsten hadden een kapel.
De opkomst van de polyfone muziek vereiste de aanwezigheid van beroepsmusici,
omdat de polyfonie, die oorspronkelijk door solisten werd beoefend, in de tweede
helft van de vijftiende eeuw uitgegroeid was tot een ingewikkelde koormuziek met
veel uitvoerders. Menestrelen vormden een aparte groep. Ze bespeelden diverse
instrumenten, zowel ‘edele’ als ‘volkse’: trompetten en pauken om pracht en praal
te onderlijnen, harpen en lieren. Hoewel de muzikanten van de kapel waarschijnlijk
meer onderlegd waren dan degenen die zich in
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de profane muziek specialiseerden, was er geen absolute scheiding tussen beide. De
menestreel Jean de la Court had de jonge Karel de Stoute harp leren spelen. Muziek
diende om op te dansen: een fraai manuscript dat aan Margareta van Oostenrijk
toebehoord heeft, bevat de melodieën van negenenvijftig ‘basses danses’; ze zijn
voorzien van een lettercode die de passen aangeeft waarmee een gespecialiseerde
dansmeester de dansers kon leiden.

Konijnenjacht met fretten.
Miniatuur in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 108v

Ongeluk met dodelijke afloop tijdens een everjacht. Miniatuur in David Aubert, Histoire de Charles
Martel, atelier van Loyset Liédet, 1468.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol. 300

Het hof stond open voor nieuwigheden. Schilders ontvingen opdrachten. Ze kregen
de titel van valet de chambre van de vorst zodat ze op een regelmatig inkomen konden
rekenen en tegelijk ook de mogelijkheid behielden om voor andere opdrachtgevers
te werken. Zij verzorgden trouwens mee de kortstondige feestdecors, vervaardigden
vaandels, panelen en verbazingwekkende objecten - zoals de automaten waarop het
Bourgondische hof erg gesteld was - voor feesten of voor de vorstelijke residentie
van Hesdin in Artesië. Hesdin was een zomerkasteel in een groot park vol wild. In
een grote galerij bevonden zich ‘les estranges machines’, zoals apen die bewogen
werden door koorden en tegengewichten te midden van fonteintjes. De leden van
het hof sloten zich niet op in het paleis; ze lieten zich bewonderen ter gelegenheid
van stoeten. Gehuld in kleren die hun functie en rang weerspiegelden, omringden ze
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de vorst die uiteraard nog rijker gekleed was in een kostuum van gezochte snit,
vervaardigd uit de kostbare stoffen die de Italiaanse kooplieden in Brugge verkochten,
en dat met borduursel en edelstenen bezet was.
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Tijdens de ontvangst van Guibert, Guérin en Mauvoisin aan het hof van Pepijn van Herstal wordt in
een aanpalend vertrek schaak gespeeld. Miniatuur in David Aubert, Histoire de Charles Martel, 1468.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 8, fol. 108v
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Feesten aan het hof
Zoals aan alle hoven werd het leven aan het Bourgondische hof geritmeerd door
feesten: liturgische feesten of vieringen van heuglijke gebeurtenissen, huwelijken of
geboortes, in de hertogelijke familie. Sommige feesten, die door Filips de Goede zelf
in het leven werden geroepen, hebben zijn reputatie gevestigd tot ver buiten zijn
gebieden. Geen feest is beroemder

De adellijke hofmakerij en het huwelijksaanzoek dienden volgens de Franse schrijfster Christine de
Pisan met de nodige discretie te gebeuren. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Miélots bewerking
van Christine de Pisan, L'Epître d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 54v

dan het banket van de Eed van de Fazant in Rijsel, dat op aansturen van de hertog
werd gehouden na de val van Constantinopel. Voor het schouwspel werd niets aan
het toeval overgelaten. Na de ontvangst van een pauselijke missie en de emoties die
door het tragische verhaal over de rampspoed van de christenen in het Oosten werden
opgeroepen, beleefde de stad gedurende verscheidene weken een opeenvolging van
banketten, stoeten en toernooien. Het geheel eindigde in het hertogelijk paleis met
de gelofte een nieuwe kruistocht te ondernemen. De kruistocht kwam er nooit maar
de roem van Filips de Goede was gevestigd, en de adel had plechtig beloofd zich te
onderwerpen aan de plannen van de hertog.
Een feest aan het hof bevatte steeds dezelfde elementen: een banket, een bal,
wapenspelen, dat alles conventioneel georganiseerd in een afgebakende ruimte onder
de verantwoordelijkheid van scheidsrechters en officieren. Het steekspel was een
individueel gevecht te paard met de lans, de pas d'armes een geraffineerd tweegevecht
in een romandecor.
Het toernooi was een collectief gevecht, waarin minstens twee kampen elkaar
bestreden. Eerst verlieten de groepen ruiters hun verblijfplaats en trokken door de
stad, terwijl ze vanuit de ramen en vanop de balkons begroet werden door adellijke
dames en burgervrouwen. Vervolgens kwamen ze aan op de plaats van het gevecht,
vaak het marktplein, waar de tribunes vol toeschouwers zaten. De vlaggen van de
strijders waren rijkelijk met hun wapens versierd. En dan, bij de roep van de heraut,
verlaten de strijders hun tent en stijgen te paard. De trompetten schallen, de ruiters
rijden in galop rond het plein en gaan de strijd aan. Loopt één van hen het gevaar
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door zijn tegenstander te worden gedood, dan werpt de hertog of een scheidsrechter
een pijl of zijn staf en stopt het gevecht. De hertog laat zijn
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tevredenheid over hen blijken en verzoekt hen elkaar te omhelzen om alle wrok te
doen verdwijnen.
Deze toernooien, de adellijke spelen bij uitstek, waren echter niet zonder gevaar.
De verliezers hadden vaak hulp nodig om het strijdperk te verlaten. Zulke sportieve
spelen waren in feite een oefening voor toekomstige gevechten. Aan het
Bourgondische hof werden het schouwspelen die een ingewikkeld, met literaire
allusies doorweven ritueel volgden. In 1449, ter gelegenheid van de ‘Pas de la Belle
Pelerine’, droeg Jan van Luxemburg het legendarische wapen van Lancelot du Lac.
De feesten waren de visuele uitdrukking van een literair verhaal: de symbolen die
weelderig weergegeven waren op de dekkleden van de paarden, de kleding van de
ruiters en hun gezellen, moesten worden begrepen.
Uiteindelijk kwam de overhandiging van de prijzen door de dames aan de beurt.
Het hofleven veronderstelde de aanwezigheid van dames: zij bepaalden de toon van
de conversatie en de gezelschapsspelen. De hoofse liefde was de kern van de romans
die iedereen gepassioneerd las; zij leverde het thema van de steekspelen, waarvan
de enscenering soms in een libretto werd uitgelegd. De dame, die zich in dramatische
omstandigheden bevond, gevangen en bewaakt door een monster, was onbereikbaar
zoals de gehuwde vrouw het ook in werkelijkheid was in een maatschappij waarin
de meeste adellijke huwelijken geregeld werden met het oog op de familiebelangen,
buiten alle gevoelens om. De ridder werd aan proeven onderworpen, hij streed voor
zijn dame, om haar zijn liefde te bewijzen. Gedreven om zichzelf te overtreffen,
mocht hij hopen dat ze zich ook ooit werkelijk aan hem zou geven. Deze liefde, die
gevaarlijk want overspelig was, werd door de Kerk veroordeeld en een verstandige
vrouw als Christine de Pisan waarschuwde de andere vrouwen voor het risico er al
te vast in te geloven. Maar met haar conventies en erotische dromen maakte dit soort
liefde deel uit van de cultuur. In de Cent nouvelles nouvelles vond zij haar meest
sensuele en wellustige uitdrukking. Het fenomeen van de vele bastaarden en van de
frequente, in genadebrieven behandelde ontvoeringen van vrouwen is in die context
goed te begrijpen.
De edelman had vele en soms dwingende bezigheden aan het hof. Toch had hij
ook wel vrije tijd. Dankzij de uitkeringen en de gunsten van de hertog kon hij zich
de elegantie en het vertoon veroorloven dat het ideale gedrag van de ridder-estheet
kenmerkte, in een culturele omgeving vol onverwachte gebeurtenissen, waarin hij
zich kon ontplooien zonder geplaagd te worden door enge en onvermijdelijke
dagelijkse beslommeringen.
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Het aanbieden van wijn aan de vorst en zijn gevolg in de stad Gent.
Miniatuur in de Privilegiën en Statuten van Gent en Vlaanderen, na 1453.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2583, fol. 120v
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Adriaen Dullaert en Katharina Bogaert, leden van de Brugse stedelijke elite, lieten zich elk met hun
naamheilige in aanbidding voor de Kroning van Maria voorstellen. Miniatuur in de Geschiedenis van
Scheut, na 1471.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ser. n. 12779, fol. 2v
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Hoofdstuk 3
Imitatie en specifiek gedrag
Mensen vertonen een onweerstaanbare drang om elkaar te imiteren, om te bewijzen
dat ze tot eenzelfde sociale gemeenschap behoren, uit conformisme of gebrek aan
persoonlijkheid. Omgekeerd kunnen individuen en groepen een zeer specifiek gedrag
vertonen, dat afwijkt van dat van de gemeenschap waarin ze leven. Die specificiteit
kan vrij of opgedrongen zijn. In het eerste geval denken we aan extravagante
kunstenaars of verstokte landlopers. In het tweede geval aan onderdrukte of uitgestoten
groepen, zoals joden, leprozen, vreemdelingen of zigeuners.

Kunst en cultuur
In een zo clan-gebonden wereld als de Bourgondische high society, was het logisch
dat de culturele signalen overwegend van de top naar beneden stroomden.
Imitatiegedrag was vaak nabootsing van de smaak en voorkeuren van een
charismatische figuur zoals hertog Filips de Goede, een exuberant levensgenieter en
kunstliefhebber, althans in de beste jaren van zijn leven. Philippe de Laon, permanent
hertogelijk gezant in Engeland, bootste zijn meester na als boekenverzamelaar, toen
hij in 1461 een verluchte bijbel kocht uit de collectie van Humphrey, hertog van
Gloucester. Beroemde schilders, de zogenaamde Vlaamse primitieven, van Jan van
Eyck tot Rogier van der Weyden, portretteerden de hertog en diens familie. De even
befaamde polyfonisten Gilles Binchois en Guillaume Dufay musiceerden voor hen.
Het lijkt alsof de hele vijftiende-eeuwse Ars nova hofcultuur was, geboren uit het
initiatief en de creativiteit van Bourgondische hovelingen, van de hertog van Berry,
van de Franse koning en van de talrijke vorsten en stadstaten in Noord-Italië.

Colart Mansion biedt Lodewijk van Gruuthuse zijn Franse vertaling aan van Maynus de Mayneriis'
Dialogus creaturarum moralizatus.
Miniatuur door de Meester van 1482, Brugge, 1482.
Rotthalmünster, Coll. Tenschert

Jan van Eyck werkte achtereenvolgens voor de prins-bisschop van Luik, voor het
hof van Holland en ten slotte voor Filips de Goede. De musici uit de Lage Landen
verbleven aan tal van Europese vorstenhoven. We zouden bijna vergeten dat de
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meeste van die kunstenaars in steden leefden en werkten en lid waren van stedelijke
ambachten. Nochtans was dat aspect het belangrijkst. De vijftiende-eeuwse kunst
dankte haar betekenis meer aan de stad dan aan het hof. Van 44 (op 94) werken van
Hans Memling kon de opdrachtgever worden geïdentificeerd: 27 werden besteld
door buitenlandse kooplieden in Brugge, 9 door Brugse burgers, 8 door Brugse
religieuze instellingen. Voor andere schilders, zoals Jan van Eyck, lagen de
verhoudingen weliswaar anders: als
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vast personeelslid van het Bourgondische hof moest hij uiteraard daar werk presteren,
maar dat belette hem niet het Lam Gods voor Gentse burgers te schilderen, en een
ander paneel voor de Italiaanse koopman Arnolfini. Zelfs bij deze prominente
hofschilder was dus niet alles hofkunst. De eenzijdige opvatting dat alles hofkunst
zou zijn, is grotendeels gecreëerd door Huizinga in diens onvolprezen meesterwerk
Herfsttij der Middeleeuwen uit 1919. Zijn deels

Terwijl de vrouw des huizes het klavichord bespeelt, serveren de bedienden de maaltijd voor het
burgergezin. Kalenderminiatuur van de maand januari door Simon Bening in de Hortulus Animae,
1510-20.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2706, fol. 1v

onbewuste en ongewilde preselectie van bronnen is verantwoordelijk voor de
overdrijving van de impact van het hertogelijke mecenaat. Wim Blockmans heeft
erop gewezen dat noch in Brugge, noch in enige andere stad van de Bourgondische
Nederlanden, het hof een beslissende factor was. Het hof reisde van stad tot stad en
zijn rol als opdrachtgever was structureel beperkt. De sterke concentratie van
kunstenaars in Brugge was slechts mogelijk door de grote accumulatie van kapitaal
in de stad en door de aanwezigheid van een voldoende surplus bij binnen- en
buitenlandse kooplieden. Toch is er wel degelijk sprake van imitatiegedrag. De hertog
was een model, maar ook Arnolfini en de Italiaanse bankiers in Brugge waren
archetypes die gretig werden nagebootst, omdat investeren in kunst in het rijke
Vlaanderen werd gezien als een respectabele en lonende investering in sociaal prestige.
Een specifiek kenmerk van het culturele leven in de Nederlanden is dat artistiek
snobisme en kunstconsumptie met eenzelfde intensiteit voorkomen zowel bij
vorstelijke en adellijke, als bij stedelijke en buitenlandse mecenassen. Ze waren allen
even actief in economische en politieke groeifases zoals de jaren 1440-70. In de
crisisjaren vanaf 1475 daalde de vraag naar kunstwerken in Brugge drastisch door
de neergang van de lokale middenklasse.
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Imitatiegedrag en snobisme mogen dan een belangrijke verklaring bieden voor
kunstmecenaat, de imitatie ging niet zo ver dat er geen ruimte meer was voor
specifieke opties in de keuze van thema's en vormgeving. Er waren wel degelijk
stand- en milieugebonden opdrachten. Veel kunstwerken zijn in de eerste plaats
‘vreugdevuren van ijdelheid’, en die ijdelheid kan men herleiden tot zeer concrete
individuele of collectieve uitingen van trots. Het Lam Gods van de gebroeders Van
Eyck illustreert dat treffend. De Gentse patriciër Joos Vijd en zijn vrouw Elisabeth,
uit de bekende familie Borluut, wisten toen ze de Van Eycks engageerden dat de
faam die de kunstenaars aan het Bourgondische hof hadden verworven, zeker op
henzelf zou afstralen. Op dat punt is hun optreden puur imitatiegedrag. Voor het
overige is de genese van het werk echter volkomen gedetermineerd door factoren
buiten dat hof. Het was de pastoor van de parochie van Vijd, Jan van Impe, die de
mecenas inspireerde tot de opdracht. Het was ook Van Impe die de Van Eycks ertoe
bracht het paneel te stofferen met de thematiek van de Allerheiligenliturgie, alsook
met verwijzingen naar de plaatselijk vereerde Sint-Jan en met het thema van het lam
en de Argonauten (later op suggestie van meer
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Zomers landschap met hooioogst. Kalenderminiatuur van de maand juni door Simon Bening in een
Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 8v
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bijbels geïnspireerde hertogelijke raadgevers omgebogen tot het verhaal rond de
bijbelse Gideon). Het motief zinspeelde op de recente stichting van de Orde van het
Gulden Vlies in 1430 en was in 1432 dus een duidelijke hommage aan de dynastie.
De Van Eycks werden bovendien beïnvloed door de intellectualistische productie
van kunstige handschriften in het scriptorium van de hiëronymieten in dezelfde
Sint-Jansparochie: her en der op het

Mercurius, de god van de handel, voorgesteld als een rijke geldwisselaar achter zijn wisseltafel.
Miniatuur in de Natuurkunde van het Geheelal, Vlaanderen, 1465-70.
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 18.2. Aug. 4

De imposante stenen huizen van rijke Vlaamse burgers, die het decor vormen van deze Maria met
Kind, doen sterk denken aan de omgeving van de Poortersloge in Brugge. Miniatuur door de Meester
van het Gebedenboek van Dresden in het Getijdenboek van Joos van Wassenaar, 1480-90.
Rotthalmünster, Coll. Tenschert

paneel komen handschriften voor. Het Lam Gods is een eresaluut aan het sterke
bewustzijn van stedelijke identiteit. Misschien is het zelfs een metafoor van de wol
die het economische succes vormde van de Gentse patriciërs, van wie de opdracht
uitging.
De zelfbewuste ambachten van de steden probeerden elkaar met kunstbestellingen
de loef af te steken, en de ontwerpers mochten dan ook niet nalaten de eigenheid van
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het gilde uit te beelden. Imitatiefenomenen komen ook voor op het niveau van de
stad als collectiviteit. Achter de typische silhouet van middeleeuwse steden schuilt
een geest van rivaliteit: Giselbert van Bergen keek al rond 1194 bewonderend op
naar de torens van Gent. Hetzelfde geldt voor de monumentale stadhuizen, hallen
en kerken. De steden probeerden elkaar beroemde architecten zoals Osy en de
Keldermansen af te snoepen om een heel eigen stadssilhouet te concipiëren. In de
rivaliteit werd gestreefd naar originaliteit. Lakenhallen en belforten waren in de
Nederlanden trotse symbolen van stedelijke welstand, en de omvang ervan was een
concrete maatstaf van rijkdom en ambitie. De textielstad leper had de breedste hallen,
132 meter. De beslissing om het Brugse belfort tot 107 meter te verhogen, was
uitsluitend gedicteerd door de ambitie om de 72 meter van het Gentse gebouw te
overtreffen.
Eenzelfde kunstproduct, een schilderij, een theaterstuk, was voor een heel
uiteenlopend publiek bestemd. De opvoeringen van het werk van Adam de la Halle
in het Atrecht van de dertiende eeuw werden bijgewoond door leden zowel van de
elitaire als van de volkse letterkundekring en door hoge gasten zoals de kroonprins
van Engeland en de hertog van Brabant. Er was in het Atrechtse theater voor elk wat
wils. De kritiek van Adam had op verschillende sociale groepen betrekking: nu eens
schoot hij zijn pijlen af op ridders en boeren, dan weer op de frivole dames van
Atrecht en hun bedrogen echtgenoten. Elke toeschouwer kon zich verkneukelen in
de een of andere ironische passage. Dat alles bewijst dat in het culturele gedrag de
drang naar sociale erkenning door imitatie steeds werd afgewogen tegen het verlangen
om de eigen specifieke identiteit te demonstreren. In kosmopolitische steden zoals
Brugge was de afstand tussen de burgerlijke,
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Hertog Filips de Goede op bezoek bij Loyset Liédet.
Miniatuur in David Aubert, Histoire de Charles Martel, 1463.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 6, fol. 9

adellijke en buitenlandse elites en de ambachtswereld niet onoverbrugbaar. De
middenklasse participeerde actief in cultuur. Zelfs een kanunnik en een ambachtsgild
konden het aan bij Memling een paneel te bestellen. Religieuze broederschappen
waren volgens Max Martens ontmoetingsplaatsen waar diverse sociale groepen
samenkwamen en vervolgens ook lokale kunstenaars ontmoetten en met opdrachten
belastten. De Brugse confrerie van de Droogenboom ontving naast lokale burgers
ook menig Italiaans en Spaans koopman, en sporadisch zelfs hertog Filips de Goede.
De hertog was een participant, maar niet het enige archetype in dit bonte spel van
imitatie en originaliteit.
Ook de keuze van de taal werd door imitatie beïnvloed. Door hun herkomst was
de huistaal van de meeste Vlaamse graven en stellig van de Bourgondische hertogen
het Frans, en het gebruik ervan in hofkringen en in patricische lagen van de Vlaamse
steden (de Gentse leliaards) was ongetwijfeld een vorm van snobistisch imitatiegedrag.
De auteur van de Vlaamse Reinaert stak er al rond 1200 de draak mee door het hondje
Courtois - de hoveling - te pas en te onpas in het Frans te laten peroreren. Maar ook
de sociale functie van de moedertaal, Nederlands in Vlaanderen, werd onderkend,
en in 1477 dwongen de Vlaamse Leden van Maria van Bourgondië de regel af dat
overheidsambtenaren Nederlandstalig hoorden te zijn. In 1407 waren ze er al in
geslaagd het hoogste vorstelijke gerechtshof, de Raad van Vlaanderen, te doen
verhuizen van Rijsel, waar de sociale omgeving al te Frans werd geacht, naar Gent.
Voortaan werd in publieke zittingen het taalgebruik bepaald door de herkomst van
de partijen.
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Woon- en eetcultuur
Zowel in het concept van publieke monumenten als in de lokatie van privéwoningen
vertoonden de steden in de Lage Landen in de late Middeleeuwen een eigen karakter.
Anders dan in Parijs en Londen werd het stedelijke landschap in de Nederlanden niet
beheerst door een vorstelijk paleis en grootse gebouwen van centrale instellingen.
Niettemin hebben de Bourgondische hertogen de betekenis van de fysieke
aanwezigheid van de dynastie in de vorm van residenties in hun eigenzinnige Vlaamse
steden niet onderschat. Ze hadden een Palais Rihour in Rijsel, een Prinsenhof in Gent
en Brugge, en landelijke residenties in Male, Hesdin, Ruhout en Rupelmonde. Het
monumentaalste verblijf was het paleis Coudenberg in Brussel. Het prototype van
bescheidenheid was het hof van Den Haag, in de veertiende eeuw nog een dorp
zonder enige vorstelijke allure, en vooral ver van de opkomende stedelijke centra.
Er was voor de hertogen echter een tweede formule om zich te manifesteren. Naarmate
de centrale staat zich nadrukkelijker profileerde, kwamen meer en meer hertogelijke
ambtenaren in de kern van de Vlaamse steden wonen. In de dertiende en veertiende
eeuw was de Gentse Onderstraat met zijn weelderige ‘stenen’ de geliefkoosde buurt
van leden van de stedelijke elite, zoals de families Braem en sRijken. In 1435 echter
verkocht de patriciër Rijm zijn pand in de Onderstraat aan Gautier Poulain, algemeen
ontvanger van Vlaanderen. Prompt werd de straat een aantrekkingspool voor rechters,
financiers en bureaucraten in hertogelijke dienst, tot en met

In een Vlaams burgerinterieur ligt de heilige Anna in het kraambed na de geboorte van Maria. Miniatuur
in een Getijdenboek, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1500.
Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 294, fol. 100

Jean de la Bouverie, voorzitter van de Grote Raad - imitatiegedrag dat zorgde voor
een opvallende aanwezigheid van het Bourgondische establishment in het hart van
het Vlaamse particularisme. Anders dan in Italië werd het stadsbeeld in de
Nederlanden niet gedomineerd door de schitterende woningen van adellijke families,
behalve dan het indrukwekkende paleis van de Gruuthuses dat met de rijke
patriciërshuizen in Brugge kon rivaliseren.
De woning was in de late Middeleeuwen wel degelijk een statussymbool. We
kunnen dat afleiden uit twee fenomenen: de enorme variatie in aankoopprijzen, en
de nadrukkelijke sociale topografie van de huizen. Die diversiteit was te verwachten
in het licht van de vaststelling dat in het vijftiende-eeuwse Gent 10% van de bevolking
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70% van het kapitaal in de stad controleerde (in Leiden bezaten de 8% rijksten 71%
van de goederen), en dat de rijkste 10% van de inwoners 30% van de belastingen
opleverde in 1492 (in Brugge was dat zelfs 40% in 1396). Eind vijftiende eeuw kostte
het duurste patriciërshuis 144.000 pond groot en de eenvoudigste arbeiderswoning
736 groot. Nog treffender is de vaststelling dat 43% van de huizen in Gent tot de
zeer bescheiden categorie behoorde met een koopwaarde onder de 3000 groot, en
dat een arbeidersgezel die het surplus van zijn inkomen dat niet voor het essentiële
levensonderhoud diende, opzij legde, zo'n huis pas na 20 à 25 jaar sparen kon kopen.
57% van de bevolking - patriciërs, middenklasse, meesters, zelfs arbeiders - woonde
niettemin in riantere huizen, maar lang niet altijd in een eigen woning. In de sociaal
erg gemengde Gentse Sint-Jakobswijk woonde slechts 30% in
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een eigen huis. 3,5% der huizen werd bewoond door meer dan één familie, wat een
bijkomende verklaring is voor het feit dat arbeiders in grotere woningen woonden.
Alleenstaanden en studenten betrokken vaak een kamer in een grotere familiewoning.
Hoe dan ook waren comfort en allure van een huis symptomen van een goede sociale
positie. Kenmerken van superioriteit waren het bezit van een stenen woning, met de
mooiste kamers aan de straatzijde, veilig voor geweld en voor brandrisico, het gebruik
van leien als bedekking in plaats van stro, het bezit van een toren en een galerij, zoals
het patriciërshuis Van der Zickelen in Gent, of een overdekte binnenplaats, zoals het
huis van de Medici in Brugge. De ‘Italiaanse’ structuur van de Gentse woning is
ongetwijfeld een imitatie van de door de internationale handel in Vlaanderen
welbekende Italiaanse modellen. En het grondplan van het Brugse Medici-huis werd
wellicht rechtstreeks door de Florentijnse bankiers meegebracht. Hoezeer woningen
statussymbolen waren in de vijftiende eeuw blijkt ook in Mechelen, waar subsidies
voor de aankoop of bouw van huizen met allure werden aangeboden om prominente
leden van de Bourgondische ambtenarenelite naar de stad te lokken.
Het interieur van de woning was eveneens een spiegel van sociaal succes. Het
Arnolfinipaneel van Van Eyck toont op realistische wijze hoe de woonkamer - met
de glas-in-loodramen, de fauteuil, het hemelbed - van een gegoede Brugse familie
er wellicht uitzag. Een exemplaar zoals de afgebeelde twaalfarmige luchter wordt
nog steeds bewaard in het Brugse Sint-Janshospitaal. Andere panelen tonen meubels,

Zuid-Nederlandse stadswijk met houten en stenen huizen. Miniatuur (detail) door Simon Bening in
een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 5v
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Twee elegante dames bekijken de inhoud van een juwelenkistje in een vertrek met glas-in-loodruitjes,
koffer en spiegel. Randillustratie toegeschreven aan Simon Bening en atelier in het Getijdenboek van
Albrecht van Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, vol. II, fol. 33v
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vouwstoeltjes, versierde tegelvloeren, wandtapijten en rijkelijk gedekte tafels.
Documenten die ons accuraat informeren over het meubilair zijn confiscatiedossiers,
zoals dat van de vermogende Gentenaar Jan van Melle uit 1477. Daaruit blijkt wat
welstand toen betekende, en hoe groot de afstand was tussen de elite en de volksklasse,
bij wie de luttele nalatenschap bestond uit enkele kledingstukken. Van Melles inboedel
stemde overeen met drieëntwintig

De appelpluk. Kalenderminiatuur van de maand augustus door Simon Bening in een Getijdenboek,
ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 10v

jaarsalarissen van een geschoolde arbeider: 47% ervan bestond uit juwelen en gouden
of zilveren huisgerei, voorts een immense hoeveelheid gordijnen, kussens, fluwelen
mantels, linnen voor dertien bedden, zeventien banken, acht koffers, een bibliotheek
en drie uurwerken. De uit een slagersfamilie afkomstige Van Melle had zijn fortuin
opgebouwd door grootschalige leveringen aan het vorstenhof, maar ook door minder
fraaie financiële operaties. Zijn gekoketteer met het vorstenhuis maakte hem tijdens
de anti-dynastieke opstoot in 1477 tot een ideale zondebok.
Inzake eetgewoonten was er uiteraard een enorm verschil tussen de rijke en
rijkgeschakeerde voeding van de elite en de totale eenvoud van de volkse maaltijd
en de armendis.
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Matigheid aan tafel garandeert een goede gezondheid. Miniatuur in Petrus de Abano, Expositie
problematum Aristoteles, Gent, 1479. Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 318v

Het overgieten van wijn. Miniatuur in een versie van de Speculum Humanae Salvationis, Noordelijke
Nederlanden, ca. 1500.
Londen, British Library, Ms. Harl. 2838, fol. 37

In de burgerkeuken waren gevulde duiven, gestoofde paling en karper zeer in trek.
Arbeiders waren tevreden met stevige porties brood, kaas, eieren en bier, aangevuld
met vlees voor de welvarenden onder hen. Voor ongeschoolden en armen was brood
het hoofdbestanddeel om de dosis levensnoodzakelijke
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calorieën te halen. Een halve kilo leverde 60% van de dagelijks vereiste hoeveelheid;
melk en eieren nog eens 15%. De rest kwam van vlees en groente. Vlees zou normaal
te duur zijn geweest, maar dankzij de eigen kweek van vooral varkens bereikten ook
arbeiders toch zo'n 50 kilogram per jaar. Schapenvlees werd minder op prijs gesteld:
als het op tafel kwam, dan was het in de vorm van stoofpot met rapen, wortels en
erwten. Tweemaal per week

Banket aan het Engelse hof.
Londen, British Library, Ms. Royal 14 E IV, fol. 244v

werd er op kerkelijk voorschrift vis gegeten, vooral haring maar ook veel riviervis.
Groente en fruit kwamen uit de eigen moestuin. Middeleeuwers waren dol op kruiden,
peper, gember, kaneel en kruidnagel, welke - zo dachten ze - gezond waren en nuttig
als afrodisiacum, leuk om de monotonie te breken en welkom om de vaak bedorven
smaak te verbergen van vlees en vis, die nochtans met ontzaglijk veel zout werden
bewaard (het jaarlijkse verbruik liep op tot 30 kilogram per persoon). Eliteproducten
waren wild, oosterse specerijen, suiker, sinaasappelen, eieren en boter, waarmee
vooral gebakjes werden gemaakt. Het vele zout, het slechte water, de povere
verwarming van de woning, en dus de nood aan opwarming met alcohol, leidden tot
een bijzonder hoog verbruik van bier, 250 à 300 liter jaarlijks per hoofd, al was het
alcoholgehalte zelden hoger dan 10 graden. In Brabant was bier, net als in de rest
van Noord-Europa, de volksdrank bij uitstek. In Vlaanderen was wijn populairder,
en goedkoper dankzij de vlotte aanvoer van overzee, maar toch geen echte volksdrank.
In Gent lag het jaarverbruik in de veertiende eeuw weliswaar op 37 liter per inwoner,
maar voor dat verbruik waren vooral de beter gesitueerde kringen verantwoordelijk.
De abt van Sint-Pieters in Gent nam op zijn eentje reeds 3,5 liter per dag voor zijn
rekening.
Wijn, en ook luxe-bieren, hadden een sociale functie. Ze werden aangeboden door
stadsbesturen bij de ontvangst van buitenlandse gasten en vorsten. Hertog Filips de
Stoute nam op zijn diplomatieke reizen altijd wijn mee als relatiegeschenk, zoals in
1376 toen hij de paus
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Een maaltijd bij de elite. De knappe jonge edelman Tondal verloochende God en weigerde hulp aan
behoeftigen. Tijdens een maaltijd die hem door een schuldenaar wordt aangeboden, wordt hij onwel
en sterft. Miniatuur door Simon Marmion in de Visions de Tondal, gemaakt in opdracht van Margareta
van York, Gent, 1474.
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. 30, fol. 7

in Avignon wist te paaien met 36 vaten van zijn beste Beaune-wijnen. Die wijnen
behoorden dan ook tot de topklasse: snobistische burgers in Vlaanderen boden ze
hun gasten aan als eresaluut, en speelden zo zelf een beetje voor hertog van
Bourgondië. Duitse bieren, ingevoerd

De norm tegenover afwijkend gedrag: de matigen en de onmatigen aan tafel. Miniatuur door de
Meester van het Gebedenboek van Dresden in de Facta et dicta memorabilia, geschreven in opdracht
van Jean Gros, ca. 1480.
Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. I 11b, Bd. 2

door de Hanzeaten in Brugge, hadden een soortgelijke functie.
Vreemd genoeg was, over de standen heen, bij de diverse elites in de Nederlanden
de luxeconsumptie ongeveer hetzelfde. Burgers van Gent en Antwerpen, monniken
van de abdijen van Baudelo en Ninove, en Vlaamse edellieden uit het Oudenaardse
en uit Baasrode verbruikten specerijen, zuidvruchten en wijn die op dezelfde Brugse
markt waren aangekocht, naast honing en suikerwaren uit Brugge en Gent, en
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geneesmiddelen uit Gent en Brussel. De artisanale reputatie van die verschillende
centra bepaalde de keuze van deze elite van kapitaalkrachtige fijnproevers. Immers,
de uitstekende ligging van invoerhavens als Brugge en Antwerpen zorgde ervoor dat
zelfs erg exotische producten voor een niet al te hoge prijs werden ingevoerd uit het
Nabije Oosten, de mediterrane wereld en het Balticum, zodat imitatie en snobisme
reeds in de vijftiende eeuw tot een soort gemeenschappelijke Europese
verbruikersmarkt leidden.
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Kleding
Kledij is een opvallend teken van sociale identiteit. Huizinga onderstreepte in Herfsttij
der Middeleeuwen hoe middeleeuwers erop gesteld waren hun plaats in de
samenleving en op de hiërarchische ladder te laten zien. Het leidde tot een ware
kleding-obsessie als uiting van een superioriteitsbesef, als teken van lidmaatschap
van een factie of partij, of als symptoom van uitstoting.
Moralisten van de late Middeleeuwen drongen sterk aan op respect voor
standsverschillen in de kledij. De Dietsche Doctrinale van omstreeks 1345 orakelt:
‘ieder moet sonder waen, na sinen staet ghecleedt gaen’. De miniaturen

In een 15e-eeuwse loggia bespreekt een Romeinse rechter het nut van de ‘Lex Oppia’, die de
excentrieke vrouwenmode aan banden wou leggen. Rechts zijn enkele elegante dames met opvallende
tulbandhoofddeksels afgebeeld. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Mansel, Histoires romaines,
ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5087, fol. 370

bij de vertaling van Aristoteles' Politica et Economica van Nicolas Oresme, vertonen
het stereotiepe contrast in kledij tussen de sociale groepen: rijke burgers verschillen
van middenstanders en handwerkers, gegoeden verschillen van armen. Vorstelijke
ambtenaren werden aangemaand zich niet als burgers te kleden, om verdenking van
samenspel te vermijden.
Voorgeschreven kleuren waren frequent. Zwart was de kleur van de geestelijken
en van de rouw. Voorkeuren hadden ook met de prijs te maken. Rode gewaden waren
chiquer dan blauwe, omdat de basisstof voor rood, meekrap, driemaal meer kostte
dan wede, de blauwe kleurstof. Scharlakenrood was het onderscheidingsteken bij
uitstek voor edelen,
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Brabantse soldaten naderen Ravestein in het holst van de nacht. Miniatuur toegeschreven aan de
Meester met de Witte Inscripties in Jean Froissart, Chroniques, deel 3, 1480-83.
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 7, fol. 318

rechters, universitairen en gegoede burgers; in leper en Aardenburg werd de
exclusiviteit zelfs geformaliseerd door het gebruik ervan in huwelijkskledij te
verbieden, tenzij de partners meer dan 500 pond bezaten.
Specifieke kledij om het partijlidmaatschap te tonen, had naast een symbolische
ook een praktische betekenis: in de hitte van de strijd

Moord in opdracht van een netwerk: Faux Semblant wurgt Male Bouche. Miniatuur in een versie van
de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 89

was het nuttig vriend en vijand te herkennen. In de jaren 1420 hadden de Hoeken en
Kabeljauwen zich in de Hollandse steden altijd vertoond in de kledij van hun factie,
rode hoeden voor de Hoeken, grijze voor de Kabeljauwen. In de vrede van Delft van
1428 verbood hertog Filips de Goede, in een poging om aan de partijstrijd een eind
te maken, het dragen van specifieke kledij. De symboliek was echter zo diep geworteld
dat het verbod meermaals, tot in 1445, herhaald moest worden, overigens tevergeefs.
Er werden integendeel nog eigen strijdliederen aan het arsenaal toegevoegd.
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Werkkledij was weinig aan modegrillen onderhevig. De statige toga van een rechter
was professioneel doeltreffend omdat de waardigheid ervan respect afdwong. Maar
een landbouwer of een ambachtsman zou er niet erg in opschieten, en evenmin in
het lange gewaad van een koopman: hij verkoos een korte, losse jas. Metselaars en
timmerlui droegen een beschermende witte schort en meestal stroopten zij hun broek
op. Risicoberoepen zoals smeden, steenkappers en kuipers droegen leren schorten,
handschoenen en beenbeschermers. Een beul maakte zijn wambuis los om vlotter te
werken, en duwde zijn kousen naar beneden om ze niet met bloed te besmeuren.
Militairen
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waren uitgedost in een nauwsluitende wapenrok over hun maliënkolder.
Specifieke kleren en tekens werden ook wel opgelegd om uiting te geven aan
misprijzen of uit praktische motieven, waaronder het behoeden van de sociale vrede
en de preventie van epidemieën. In Londen moesten de prostituees zich tooien met
een veelkleurige hoed, in Italië met een gele strook. Ze mochten niet het type mantel
of sluier van respectabele dames dragen, waardoor verwarring en hinder voor de
dames zou kunnen ontstaan. Joden werden verplicht tot het dragen van een rode of
gele cirkel, maar in de vijftiende eeuw waren velen reeds zo geïntegreerd dat er
nauwelijks nog een verschil was met niet-joden in de kleding en de manier van
wonen. Leprozen moesten een melaatsenhoed dragen, een ratel hanteren, op markten
en in kerken vijf voet afstand houden en op geïsoleerde plaatsen urineren.
Maar juist wegens hun hoge symboolwaarde waren kleren het voorwerp van
imitatie, snobisme en overschrijding van de standsgrenzen. Tegen het einde van de
dertiende eeuw begonnen gegoede burgers in de steden der Nederlanden adellijke
modes te imiteren. De patriciërs konden zich die luxe probleemloos veroorloven,
wetende dat ze de adel, die economisch op zijn retour was, daarmee irriteerden. Door
hun uiterlijke welstand presenteerden zij zich als een valabel alternatief in de
omgeving der vorsten. In 1294 vaardigde de Franse koning daartegen een scherpe
ordonnantie uit, waarin bepaald werd welke mantels voor hoge adel, welke voor lage
adel en welke voor burgers gereserveerd waren. Bont en de meeste edelstenen waren
taboe voor burgers. Het was een ideologisch achterhoedegevecht van de klassieke
standenmaatschappij. Tevergeefs, want enkele jaren later werden alweer nieuwe
muren geslecht tussen het gesloten patriciaat en de nieuwe rijken, de opkomende
zakenlui en vooral de elite in de ambachten, die in gedrag en kleding de oude burgerij
de loef afstaken en zonder verpinken schitterende, met bont afgezette gewaden uit
kostbaar laken droegen zoals de oude rijken. Kanselier Rolin dreef de imitatie van
zijn broodheer Filips de Goede zo ver dat hij overschakelde van feestelijk brokaat
naar de lievelingskleur van de hertog, sober zwart.
In de vijftiende eeuw komen nieuwe tegenstellingen aan de orde. De traditionele
heren van stand zweren bij lange en wijde gewaden, snobs bij korte mantels.
Extravagante nieuwigheden voor mannen zijn de beruchte puntschoenen (poulaines),
die almaar langer en onpraktischer worden, en de penisbeschermers die door hun
kunstmatige vulling de inhoud indrukwekkender doen lijken dan hij eigenlijk is.
Dames trachten op te vallen door gladgeschoren voorhoofden, en altijd maar langere
slepen, hogere suikerbroodmutsen met sluiers en diepere decolletés. Snobistische
juristen en professoren dragen een kaproen losjes over de schouder, rechters van het
Parlement van Parijs een gevoerde kaproen. In 1428-29 doorkruist de karmeliet
Thomas Connecte Vlaanderen en Henegouwen met donderpreken tegen het kaartspel
en de frivole kapsels der dames.
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De vrouwen die de zeven vrije kunsten personifiëren zijn uitgedost in kleurige wollen en zijden stoffen
volgens de mode van omstreeks 1465. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Coëtivy in De
consolatione philosophiae van Boëthius, Noord-Frankrijk (?), ca. 1465.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1098, fol. 40v
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Amoureuze slaapkamerscène met Jason en Medea. Miniatuur door Loyset Liédet in Jean Miélot,
L'Epître d'Othéa, Brugge, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 61v

Liefde, erotiek en seksualiteit
Het blijft een intrigerende vraag of verschillen in het beleven en verwoorden van
emoties, affectie en seks wel of niet samenhangen met de sociale groep, het
intellectuele niveau, de opleiding en opvoeding. Wij zijn geneigd te denken dat
sociale herkomst en opleiding nauwelijks betekenis hebben voor primaire seksuele
handelingen, maar dat de wegen uiteenlopen zodra we op het terrein komen van
subtiele gedragspatronen waarbij de genuanceerde formulering van gevoelens
domineert, en in grensgebieden waar sympathie met de medemens overvloeit in
erotische aantrekking en zinnelijke passie. Het echte probleem om eventuele
verschillen in handelen, voelen en denken op de breuklijnen van de sociale
subgroepen, tussen elite en volksmassa, te kunnen vaststellen, is de beperktheid en
de aard van de bronnen die uit de Middeleeuwen tot ons kwamen. Hier moeten wij
dus rekening houden met een methodologische handicap. De leden van de diverse
sociale segmenten komen niet op identieke wijze aan het woord in de overgeleverde
bronnen. De meeste bewaarde bronnen zijn opgesteld door personen uit de kerkelijke
of burgerlijke elite. De ‘stem’ van gewone burgers en arbeiders ontbreekt grotendeels
en daardoor blijft onze kennis van hun gedrag ook op dit gebied sterk onderbelicht.
In literaire werken, moraliserende en wetenschappelijke traktaten, rapporten van de
overheid en particuliere correspondentie is dat helemaal het geval. Alleen in
procesbundels en rekeningen van de repressieorganen van bisschoppen, vorsten en
steden, lijkt de modale burger, zelfs het marginale individu, aan het woord te komen.
Het
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gaat daar immers over hún handelingen en hún motieven bij misdrijven. Maar zelfs
dan horen we hen spreken via de oren, zien we hen handelen door de ogen van de
notularis van de rechtbank of de stadsklerk, in bewoordingen gefilterd door
‘intellectuelen’ die luisteren naar volkse getuigen. Een enkele keer wordt er door de
klerk letterlijk geciteerd, en dat is een unieke kans om direct contact te krijgen met
de persoon, en om te constateren dat hij modellen zocht en vond in andere sociale
milieus dan dat waartoe hijzelf behoorde.
Er waren in de late Middeleeuwen stellig diverse lagen van sensibiliteit, en
uiteenlopende archetypes van perfecte minnaars, van liefhebbende en van minder
aangename liefdespartners. Het eerste model is dat van de hoofse edelman die
lieftallige en gevoelige edeldames vertedert met subtiele complimenten en met
hartveroverend erotisch taalgebruik. Hij vertoont op zijn beste momenten een
merkwaardig amalgaam van hoofse eerbied voor de identiteit van de aanbeden vrouw
en van een sublimatie van de seksualiteit in een fijnmazig erotisch spel. Het tweede
prototype is de priester, van monnik tot dorpsherder, zoals hij verschijnt in de
diepgravende inquisitie van de ondervragende bisschop Fournier in het katharendorp
Montaillou rond 1320, zoals hij rondloopt in menige novelle van Boccaccio, maar
ook in een novellenbundel uit de omgeving van Filips de Goede. De erotische
superioriteit van de priesters ligt grotendeels in hun vaardigheid om gevoelens in
genuanceerde taal te vertolken. Maar ook de vertrouwensrelatie die door het fluisteren
van bekentenissen in de biechtstoel groeit, is een factor van betekenis. De biechtvader
die ongestraft zijn vrouwelijke parochianen tot ontboezemingen kon uitnodigen,
moet nogal wat inspiratie over vorm en techniek van buitenechtelijke activiteiten
hebben opgestoken. De bedrogen echtgenoot, die als ondermaatse minnaar ingeruild
wordt voor een opwindender partner, is in de fictie- en theaterliteratuur een frequent
opgevoerde, sullige antiheld.
Uiteraard moeten we er rekening mee houden dat het beeld in de fictieliteratuur
zou kunnen teruggaan op oeroude modellen, en dus niet noodzakelijk representatief
is voor de veertiende en vijftiende eeuw. Bron voor de typologie van minnaars was
in de late Middeleeuwen nog steeds Ovidius. In de Nederlanden werd ze in 1411-12
geactualiseerd in Dirc Potters leerdicht Der minnen loep. De andere literaire lijn in
het amoureuze genre is die van de ridderromans en de hoofse lyriek. Ook dat soort
werken kreeg via de volkstalen van de Lage Landen, Frans en Nederlands, een ruim
publiek in de ban. De verdienste van de twaalfde- en dertiende-eeuwse troubadours
is dat ze

Een edelvrouw en een abt van adellijke afkomst minnekozen in een monnikencel van de abdij, terwijl
hofdames de wacht houden bij de deur. Ingekleurde pentekening toegeschreven aan de Meester van
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Wavrin in Antoine de la Sale, Le Livre des premiers amours de messire Jehan de Saintré, le vaillant
chevalier (‘Petit Jehan de Saintré’), ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9547, fol. 160

een mentale breuk met de overwegend ruwere vroeg-middeleeuwse riddercultuur tot
stand brachten. Voor 1100 zijn getrouwde mannen in de fictieliteratuur bijna exclusief
brutale macho's die hun seksueel genot nemen zonder gevoel voor erotische tederheid.
Of dat werkelijk de enige realiteit was, is onzeker. Romans en kronieken uit die
vroege tijd hebben alvast dit eenzijdige beeld vertolkt en tot model verheven. De
hoofse lyriek daarentegen propageerde en weerspiegelde een nieuwe cultus van de
relatie tussen partners. De kern van haar discours is dat gevoelens van erotiek en
liefde wederkerig worden uitgewisseld tussen man en vrouw. Dat stemt overigens
prachtig overeen met de twaalfde-eeuwse visie van de Kerk op het huwelijk als
essentieel een vrije consensus van partners. De tweede sleutelidee, namelijk dat
lichamelijke seks en gevoelens één geheel vormen, wordt in diezelfde eeuw kernachtig
geformuleerd door Chrétien de Troyes: ‘qui a le cuer, cil a le cors’. Het is ook
duidelijk dat de troubadours affectie niet alleen situeren in overspelig gedrag, maar
evenzeer binnen het huwelijk. Het beoogde publiek van hun poëzie
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Na de dood van Virginia pleegt haar geliefde zelfmoord. Miniatuur in Livre des cleres et nobles
femmes van Giovanni Boccaccio, Frankrijk, ca. 1460.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 381, fol. 36v

Een vrouw wordt letterlijk en figuurlijk ‘overgehaald’ door haar geliefde. Miniatuur toegeschreven
aan de Meester van Guillebert de Mets in Laurent Premierfaits Franse versie van Boccaccio's
Decamerone, 1445-50.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5070

bestond zowel uit trouwe als ontrouwe gehuwde dames, maar vooral uit ongehuwde
meisjes, die er een handleiding in vonden om hun ouders ervan te overtuigen dat een
geslaagd huwelijk op een affectieve partnerkeuze moest berusten.
Het mag waar zijn dat in het zestiendeeeuwse Europa de burgerlijke en kerkelijke
overheden een klimaat van morele repressie en seksueel puritanisme installeerden,
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in de vijftiende eeuw werd seksualiteit ervaren als natuurlijk gedrag. De toenmalige
mentaliteit stond veraf van de opgestoken vermanende vingertjes van de zestiendeen zeventiendeeeuwse protestantse en katholieke kunstenaars, die weliswaar
opwindende erotische verhaaltjes, etsen en schilderijen produceerden maar daar
steevast, nogal hypocriet, een morele boodschap aan toevoegden over de gevaren
van het kleurrijk uitgebeelde zondige gedrag. In de vijftiende eeuw werd erotiek vrij
complexloos verwoord en uitgebeeld, het scherpst in ironische karikaturen, maar
ook door schilders als Van Eyck en Memling, grote kunstenaars wie niets menselijks
vreemd was. Er zijn uitzonderingen, kerkelijke puriteinen wier ogen vertroebeld zijn
door een eeuwenlange antifeministische myopie. Hun visie vertrekt fundamenteel
vanuit de idee van de ongelijkheid der seksen. De vrouw is de verleidster, het gevaar.
Die theologen worstelen wel met een levensgrote paradox. Als vrouwen geen
volwaardige menselijke wezens zijn, hoe kan men ze dan bekeren? De kortzichtigheid
van de kerkelijke auteurs heeft de elite en de massa allerminst gehinderd om
blijmoedig de pseudo-oorlog der seksen om te zetten in zinnelijke ontmoetingen
waaraan beide geslachten overigens evenveel plezier beleefden, indien we de vele
getuigenissen mogen geloven. Chastellain verhaalt dat Filips de Goede in 1459 Jan
van Kleef naar Parijs zond om bij burgers en ambtenaren de tanende invloed van de
Bourgondische partij te herstellen. Filips had Kleef opgedragen aan het eind van zijn
verblijf de Parijse dames in zijn naam een feestelijk banket in het Hôtel d'Artois aan
te bieden. Het liep mis. Het feest moest worden geannuleerd. De geïnviteerde vrouwen
durfden niet op te dagen ‘par paour du roy’, uit vrees dat de Franse koning, tegenspeler
van de hertog, het hun echtgenoten
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nooit zou vergeven. De pointe is echter dat de vorst niet zozeer beducht was voor
het politieke spel, dan wel voor het gereputeerde amoureuze gedrag van Filips, want,
dixit Chastellain, ‘de arme dames dorsten niet te doen wat hun hart hen ingaf’.
Als we ons verdiepen in de fictieliteratuur van de Bourgondische Nederlanden,
dan stellen we vast dat de thema's liefde, erotiek en huwelijk nadrukkelijk aanwezig
zijn. Wel is het

‘Doux Regard’ en ‘Bel Accueil’ verwijzen naar de minnaar in de Roman de la Rose. Op de achtergrond
is de moeilijk te veroveren liefdesburcht voorgesteld. Miniatuur door Robinet Testard (?) in een versie
van de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 105v

eenvoudiger om te achterhalen welke de door de auteurs beoogde boodschap was,
dan om uit te vissen hoe het toenmalige publiek die boodschap effectief ontcijferde
en begreep. In de veertiende eeuw waarde in de Lage Landen bij het brede publiek,
ook in de steden, nog steeds de geest van de hoofse literatuur rond, bijvoorbeeld van
Floris en Blancefloer, dat omstreeks 1300 door Diederik van Assenede in het
Nederlands werd bewerkt. Daarna hebben Maerlant en Boendale hun eindeloze
moraliserende verzen over de intelligentsia uitgestort, maar of hun schoolse betogen
het gedragspatroon werkelijk grondig hebben beïnvloed, durf ik te betwijfelen. Pas
in de vijftiende eeuw breekt de liefdesthematiek door in wat we echte burgerlijke
ontspanningsliteratuur zouden kunnen noemen. Het thema wordt op de meest
voldragen en genuanceerde manier behandeld in de tussen 1480 en 1500 geschreven
Spiegel der Minnen van de Brusselse rederijker Colijn van Rijssele. Het toneelstuk,
gesitueerd in Middelburg in Zeeland, vertelt de onmogelijke liefde tussen de
welstellende koopmanszoon Dirk de Hollander en het arme naaistertje Katharina
sHeermertens. De erg standsbewuste ouders van Dirk zijn tegen een huwelijk gekant
en sturen hun zoon naar Dordrecht, in de hoop dat hij zijn geliefde zal vergeten. Dirk
neemt wel een haarlok mee van Katharina. Wanneer hij ziek wordt in Dordrecht en
zijn vriendin hem verkleed en anoniem komt opzoeken, herkent hij haar niet meer,
en laat hij zich zelfs in haar bijzijn ongunstig over haar uit. Vernederd en ontgoocheld
steelt ze de haarlok en keert huiswaarts. Wanneer Dirk dat ontdekt, wordt hij prompt
opnieuw ziek en zijn ouders zien zich verplicht hem naar Middelburg terug te brengen.
In de hoop hun steeds zieker wordende zoon te redden, proberen ze ten einde raad
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Katharina erbij te halen, maar zij weigert hooghartig vanwege de vroegere
vernederingen. Dirk sterft spoedig daarna van liefdesverdriet, en de nu berouwvolle
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Katharina volgt hem in het graf. Is dit verhaal karakteristiek voor de tijd, of betreft
het exceptioneel gedrag? In elk geval ontleende Colijn van Rijssele de intrige, het
thema van de verwijdering, de verkleedscène en zelfs de voornaam Katharina aan
een van de novellen in de Cent nouvelles nouvelles, een bundel die tussen 1456 en
1461 in het hofmilieu en op verzoek van hertog Filips de Goede werd samengesteld.
In de novelle zijn de ongelukkige protagonisten gesitueerd in de hogere en lagere
Brabantse adel. Ook de anonieme auteur van de novelle bedacht het verhaal slechts
gedeeltelijk zelf. Het archetype is de onmogelijke liefde tussen Pyramus en Thisbe
uit de Griekse mythologische traditie. Dankzij Ovidius was het verhaal populair in
de Romeinse wereld en in de Europese Middeleeuwen. Behalve door Colijn van
Rijssele werd het thema rond 1515 ook gebruikt door de rederijker Matthijs de
Castelein.
Het interessante van zulke literaire momentopnamen is dat ze niet clichématig zijn
behandeld, maar integendeel telkens worden ‘hertaald’ in de eigen cultuur, tijd en
ruimte. In de twaalfde en dertiende eeuw namen de troubadours de draad van Ovidius
weer op en situeerden zijn thema's in de echte wereld van interactie tussen hoofse
ridders en gerespecteerde edeldames. Rond 1300 ontstond het literaire genre van de
realistische novelle, van Chaucer tot Boccaccio, over eigentijdse evenementen, met
voor iedereen herkenbare personages van vlees en bloed. In die lijn liggen de Cent
nouvelles nouvelles: ze waren bedoeld om de ouder wordende Filips de Goede te
verstrooien met sleutelverhalen vol allusies op figuren uit zijn omgeving. Ironie, spot
en medelijden rond klungelende minnaars en erotische avonturiers zouden hun doel
missen als het scenario niet hoogst geloofwaardig was voor de vorst en zijn entourage.
Theater heeft, als publieke manifestatie, die credibiliteit nog meer nodig.
De anonymus van de novellen maar vooral Colijn van Rijssele hebben een
duidelijke boodschap voor hun tijdgenoten, en ongewild voor ons. Sociaal gemengde
huwelijken moeten kunnen want de morele categorie van hoogstaande liefde is
superieur aan die van het sociale verschil; imitatiegedrag van de ene door de andere
sociale groep moet niet negatief worden bekeken. Er zijn wel voorwaarden: de
geliefden moeten psychologisch evenwichtig en moreel hoogstaand zijn. Dat er hier
geen gelukkige afloop is, komt omdat de twee Katharina's in de verhalen wel
verstandig en emotioneel rijp zijn maar de jongemannen al te zwak. Gerard is een
fladderende speelvogel, Dirk wordt ziek bij de minste spanning. ‘Sociale ongelijkheid
strooit venijn op reine, amoureuze figuren, hoe gelijk die van nature zijn’, orakelt
Colijn. De auteur van het verhaal in de Cent nouvelles nouvelles meent dat niet het
sociale niveau de kern is van een geslaagd huwelijk, wel de kwaliteit van de affectie.
Het geschikte model dat hij ter imitatie aanprijst is dat van Gerard en Katherine die
‘elkaar zo diep en loyaal beminden dat ze slechts één hart en één wil hadden’.
Overigens ziet Colijn de literaire vertolking van de liefdeshandelingen van antieke
goden kennelijk als geschikt model, zelfs voor volksmensen uit de vijftiende eeuw.
In een ander
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De wreedaardige en ongewone dood van Empedocles door zelfcastratie. Miniatuur in een versie van
de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 122v

werk van zijn hand, over Jupiter en Yo, laat hij een van de godinnen zeggen: ‘Mij
dunckt dat zijn mannelyck herte rust op mijn ronde borstkens.’ Dat wordt bij het
naaistertje Katharina: ‘mijn borstkens ghevoelen zijn mannelijc lijf.’ Het lijkt een
cliché, maar dat is het allerminst. Het toeschrijven van zo'n geraffineerd en erotiserend
taalgebruik aan iemand uit de volksklasse was misschien niet helemaal realistisch,
maar de toeschrijving zelf moet in de vijftiende eeuw, in een maatschappij met
uitdrukkelijk standsbesef, een wel zeer subversieve kleur hebben gehad. Het
interessante van deze literaire activiteiten is dat ze systematisch, tot in de titel, de
notie ‘spiegel’ hanteren, en dat ze de nabootsing van sociale gedragspatronen over
de standsgrenzen van adel, burgerij en
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De god van de liefde belegert het kasteel met de hoge gevangenistoren waar Bel Accueil opgesloten
zit. Miniatuur in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk, ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 19153, fol. 85v

volksklasse heen, zo duidelijk als een natuurlijke manier van doen aanprijzen. Colijn
choqueert, maar op een vriendelijke wijze, dus raak. Hij levert zodoende een bijdrage
tot de constructie van een model van het burgerlijke liefdesideaal, dat uiteraard
elementen ontleent aan de hoofse codes en aan de kerkelijke moraal, en dat het
resultaat is van de osmose van imitatiegedrag en van persoonlijke attitudes.
Mijn aanvoelen is dat literatoren uit de late Middeleeuwen mannen en vrouwen
van hun tijd vaak een stereotiep gedrag toeschrijven, maar dat ze op andere, lucidere
momenten met psychologische finesse de individualiteit van die mensen onderkennen.
Toch bestaat het gevaar dat de fictie stokoude clichés uit het antifeministische arsenaal
hanteert. Het ene is dat van de ijdelheid: mannelijke schilders beelden vrouwen
steevast uit met een spiegel in de hand. In zijn Tuin der Lusten van 1475 laat
Hiëronymus Bosch twee duivelshanden het lichaam omknellen van een courtisane
die in haar spiegel niet alleen zichzelf, maar ook een ezel waarneemt. Hij haalde dit
beeld uit de Livre pour l'enseignement de ses filles van ridder de la Tour Landry uit
1370, waarin de ijdeltuit Satan in haar spiegel ziet. Het thema klimt echter op tot
Boccaccio die verhaalt over een zich spiegelende dame die haar gelaat versiert als
een pauwenstaart. Het tweede cliché is dat van de vrouw als de zondige verleidster
die met een erotische dans de mannen het hoofd op hol brengt. Hier is Salome het
archetype. In de bekende meidansen heeft de boom, of de ‘mei’
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waarrond meisjes bewegen, wellicht een fallische connotatie. De provocatie wordt
ook vaak verweven met de vernedering, om de ontrouwe minnaar de les te spellen.
Die laatste combinatie vinden we terug in de prachtige slotscène van het verhaal van
Gerard en Katherine in de Cent nouvelles nouvelles, waar de ontrouwe Gerard ontdekt
dat hij zijn vroegere beminde tijdens haar bezoek in het verre buitenland niet herkend
heeft, en om het goed te maken terugsnelt

Tijdens een aubade biedt een minnaar zijn geliefde een meiboompje aan. Kalenderminiatuur van de
maand mei in een Getijdenboek, Brugge (?), ca. 1500.
Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 1058-1975, fol. 5

naar Brabant. Helaas, bij aankomst is haar huwelijksfeest met een door de familie
gekozen partner al begonnen. Toch gaat Gerard naar haar toe om haar ten dans te
vragen, ‘mais elle le refusa plainement devant tout le monde’. Even later komt een
andere edelman naar haar toe en laat de menestrelen spelen, ‘et elle descendit, voyant
Gerard, et s'en alla dancer’. De auteur, die evenmin als Colijn van Rijssele blijk geeft
van antifeminisme, maar integendeel de positieve kwaliteiten van de vrouw erkent,
trekt de volgende les: ‘zo verloor de ontrouwe jongeman zijn partner, en als er nog
meer in dat geval verkeren, laat ze dan eerst in de spiegel kijken van dit exempel.’
De spiegel was bij Boccaccio nog het symbool van de vrouwelijke ijdelheid. Hier is
het voor weinig zelfverzekerde mannen een bron van wijsheid en het vertrekpunt
van verstandig imitatiegedrag.
Het spectaculairste voorbeeld van imitatiegedrag in de vijftiende eeuw is overspel
en het produceren van bastaarden. Het was een sociaal spel met zulke honorabele
codes dat degenen die het niet bedreven buitenspel stonden. Slechts een verdwaalde
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reiziger uit Tsjechië, Leo von Rozmital, kon zich in 1465 verbazen over het aanzien
van de bastaarden aan het Bourgondische hof. Een enkele kritische predikant durfde
het aan dit hertogelijke gedrag te laken. De meeste geestelijken zwegen, omdat ze
zelf concubines bij de vleet onderhielden. Dat blijkt uit de ontelbare veroordelingen
ter zake van dorpspastoors, door de rechtbanken van bisschoppen, die zelf met nog
grotere exuberantie bastaardkinderen verwekten en vervolgens hun promotie in de
politiek of in de kerkelijke hiërarchie ter harte namen. Pastoor Clergue uit Montaillou
is een illuster voorbeeld. In een dorp bij Limoges verkrijgt de dorpspastoor in 1395
genade, na een onwaarschijnlijk aantal overspelige activiteiten met zijn vrouwelijke
parochianen, die hij, zegt hij met enige fierheid, alle - op vier na - in bijbelse zin
‘gekend’ heeft. In de Lage Landen stond Filips de Goede met zijn 26 bastaarden en
33 maîtresses model. Hij was niet alleen: tijdgenoten zoals Jan 11, hertog van Kleef,
en de Luikse bisschop Jan van Heinsberg overtroffen hem, met respectievelijk 63 en
65 bastaarden. De Bourgondische hertog was niet weinig trots op zijn imago van
succesvol rokkenjager. Aan het hof was het sociale drama achteraf beperkt. Bedrogen
echtgenoten, meestal hovelingen, werden getroost met sociale promotie. De maîtresses
werden eervol, en enigszins cynisch toch, opgevangen als hofdames van de hertogin.
Voor de bastaarden zelf werkte een
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voortreffelijk vangnet van nepotisme; ze werden probleemloos bisschop, abt,
diplomaat, admiraal of eigenaar van een riante heerlijkheid. In de brede samenleving
waren onwettige kinderen in de vijftiende eeuw eveneens een frequent fenomeen.
In Brugge bevatte 9% van alle geregistreerde dossiers van erfenissen voor
minderjarige kinderen bastaardkinderen; in Kortrijk 6,7%. Onwettige kinderen lijken
in de steden vooral te zijn voorgekomen in de welstellender sociale lagen van de
samenleving. Maar dat is allicht gezichtsbedrog. In arme gezinnen werd de kostprijs
van registratie wellicht te hoog geacht en dus vermeden. In lagere sociale groepen
was het sociale risico van overspelig gedrag overigens groter, vooral indien het de
vrouwelijke partner was die uit een lager sociaal milieu stamde. Over ongehuwde
moeders werd flink geroddeld. De volksvrouw die haar maagdelijkheid verloren had
door een liefdesaffaire, was gewoon minder waard op de huwelijksmarkt; voor de
man speelde dat nadeel niet.
We moeten toch nog even stilstaan bij de mentale depreciatie die aan het
verschijnsel overspel kleeft. De bastaardkinderen zelf ondervonden geen al te grote
sociale discriminatie. Weliswaar wordt de herkomst van personen ‘van onghetruwede
bedde’ omschreven als een ‘gebreke der naturen ende geborten’, maar indien de
levenswandel van de betrokkene eerbaar is en voldoende ‘claerheit der duecht’
vertoont, is er geen enkele hinderpaal voor legitimatie, het toekennen van een
volwaardig juridisch statuut. Een ander aspect is de positie van de bedrogen
echtgenoot. In de fictieliteratuur is hij vooral voorwerp van spot. In de gerechtelijke
procedure is er veeleer positief medelijden. De man die in 1438 zijn overspelige
vrouw vermoordde, kon in zijn genadeverzoek op begrip rekenen door het schetsen
van de ‘mauvaise et dampnable vie’ van zijn echtgenote, die, verleid door de ‘vijand’
(waarmee de duivel bedoeld wordt), ‘dag en nacht begon om te gaan op verschillende
en verdachte plaatsen met “gens de mauvaise vie et conversacion” en met hen ontucht
te bedrijven, zodanig dat zij er een bastaarddochter aan overhield’. De oneer van de
echtgenoot was een valabel excuus voor zijn uit de hand gelopen wraakneming.
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Portretten in de Recueil d'Arras, eerste helft 16e eeuw. Jeanne de Presle en Catherine de Thieffries,
twee van de vele maîtresses van Filips de Goede, en (onder) twee van zijn even talrijke bastaards:
Anne van Bourgondië (gest. 1508) en Antoon de Grote Bastaard, halfbroer van Karel de Stoute. Arras,
Bibliothèque municipale, Ms. 266
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Het laden van een schip in een stadshaven ter hoogte van een waterpoort. Miniatuur inde Franse
vertaling van De bello gallico door Jean Duchesne, Vlaanderen, derde kwart 15e eeuw.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 208, fol. 120v

Het gedrag van buitenlanders
In de Lage Landen hebben altijd nogal wat vreemdelingen verbleven. Ze gedroegen
zich niet steeds als goede gasten: militairen op doortocht pasten zich soms heel slecht
aan, handelden vaak als de barbaren waarvoor ze toch al werden aangezien. Engelse
troepen waren in de late Middeleeuwen op het continent zo berucht dat ze de bijnaam
‘de gestaarte Engelsman’ toebedeeld kregen als een doorzichtige metafoor van hun
duivelse gedrag. In Gent vatten Engelse militairen die er in 1298 vele maanden
overwinterden in het kader van een der fases van de Frans-Engelse oorlog, de ‘repos
du guerrier’ al te exuberant op. Ze bedronken zich herhaaldelijk zonder betalen,
besliepen tientallen jongere en oudere Gentse schonen zonder vragen, zodanig dat
moegetergde Gentenaren hun eigen stad in vuur en vlam zetten om die vervelende
vandalen eruit te verjagen.
In vredestijd echter kwamen tal van buitenlanders naar de Nederlanden om er
zaken te doen, een beroep uit te oefenen, om er zich voor langere tijd, eventueel
permanent, te vestigen. Dat soort van vreemdelingen had slechts belang bij mentale
acculturatie en sociale integratie. De groepen die zich het best aanpasten waren de
Noord-Duitsers en de Italianen.

Prinsen en poorters

179
De Hanzeaten spreidden in de dertiende eeuw hun economische netwerk over heel
Europa uit via een aantal kantoren, waarvan Brugge wellicht het voornaamste was.
De Duitsers woonden van meet af aan verspreid over de stad en niet in een getto.
Dat vergemakkelijkte aanzienlijk het sociale contact met de Brugse autochtonen.
Hun Platduits maakte de communicatie ook letterlijk gemakkelijk, zozeer dat in 1393
een der secretarissen van het Hanzekantoor een huwelijk wist te versieren met de
dochter van de welstellende Brugse koopman Christiaan de Coekelaare. Tot de kaders
waarbinnen de assimilatie zich afspeelde, behoorden de religieuze broederschappen.
De Hanzeaten bouwden aan goede betrekkingen met de stad door schenkingen aan
armendissen en bedelorden. Ze droegen ook bij in de bouw en het onderhoud van de
kerkgebouwen in hun diverse parochies en schonken glas-in-loodramen. Met het
klooster van de karmelieten hadden ze een bevoorrechte relatie: ze gebruikten de
refter als vergaderzaal zolang ze nog niet over een eigen huis beschikten. Naderhand
hielden ze eraan vast voor feestelijke recepties, en dan hingen ze trots hun tapijt met
de voorstelling van de keizer en de keurvorsten naast het altaar, om zowel integratie
als identiteit te demonstreren.
De Italianen hadden een bredere waaier van professionele ambities in de
Nederlanden. De stoere traditie en continuïteit van het Romeinse recht en het
universitaire onderwijs, en de bewonderenswaardige creativiteit die ze in de dertiende
eeuw ontplooiden in technologie (uurwerken) en financiën, maakten hen tot model
voor uiteenlopende vormen van imitatiegedrag. De Italianen exporteerden ook zelf
hun know-how naar de rest van Europa. De eerste notaris in de Nederlanden was een
rondreizende Italiaan, in 1269. Er volgden er meer, vooral in Vlaanderen, en in het
bijzonder in het kosmopolitische Brugge, waar een internationaal zakenmilieu
aanwezig was waarvoor ze konden optreden. De imitatie volgde prompt: in 1274
duikt de eerste niet-Italiaanse notaris op. Het notariaat was onderdeel van een ruimer
Italiaans offensief. Vanaf 1281 vestigden zich de eerste actieve kooplieden uit
Florence in Vlaanderen. Eveneens vóór 1300 begonnen Italiaanse geldhandelaars,
Lombarden geheten, de Nederlanden te ontdekken. Zij namen er grotendeels de rol
van de financiers van Atrecht als bankiers en wisselaars over. Steden en vorsten in
de Lage Landen stelden hen graag te werk als technocraten. In 1323 werd Jan de
Mirabello uit Asti ontvanger van de hertog van Brabant, in 1329 was het de beurt
aan Simon de Mirabello bij de graaf van Vlaanderen. Conte Gualterotti werd
ontvanger van de stad Gent. Deze en vele andere
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Een vrouwelijk lid van de vooraanstaande Bourgondische familie de Bochard, voorgesteld in aanbidding
voor de Moeder Gods. Miniatuur in een Getijdenboek, Zuidelijke Nederlanden, eind 15e eeuw.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 645, fol. 23v

‘Over de boer die zijn vrouw in een ezel wou veranderen’. Rechts grijpt een monnik de
gemetamorfoseerde vrouw bij de staart. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Guillebert de
Mets in Laurent Premierfaits Franse versie van Boccaccio's Decamerone, 1445-50. Parijs, Bibliothèque
de l'Arsenal, Ms. 5070, fol. 347v
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Italianen waren verantwoordelijk voor de vroege introductie in de Nederlanden van
de moderne dubbele boekhouding, kort na de ontwikkeling ervan in Genua in 1340.
Al in 1369 namen autochtone Brugse bankiers zoals Willem Ruweel en Colard van
Marke het Italiaanse systeem over. Dat heeft dan weer de in Brugge verblijvende,
en nogal archaïsch werkende Hanzeaten uitgedaagd om progressievere commerciële
en juridische technieken in hun activiteiten in te voeren. Brugge was in de veertiende
en vijftiende eeuw een draaischijf van technologische transfers, zoals het dat was in
algemeen economisch en in cultureel opzicht.
Inderdaad, een ander befaamd aspect van imitatiegedrag bij de vreemde kooplui
was het beschermen van kunstenaars. Nog steeds kan men in Lübeck kunstwerken
van Vlaamse primitieven bewonderen, die in de vijftiende eeuw door Hanzeaten
vanuit Brugge daarheen werden verscheept. Italiaanse kooplui zoals Tommaso
Portinari, de vertegenwoordiger van de Medici, imiteerden hun Vlaamse collega's
en de hofelite, door bestellingen te plaatsen bij Memling en Hugo van der Goes,
waarvan de resultaten nog steeds in Florence te bekijken zijn. Arnolfini was klant
bij Jan van Eyck.
Een verblijf in het buitenland werd lang niet altijd negatief beoordeeld.
‘Interessante’ vreemdelingen werden met open armen ontvangen in de Nederlanden.
Hertogin Isabella van Portugal kon probleemloos Portugezen introduceren in haar
hofmilieu. Omgekeerd was het de bon ton jongeren buiten het eigen gewest op reis
te sturen. Dat buitenland was soms dichtbij: in 1382 was het gebruikelijk, zo vernemen
we, om Vlaamse burgerkinderen in Doornik als au pair onder te brengen om Frans
te leren, en vice versa. In adellijke families bestond een analoge uitwisseling tussen
Vlaanderen en Béthune, zoals de correspondentie van jurist Van den Berghe met
vrouwe d'Harcourt uit 1422 ons leert.
Ten slotte was er ook de imitatie van de Vlaamse schilders door buitenlandse
kunstenaars. Luis Dalmau uit Barcelona kwam in Vlaanderen studeren. Zanetto
Bugatto uit Milaan kwam in de leer bij Rogier van der Weyden.

Economisch gedrag
Sinds Max Weber zijn beroemde, zij het betwiste theorie over de invloed van de
godsdienst op het economische gedrag ontwikkelde, bestaat het vermoeden dat
investeren en zaken doen niet alleen bepaald werd door rationaliteit en door de interne
logica van het bedrijf. Achter het streven naar economisch succes ging een tweede
discours schuil, namelijk dat van de sociale erkenning. Bepaalde activiteiten leverden
meer sociale status op dan andere. Hier wordt de hiërarchie van wat nuttig is, bepaald
door het imiteren van geslaagde modellen en het volgen van modes. Er bestonden
zelfs economische antihelden in de Middeleeuwen. Niet voor niets situeerde Dante
in zijn Divina Commedia de Loucharts, de om hun louche methodes gevreesde
bankiers in het Atrecht van de dertiende eeuw, in de onderste laag van de hel.
Zakelijke strategieën werden zeker ook ondersteund door politieke machtsposities.
De prominente Gentse families van de veertiende en vijftiende eeuw die het innen
van allerlei stedelijke belastingen in pacht verwierven, verhoogden daardoor hun
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economische succes, maar de weg om dat te bereiken was er een van
huwelijksallianties en cliëntelisme.
Hugo Soly ontdekte dat in het Antwerpen van de zestiende eeuw de kooplieden
overwegend investeerden in onroerende goederen: huizen en landbouwgronden.
Buitenlandse kooplui die in Antwerpen resideerden bootsten die methode enthousiast
na. Hun imitatiegedrag is ten dele te verklaren uit economische motieven: het spreiden
van het risico en het veilig stellen van de verworven kapitalen. Het wortelt echter
ook in een psychologische achtergrond: het bezit van opvallende, waardevolle
gebouwen straalt vertrouwen en credibiliteit uit. De Antwerpse ondernemer Gilbert
van Schoonbeke drukt het in 1548 zo uit: ‘want de kooplieden goeden meestendeel
is buytenlants, sulcks dat men sunderlincks van niemants verlies en weet voordat hij
banckeroet en speelt.’ Wie voor rijk en kredietwaardig wilde doorgaan, moest luxe
tentoonspreiden op een der Antwerpse reien.
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Handelaars in hun zaak in het midden van de 15e eeuw.
Miniaturen in de Franse vertaling door Nicolas Oresme van Aristoteles' Ethica, Politica et Economica,
door een meester uit de omgeving van Simon Marmion, vermoedelijk de nog jonge Loyset Liédet,
ca. 1454.
Rouen, Bibliothèque municipale, Ms. 1, 2(927), fol. 145 en 127v
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Deel III
Netwerken en sociale controle
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De miniaturist gebruikte een oudtestamentisch verhaal als voorwendsel om een alledaags sfeerbeeld
te schilderen van een moeder-kindrelatie in een vredige landelijke omgeving. Miniatuur in de Biblia
figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 27v
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Hoofdstuk 1
Middeleeuwse families en gezinnen
Traditioneel werd aangenomen dat in heel Europa aanvankelijk het grote, ‘complexe’
gezin domineerde, en dat dit aan het einde van het ancien régime evolueerde naar
het kerngezin. In het kerngezin (nuclear, conjugal) komen uitsluitend ouders met
hun kinderen voor. In het complexe gezin leven meerdere verwante kernfamilies,
zoals diverse broers en zusters, onder één dak en rond één haard samen. Een variant
daarvan is het drie-generaties-gezin met kinderen, ouders en grootouders. Al die
gezinsvormen kunnen ook huispersoneel omvatten. Volgens de klassieke visie
overheerste in Zuid-Europa het grote gezin, terwijl in Noord-Frankrijk en de
Nederlanden al rond 1300 de nuclear family opgedoken zou zijn, door de
verstedelijking en de klemtoon op individualisme en economische efficiëntie. Dat
beeld dient genuanceerd. Alleen in Oost-Europa en de Limousin is het complexe
gezin de regel. Elders is de omvang van de families bescheiden. Zelfs in Toscane
omvat een vijftiendeeeuws gezin gemiddeld slechts 4,42 personen, in de stad Florence
3,91. Toch vormt 20% van de huishoudens een complex gezin en 10% een
drie-generaties-gezin. 3,6% van de gezinnen telt meer dan tien leden. Samen maken
ze 10,8% van de totale bevolking uit. In Engeland bestaat een gemiddeld huishouden
uit 4,75 personen, in het hele ancien régime. In de achttiende eeuw telt Noord-Europa
globaal 2 à 3% complexe en 5 à 8% drie-generaties-families. Alles wijst erop dat dit
al in de late Middeleeuwen het geval was en ook in de Lage Landen, met dien
verstande dat het nucleaire en conjugale model er weliswaar zwaar doorwoog, maar
niet het enige was. In de periode 1412-37 telde een gemiddeld gezin in het industriële
leper slechts 3,2 à 3,7 leden, maar in de welstellender wijken van de stad woonden
tal van

Juthaël, de koning van Bretagne en vader van de heilige Judocus, met zijn gemalin en hun twintig
kinderen. Miniatuur in Jean Miélot, Vie et miracles de Saint Josse, ca. 1450. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België, Ms. 10958, fol. 2

grote gezinnen en bedroeg dat gemiddelde 4,2. Er waren dus meerdere modellen. De
omvang varieerde sterk: in 1412 bestond 23,3% van de gezinnen uit twee personen,
21,3% uit drie, 13,4% uit vier, 21,7% uit vijf en meer, en niet minder dan 20,3% uit
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alleenwonenden. Grote gezinnen waren in Ieper het gevolg van een groot kindertal
of de aanwezigheid van huispersoneel. 14,1% van de gezinnen had meer dan vijf
kinderen, 25,2% meer dan vier. In 1506 beschikten in de rijkste Ieperse wijk 149 op
489 gezinnen, 30% dus, over huispersoneel. In 74 gezinnen werkte ëén joncwijf, in
21 één cnape, en 54 gezinnen hadden meerdere mensen in dienst. In het eveneens
industriële Gent herbergde in 1492 3,78% van de woningen meer dan één
samenwonend gezin, meestal twee. Bij niet minder dan 10% van de families woonden
grootouders of andere verwanten in.
De notie familie overstijgt het huishouden. Elk gezin onderhoudt betrekkingen
met verwanten die onder een ander dak wonen: de brede familie (‘vrienden en
magen’).
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Een kind helpt zijn ouders op het platteland met het oprapen van gekliefd brandhout. Kalenderminiatuur
van de maand januari door Simon Bening in een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 2v

Een gezin met één kind (?) 's winters bij het haardvuur. Kalenderminiatuur (detail) in een Getijdenboek,
Brugge, omgeving van de Meester van het Gebedenboek van Dresden, ca. 1510.
Cambridge, Fitzwilliam Museum, Acc. Ms. 1058-1975

Een nucleair gezin was doorgaans het product van een wettig kerkelijk huwelijk of
van een geldig clandestien huwelijk zonder tussenkomst van een priester. Daarnaast
waren er de informele gezinnen van de ongehuwde samenwoners.

Externe krachten bemoeien zich met huwelijk en gezin
De Kerk In de Middeleeuwen bestond het burgerlijk huwelijk niet. Het ceremonieel
en de rechtshandeling waren exclusief kerkelijk. In de twaalfde eeuw maakte het
huwelijk een proces van spiritualisering door. Het werd een sacrament, dus heilig,
onaantastbaar en in beginsel onverbreekbaar. Het Vierde Lateraans Concilie van
1215 voerde drie juridische componenten in voor een volwaardig wettig huwelijk:
de vrije wilsverklaring van de partners ten overstaan van een priester (de consensus),
de seksuele voltrekking (de consummatio) en de publieke bekendmaking (ban) aan
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de kerkdeuren, waardoor het mogelijk was eventuele kerkrechtelijke bezwaren,
wegens te dichte verwantschap of wegens een reeds bestaand huwelijk, aan te voeren.
In dat geval werd de procedure zonder pardon opgeschort.
Hetzelfde Concilie liet een achterpoortje open: de formule van het clandestiene
huwelijk, dat slechts de vrije instemming der partners en een geslaagde coïtus vereiste,
niet de aanwezigheid van een priester. Het was geldig voor de twaalfde-eeuwse Kerk
binnen de logica van de consensustheorie, van het onverbrekelijk sacrament en van
de individuele verantwoordelijkheid van de gelovige tegenover God. Hiermee was
de Kerk de normen van de burgerlijke samenleving een eind vooruit. De formule
creëerde twee groepen van gefrustreerden: priesters die inkomsten moesten derven,
ouders die hun impact ondermijnd zagen. In de dertiende eeuw kreeg de Kerk spijt
van haar tolerantie en begon ze op te treden tegen dat gebruik, die ‘plaag’ waarin het
ritueel en de sociale controle van de Kerk omzeild werden. Dat de kerkelijke
consensusidee de rol van de ouders uitschakelde, was de priesters geen zorg.
Integendeel: in de Nederlanden van de vijftiende eeuw zijn pastoors vaak de
bondgenoot gebleken van talloze Romeo's en Julia's, die tegen de zin van hun ouders
kerkelijk huwden. Uit ideologische en persoonlijke overwegingen, misschien zelfs
met het oog op materieel gewin, hebben de pastoors hand- en spandiensten geleverd
voor deze spontane liefdesallianties.
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Ouders en brede familie Middeleeuwse ouders hadden alomvattende juridische
zeggenschap over hun minderjarig kroost. Dat gezag kon op drie manieren uitdoven:
door emancipatie, door overlijden van de ouders, door huwelijk van de kinderen. In
het noordelijke deel van het graafschap Vlaanderen gold vanaf 1546 de regel dat de
ouderlijke macht ophield bij de meerderjarigheid; de emanciperende volwassenheid

De Heilige Drievuldigheid beschermt de echtelingen en bevordert kennelijk ook hun vruchtbaarheid.
Miniatuur door de Meester van Edward IV, 1486-93.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5206, fol. 174

brak dan aan op vijfentwintig jaar. Het kon ook vroeger, door expliciete emancipatie
of door huwelijk. Vóór 1546 waren alleen de laatste twee criteria van kracht. Bij
overlijden der ouders kwamen voogdij en onderhoudsregeling (houdenisse) vanwege
leden van de brede familie, de ‘vrienden en magen’, in de plaats.
De rest van de Nederlanden kende in het ancien régime geen uitdoving van
ouderlijke macht, ook niet bij meerderjarigheid. Bij overlijden van de moeder bleef
de vader alle rechten uitoefenen. Bij de dood van de vader oefende de moeder voogdij
uit. Het koppig vasthouden aan de ouderlijke macht steunt op tal van motieven.
Jongeren zijn als werkkracht een bron van inkomsten voor de kernfamilie. Ze worden
vaak gemanipuleerd in ouderlijke machtsspelletjes rond huwelijk, familiepatrimonium
en opbouw van maatschappelijke of politieke netwerken.
De instemming der ouders was niet vereist voor de kerkelijke ceremonie, wel voor
de schikkingen rond het familiepatrimonium bij huwelijk. Dat leidde tot tegenstrijdige
strategieën vanwege ouders en kroost. Materialistisch ingestelde kinderen bespraken
de partnerkeuze met hun ouders. Voor hen bleef het oorspronkelijke gezin een warm
en veilig nest. Hun huwelijksgift en erfenis werden keurig voor de schepenbank
geregistreerd. Vrijgevochten, verliefde of avontuurlijke jongelui kozen hun partner
vaak tegen de zin van hun familie. Ze ontvluchtten het nest, lieten hun vrije consensus
zonodig buiten de eigen parochiekerk registreren om met de hulp van de pastoor de
ouders schaakmat te zetten. De non-conformisten moesten voor hun vrije gedrag wel
de prijs betalen: ze verloren de protectie van het basisgezin, maar vooral hun
aanspraken op het familiebezit en hun uitzicht op de erfenis. Bij het sluiten van een
klassiek huwelijk speelden de ouders wel degelijk een rol. Er gingen drukke
onderhandelingen aan vooraf om ervoor te zorgen dat de echtgenoot het
familiepatrimonium deed aangroeien. De ouders reageerden krachtig tegen indringers:
in 1455 wendt de vermogende Brugse makelaars- en kooplieden-
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Hector neemt afscheid van vrouw en kinderen en bewapent zich voor wat zijn laatste strijd zal worden.
Miniatuur in een versie van L'Epître d'Othéa.
Waddesdon Manor, The James A. de Rothschild Collection, Ms. 8, fol. 48

Een bruiloft wordt opgevrolijkt met muziek. Randminiatuur toegeschreven aan Simon Bening en
atelier in het Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg, ca. 1525. Amsterdam, Bibliotheca Hermetica
Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24, fol. 63

familie Metteneye al haar invloed aan bij het stadsbestuur om een jongeman uit de
stad te verbannen, die hun dochter het hof maakte ‘pour faire mariage avec elle, sans
le conseil du pere et mere’.
De brede familie deed zich al evenzeer gelden. Informeel mengden vrienden en
magen zich in de discussie rond de partnerkeuze. Formeel juridisch waren zij bevoegd
bij overlijden van de ouders. De stadsschepenen stelden bij voorkeur leden van die
groep aan als voogd over minderjarige wezen. Ze kregen daardoor een groot aandeel
in opvoeding en opleiding, en in de bescherming van het patrimonium van de wees.
De motieven van vrienden en magen varieerden van welgemeende familiesolidariteit
tot persoonlijke baatzucht. Bij overlijden van de wees kwam een gereserveerd gedeelte
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in de familiepot terecht. Brede familie en ouders verzetten zich dan ook met hand
en tand tegen ongunstige huwelijkskandidaten.
Huwelijksgoederenrecht en erfrecht waren in de Lage Landen door de praktijk zo
geëvolueerd dat ze efficiënt bijdroegen tot het afschermen van het patrimonium tegen
indringers. Elk rechtssysteem is een spiegel van ideeën die al lang leven. In de oude
Nederlanden had de familiewetgeving zich subtiel aangepast aan de verstedelijking
van de samenleving en aan de belangen van een handels- en industriële elite en
middenklasse. De formules waren het doeltreffendst voor kleine familiale,
ambachtelijke ondernemingen, waar het succes en de continuïteit van het kapitaal
steunden op de inbreng van bezit en arbeid van beide echtgenoten en de kinderen.
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Het Vlaamse erfrecht was in de Middeleeuwen bijzonder modern doordat het dochters
en zonen vrijwel gelijkschakelde, behalve inzake het leenerfrecht. In het grootste
deel van Europa, vooral in Zuid-Europa, konden meisjes juist niet erven van hun
ouders of toch niet in dezelfde mate als hun broers, en zeker niet als de oudste broer.
Het archaïscher rechtssysteem in het nochtans even geürbaniseerde Italië kan ten
dele worden verklaard door de

Huwelijksplechtigheid en bruiloftsmaal bij eenvoudige lieden. Scènes uit het leven van Tobias.
Miniatuur (detail) door de Manselmeester in Jean Mansel, La Fleur des histoires, Zuidelijke
Nederlanden, 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9231, fol. 74

impact van het vrouwonvriendelijke Romeinse recht. Het uitgehuwelijkte meisje
moest van haar familie een bruidsschat meekrijgen en was dus afhankelijk van de
willekeur van haar ouders. Niet zo in Vlaanderen, waar er voor het meisje geen
bruidsschat nodig was omdat zij recht had op haar deel van de erfenis. In de Vlaamse
steden was het huwelijk van een dochter geen last. Het maakte deel uit van de strategie
van de familie om het globale familievermogen zoveel mogelijk uit te breiden, en
om gelieerd te raken aan andere economisch en politiek interessante families. Het
begrip familiepatrimonium hield meer in dan alleen kapitaal: het ging ook om
maatschappelijk prestige, ambten, cultuur en relaties.
Stadsbesturen en vorsten Tussen 1000 en 1300 monopoliseerde een dynamische
gesloten elite van kooplieden-ondernemers het economische leven in de Nederlanden.
Ze beheersten de politieke besluitvorming in de steden en gaven hun belangen gestalte
in de wetgeving. De vorst en de schepenbank waren vaak opponenten maar even
vaak bondgenoten. De graaf van Vlaanderen had baat bij het welvaren van de steden.
Zij boden hem, via belastingen, de kans om een internationale politieke en militaire
rol te spelen. Zowel steden als vorsten waren gediend bij sociale vrede. Hun
huwelijkswetgeving liep dan ook parallel.
De stadsbesturen hebben zich steeds ingespannen om de continuïteit van de
patrimonia, en zodoende de economische activiteit van de gegoede families te
vrijwaren. De Gentse schepenen zagen nauwlettend toe op de jurisdictie van erfenissen
en op het beheer van weesgoederen. Ze verzekerden het sociale en economische
evenwicht door daders van manslag tot compromissen te dwingen. De langstlevende
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echtgenoot kreeg de kans het bedrijf voort te zetten, doordat het vruchtgebruik van
alle onroerende goederen gegarandeerd werd.
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Terwijl het engeltje en het duiveltje van de stervende elkaar te lijf gaan en een priester de laatste
sacramenten toedient, noteert een notaris (links) zijn laatste wilsbeschikking. Miniatuur door Simon
Bening en atelier in het Breviarium Grimani, 1480-1500.
Venetië, Biblioteca Marciana, Breviarium Grimani, fol. 449v

Kinderen, zowel meisjes als jongens, werden perfect beschermd.
Het samenspel van vorst en stad in de strafwetgeving is treffend. Een keure van
de Vlaamse graaf uit 1191 voert de doodstraf in voor vrouwenroof, een vergrijp dat
vaak de aanzet was tot een geforceerd huwelijk. Een meisje dat verleid werd, en dus
met haar goedvinden werd geschaakt, kon de zijde kiezen van de verleider en in dat
geval haar bezit behouden. In de loop van de dertiende eeuw werd duidelijk dat die
tweede maatregel onvoldoende bescherming bood voor het establishment. Bovendien
maakten bepaalde families van de elite zich zelf schuldig aan geforceerde huwelijken.
In 1297 trof de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre maatregelen met het doel beide
kwalen uit te roeien: op vrouwenroof bleef de doodstraf of eeuwige verbanning staan;
verleiding werd bestraft met drie jaar verbanning, én met verlies van erfenis voor
het meisje als zij met de schaker trouwde, wat in feite een
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De dood van Alexander in het bijzijn van treurende verwanten. Koningen en hofdignitarissen brengen
hem een laatste groet terwijl een notaris in de weer is met het regelen van de nalatenschap. Miniatuur
in Jean Wauquelin, Histoire d'Alexandre, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9342, fol. 210

variant was van het clandestiene huwelijk. De idee ‘sociale orde’ bleef overeind,
want de deur werd op een kier gehouden voor een minnelijke schikking, zonder
onterving, tussen de schaker en de benadeelde familie.
In 1438 was het in Gent opnieuw tijd voor vorst en stad om samen te werken. Het
forceren van huwelijken, zonder inspraak van de ouders, was in dat jaar van
hongersnood en maatschappelijke spanningen een plaag. Opstandige kinderen
trouwden tegen de zin van de familie, huwbare meisjes werden geschaakt, met of
zonder tegenstribbelen, door jongelui die allesbehalve de zegen van de ouders hadden.
Filips de Goede, geconfronteerd met een revolte in Brugge, wilde de Gentse politieke
elite op zijn hand houden. Op haar instigatie publiceerde hij een ordonnantie dat de
vrouw die vrijwillig bij haar schaker bleef of clandestien of legaal met hem huwde,
alle rechten op haar actuele bezittingen én op haar latere erfenis verloor, ‘alsof ze
dood ware’. Slechts als het meisje haar minnaar verliet en bereid was te huwen met
een kandidaat van de ouders, werd ze in een deel van haar bezit en erfenis hersteld;
pas bij het overlijden van de ongewenste echtgenoot kon zij de hele erfenis herwinnen.
In de tekst zijn voorts perfide elementen ingebouwd om het meisje moreel en materieel
te dwingen de snode schaker buiten spel te helpen zetten.
Een typisch laat-middeleeuws probleem
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was het lang ongehuwd blijven. In een Gentse tekst uit 1328 wordt geklaagd over
het onvermogen van vele vrouwen om binnen hun eigen stand te trouwen. In 1395
situeerde Yolande van Bar, vrouwe van Cassel, het probleem expliciet in lagere
sociale groepen. Zij stelde een forse som van 400 pond groot ter beschikking van
arme meisjes om ze tot een attractieve partij voor jonge arbeiders te maken. Telkens
weer komt het standsbewustzijn bij de partnerkeuze kijken. Middeleeuwse vorsten
hebben in dat kader herhaaldelijk minder fraaie matrimoniale spelletjes gespeeld met
hun onderdanen, door huwelijken te forceren tussen rijke stedelijke patriciërskinderen
en minder gefortuneerde vorstelijke medewerkers en sympathisanten. In 1466 wilde
hertogin Isabella van Portugal een dochter uit de befaamde Gentse patriciërsfamilie
Van der Haeghen koppelen aan een van haar verdienstelijke dienaren. De helft van
de Gentse familie was geneigd op haar wens in te gaan. Om de weerbarstige andere
helft te overtuigen, aarzelde de vorstin niet haar baljuw en de Gentse schepenen in
te schakelen om druk uit te oefenen. Het was een Europees verschijnsel: de Franse
koning Lodewijk XI (1461-83) pleegde schaamteloos chantage om zijn tirannieke
wil ter zake door te drijven. Filips de Goede verstrekte desgevallend zelfs ‘nazorg’.
Toen in 1440 Jan van Uutkerke, zoon van vorstelijk raadsheer Roeland, wegens
sodomie werd terechtgesteld, kwam zijn weduwe Bonne d'Herbaumez zich bij de
hertog beklagen omdat ze uitgerekend op diens aandringen op

Publius Cornelius Scipio en Caius Flaminius dingen allebei naar de hand van Lucretia. Het verhaal
met tragische afloop uit de Romeinse oudheid is hier in een 15e-eeuws adellijk milieu gesitueerd.
Miniatuur in Jean Miélot, Recueil didactique, na 1450.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9278-80, fol. 16

achtjarige leeftijd met Jan was gehuwd, waarna haar echtgenoot op korte tijd haar
hele bruidsschat, tussen 30.000 en 40.000 pond parisis, erdoor had gejaagd. De vorst
ging welwillend op haar verzoek in want ‘le dit mariage avoit esté fait par son
ordonnance’. Dat was de prijs van een perfect werkend hertogelijk cliëntelisme.

Kwetsbaarheid van de familie en vrijheidsbeperking in het huwelijk

Prinsen en poorters

Het middeleeuwse huwelijk was in menig opzicht een veilige vluchtheuvel en een
warm nest. Een huwelijk bracht evenwel ook inperkingen van de vrijheid en van de
rechtsbekwaamheid van het individu mee. Ouders overleden vaak vroeger dan
verwacht en lieten minderjarige wezen na. Reeds bij het sluiten van een huwelijk
kon zich morele en fysieke druk voordoen en nadien dreigden er vele kortsluitingen:
het wegebben van de affectie, overspel, geweld, scheiding.
In één opzicht lijkt het huwelijksrecht uit het middeleeuwse Vlaanderen in onze
ogen archaïsch: door te trouwen werd de vrouw meer rechtsonbekwaam dan voorheen.
De echtgenoot kon daarentegen zelfstandig beschikken over zijn eigen goederen,
over de goederen van de gemeenschap en zelfs over de eigen goederen van zijn
vrouw, al had hij in de laatste twee gevallen formeel haar toestemming nodig. De
getrouwde vrouw daarentegen had voor elke rechtshandeling en transactie die ze
wilde ondernemen de toestemming van haar man nodig. Slechts in een beperkt aantal
gevallen kon de getrouwde vrouw in rechte optreden of zich verbinden zonder haar
man: als voogdes over haar zwakzinnige echtgenoot, als koopvrouw, of als
volmachthoudster van haar in het buitenland vertoevende man. Het intrinsieke
vermogen tot rechtsbekwaamheid werd haar slechts mondjesmaat gegund maar niet
ontzegd. Als men haar actieradius beperkte door het beheer van en zelfs de
beschikking over het gezamenlijke vermogen feitelijk aan haar man toe te kennen,
dan was dat niet omdat het haar mogelijkheden als vrouw zogezegd te boven ging,
maar omdat middeleeuwse juristen het huwelijk zagen als een verbintenis van twee
personen en vonden
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Een huwelijk wordt gesloten met het oog op een talrijk nageslacht.
Voorstelling van de echtverbintenis van Jupiter en Juno in de tempel van de vruchtbaarheidsgodin
Cybele, wier beeld door een schare kinderen omringd is. Miniatuur in Raoul Lefèvre, Recueil des
Histoires de Troye, Vlaanderen, na 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9261, fol. 59v

De treurende Berthe neemt op het slagveld afscheid van haar gesneuvelde man, de ridder Girart de
Roussillon. Miniatuur in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 133
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dat de gezamenlijke belangen het best door één persoon werden behartigd.
Tegenover die relatieve discriminatie staat, enigszins paradoxaal, de vaststelling
dat de vrouw, als kind, ongehuwd meisje, huwbare jonge vrouw, echtgenote of
weduwe, beschouwd werd als een volwaardig familielid. In die positie
vertegenwoordigde ze in haar hele levensloop een stuk familiepatrimonium.

De afgewezen huwelijkskandidaat Tarquinius bedreigt Lucretia met een wapen en verkracht haar,
waarop de onteerde Lucretia zelfmoord pleegt voor het oog van haar man en familieleden. Het drama
wordt verzacht door de grappige scène van het aapje dat met de kat speelt en de vastgeketende hond.
Miniatuur in een Franse versie van Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, gekopieerd in
opdracht van Wolfart van Borselen, graaf van Grandpré, 1444-68.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5196, fol. 257

Weduwen, weduwnaars en wezen Door ziekte en beperkte medische kennis, maar
vooral door de vanaf 1315 frequente hongersnoden en epidemieën, stierven vele
ouders alvorens hun kinderen volwassen waren.
Het zou verkeerd zijn de middeleeuwse weduwen tot een prototype te herleiden.
Ze verschilden onderling in leeftijd, maatschappelijke status en geografische situatie.
De ene zette met succes de zaak van de echtgenoot voort. De andere raakte aan
lagerwal. De gegoede weduwe had geen tekort aan huwelijkskandidaten en was een
geliefde prooi voor vrouwenroof. De arme weduwe wekte medelijden. De ene zocht
haar heil in de geestelijke staat, de andere werd begijn. Statistisch lag het aantal
weduwnaars altijd lager dan het weduwental. De Toscaanse bevolking telde in 1427
9,9% weduwen en slechts 4,2% weduwnaars. Die laatsten waren ook minder zichtbaar
omdat bij overlijden van de vrouw het bedrijf of beroep gewoon doorging.
Als weduwe werd de vrouw opnieuw meer rechtsbekwaam dan tijdens haar
huwelijk. Zij behield niet alleen haar eigen goederen, ze erfde ook de helft van de
gemeenschappelijke goederen, en in tal van Vlaamse steden had ze daarbovenop
recht van bijleving op het erf-
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deel van de erfgenamen. Ze werd ook geacht als voogdes zorg te dragen voor de
goederen van haar kinderen. De weduwnaar had dezelfde rechten: ook op dat vlak
was er geen discriminatie op basis van geslacht. Merkwaardigerwijs was voor de
meeste vrouwen het weduwschap de eerste kans in hun leven om ten volle
rechtsbekwaamheid te genieten: dat privilege was niet weggelegd voor ongehuwde
meisjes en gold ook niet bij de emancipatie uit de ouderlijke macht door huwelijk.
In die situaties werd de vrouw respectievelijk bevoogd door haar ouders en echtgenoot.
Wanneer het familie-inkomen volledig steunde op het dagloon van de overleden
man, kwam de weduwe in financiële problemen. Was ze voordien al actief in een
typisch vrouwenberoep zoals spinster of dienstbode, dan kon ze haar beroep
voortzetten. Zoniet kon ze hopen op de steun van haar kinderen of brede familie. Als
ook dat ontbrak, zonk ze veelal weg in marginale activiteiten, tot en met prostitutie.
Was haar overleden partner een zelfstandige ondernemer, bijvoorbeeld een
schoenmaker of een bescheiden meesterwever, dan kon de weduwe, indien ze over
voldoende talent en ambitie beschikte, de leiding van het familiebedrijf overnemen.
In vele delen van Europa haastte men zich om een voogd aan te stellen over de
weduwe, die zo het autonome beschikkingsrecht over haar bezit verloor. Evenwel
niet in Vlaanderen en Brabant. Hier zat de weduwe als vrouw in een sterke
rechtspositie, met beslissingsrecht inzake de persoon en de bezittingen van haarzelf
en haar minderjarige kinderen. In 's-Hertogenbosch bepaalde een arbeidsreglement
van 1421 dat als een in een ambacht actieve weduwe hertrouwde, ze het bedrijf moest
opgeven tenzij ze huwde met een ambachtslid. Dat had niets te maken met morele
bespiegelingen, wel met het beschermen van het ambacht. Weduwen waren zo
voorzichtig gezellen van hun overleden man in dienst te houden en in die groep een
nieuwe echtgenoot te zoeken. De weduwe werd door de toenmalige wetgevers
bevoegd geacht het bedrijf van haar man te besturen. Het gezin was een goede
leerschool op technisch en financieel vlak. Die routine was kostbaar voor de
continuïteit van kleine bedrijven in
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Arme weduwen met kleine kinderen, zoals de figuur links, hadden het moeilijk de eindjes aan elkaar
te knopen en deden vaak een beroep op liefdadigheid. Miniatuur in Jean Wauquelin, Roman de Girart
de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549

een samenleving waarin de dood vaak voortijdig toesloeg. Het aandeel van weduwen
in handel en industrie was in de vijftiende en zestiende eeuw indrukwekkend. In
1427 had in Florence 15,5% van de gezinnen een vrouw, meestal een weduwe, aan
het hoofd van een bedrijf; in Parijs was dat in de zestiende eeuw 12%.
Weduwen hertrouwden doorgaans. Vermogende weduwen konden rustig genieten
van het opgespaarde familiepatrimonium en hadden dus geen evidente materiële
motieven om een nieuwe partner te zoeken. Wel psychologische en fysiologische:
affectie en seksueel verlangen. In Leuven maakt, in 1476, de ongehuwde patriciër
Dirk van Langerode de al even bemiddelde weduwe Katharina Meulenpas het hof.
Langerode zegt dat hij ‘wegens de goede liefde en affectie die hij mevrouw Katharina
toedroeg, gewoon was haar met haar instem-
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ming op te zoeken, met haar te converseren in haar huis, en te praten over een
huwelijk; mevrouw Katharina, door haar beminnelijke antwoorden, deed Dirk ertoe
neigen nog meer bij haar te vertoeven in de hoop op een komend huwelijk’.
Maar ook voor welvarende weduwen konden materiële motieven opduiken. Het
dagelijkse leven was vaak onveilig in de late Middeleeuwen, zeker voor eenzame
dames. Tal van

Een monnik en de rijke weduwe van Guy de Thurno in gesprek met de ziel van de overledene.
Miniatuur toegeschreven aan Simon Marmion in David Aubert, Les Visions de l'âme de Guy de
Thurno, 1474.
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. 31, fol. 7

processen verhalen het trieste lot van weduwen die 's nachts lastig werden gevallen
door halfdronken en op goedkope seks beluste mannen. In 1393 gaat weduwe Ysablet
des Champions tegen de avond nog wat inkopen doen voor haar zieke moeder, in de
duistere straten rond de Petit Pont in Parijs. Ze wordt aangerand door drie arrogante
valets uit de Parijse hofhouding van de hertog van Bourgondië. Ze overleeft het en
voert een lange procedureslag voor diverse rechtbanken in de hoofdstad. Kort na de
feiten hertrouwt Ysablet met meester Gilles Loques, rechter. Die partnerkeuze en
het feit dat zij net nu besloot te hertrouwen, zullen wel geen toeval zijn geweest.
Hertrouwen heeft vaak te maken met het realiseren van een nieuw familiaal kader,
vaak via het sociale netwerk van de vroegere echtgenoot. De Parijse weduwe van
1393 was tevoren gehuwd met een sergeant bij de officialiteit van de bisschop van
Parijs.
Anna Willemszoon, moeder van de beroemde abt Jan Crabbe van Ten Duinen, en
afgebeeld op een zijpaneel van de befaamde triptiek van Hans Memling die door de
abt werd besteld, trouwde eerst met de rijke Vlaamse burger Hans Crabbe, en na
diens dood met een even bemiddelde burger, Christoffel de Winter uit Hulst. Een
tweede zoon van Anna, Pieter, was pastoor in hetzelfde Hulst en onderhield er goede
relaties met de familie De Winter, met wie zij trouwens verwant waren. De kans is
dus groot dat de broer van abt Crabbe voor huwelijksmakelaar heeft gespeeld. Maar
het noodlot sloeg opnieuw toe, en in 1448, op zestigjarige leeftijd, werd Anna voor
de tweede maal weduwe. Ze kon haar dagen probleemloos slijten, dankzij het
gecumuleerde patrimonium van de twee mannen die ze overleefd had. In haar
levensavond, in 1468, was ze nog altijd zo bemiddeld dat ze als tachtigjarige de abdij
van haar zoon rijkelijk kon begiftigen. Helemaal rimpelloos was haar oude dag echter
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niet verlopen. Op een nacht in 1448, terwijl ze rustig lag te slapen, drong Clais
Boudinszoon, de bode van een Zeeuwse edelman uit Kruiningen, samen met een
aantal kornuiten haar huis in Hulst binnen en sleepte haar tegen haar wil mee naar
Kruiningen. De onbemiddelde en ongehuwde Clais had over haar rijkdom gehoord
en zag in Anna een mooie partij. Onder zware psychische druk stemde zij, zogezegd
vrijwillig, toe in een huwelijk - voor haar het derde - maar spoedig wist zij uit de
handen van de samenzweerders te ontsnappen. De boosdoeners werden opgepakt
(Anna had relaties) en zwaar veroordeeld tot een veertigjarige verbanning uit
Vlaanderen. Het bezit van bemiddelde weduwen sprak tot de verbeelding van
hebzuchtige avonturiers, die niet terugschrokken voor brutale methodes.
Een belaagde weduwe kon echter doeltreffend weerstand bieden in agressieve
situaties. Anna Willemszoon zat veilig ingekapseld in kerkelijke en gerechtelijke
kringen en in het Bourgondische establishment. Weduwe Ysablet des Champions
hertrouwde met een jurist, die haar door de doolhof van de Parijse gerechtskringen
kon gidsen om haar belagers uit te schakelen. Drie jaar na de feiten zag Ysablet, die
hertrouwd was en beter beschut dan in de traumatiserende nacht van 1393, genereus
af
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De officiële verloving van Emilia met de in het toernooi dodelijk gewonde Arcitas. Na zijn dood
verlooft zij zich opnieuw, ditmaal met Palemon, de vriend van haar eerste geliefde. Miniaturen door
de Meester van René d'Anjou in een Franse versie van Boccaccio's La Teseida, Frankrijk, ca. 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2617, fol. 139 en 182
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Samen met zijn broer Saturnus eist Titanus zijn vaderlijke erfdeel op van zijn moeder Vesta. Miniatuur
in Raoul Lefèvre, Recueil des Histoires de Troye, Vlaanderen, na 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9261, fol. 2v

van verdere vervolging van haar aanranders.
Een tweede huwelijk wist de affiniteit met de eerste relatie niet noodzakelijk uit.
In 1468 schonk Anna Willemszoon een pak goederen uit het patrimonium van haar
tweede man, aan de abt van Ten Duinen, zoon uit haar eerste huwelijk, en dat enkel
voor het zielenheil van haarzelf, en, ironisch genoeg, van haar eerste man.
Wanneer een weduwe hertrouwde, kregen de kinderen naast hun overlevende
moeder een tweede voogd toegewezen, vaak de nieuwe echtgenoot. Het nieuwe
huwelijk kon niettemin nadelige gevolgen hebben voor de kinderen uit het eerste
huwelijk. Rond 1560 brak in Parijs een schandaal los rond een rijke Parijse weduwe
die mateloos verliefd was geworden op een jongeman, van wie lucide tijdgenoten
veronderstelden dat hij eigenlijk op haar bezit uit was; zij had bij haar huwelijk al
haar goederen aan haar Don Juan overgemaakt en liet haar zeven kinderen in de kou
staan met het door het erfrecht voorziene minimum.
Hertrouwen werd ook door de brede familie met argusogen bekeken, uit vrees dat
een stuk van hun aandeel in het globale patrimonium zou wegvloeien. De brede
familie poogde dus inspraak te verwerven in de keuze van de kandidaat. Hertrouwen
kon een goede zaak zijn voor de groep, als de nieuwe relatie uitzicht gaf op het
intreden in een nieuw en interessant sociaal netwerk. Wantrouwen was echter nooit
overbodig. Weduwe Katharina Meulenpas wordt in 1476 door haar minnaar Dirk
van Langerode uit de stad Leuven geschaakt - ‘verleid’ zegt hijzelf, ‘geroofd’ zeggen
de vrienden en magen van haar vorige echtgenoot, die kennelijk de nieuwe relatie
als een financiële strop zien. Vermoedelijk hoopten zij binnen afzienbare tijd een
deel van Katharina's erfenis in te kunnen pikken, maar die hoop lijkt vervlogen
wanneer Dirk en Katharina vrijwillig voor een priester huwen. Toch wordt de klacht
van vrouwenroof ernstig genomen, en het paar riskeert een veroordeling. Door hun
goede connecties met de hertogelijke overheid en zijn vertegenwoordiger, de Leuvense
meier,
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komen ze er ten slotte nog goed af: de weliswaar fikse schadeloosstelling aan de
vorst is wellicht maar een peulschil in vergelijking met de omvang van de in het
nieuwe huwelijk samengebrachte patrimonia.
Voor wezen was de leeftijd van 12 tot 14 jaar een scharnierpunt; voordien
voorzagen de voogden in alle elementaire behoeften, nadien konden de wezen in het
productieproces worden ingeschakeld als bron van inkomsten voor de brede familie.
De belangen van een weeskind werden veilig gesteld door een testament van de
ouders of, bij ontstentenis daarvan, door het algemeen erfrecht. Van het bezit der
ouders werd een keurige inventaris gemaakt. De verplichtingen en de beschikbare
middelen werden opgesomd in de onderhoudsregeling. In dat alles staan de
verwantschap met het kind, het vermogen van het kind en zijn leeftijd centraal.
Met verwantschap wordt bedoeld het in de woonplaats al of niet voorhanden zijn
van verwanten van het weeskind. Als die er zijn, is de opvang verzekerd. De regel
is: familie zorgt voor familie. En dat in een welbepaalde orde: de dichtste familie
komt het eerst aan de beurt, daarna in dalende volgorde verdere verwanten. Indien
de familie niet geneigd was haar verantwoordelijkheid op te nemen, werd ze desnoods
daartoe gedwongen door de stedelijke autoriteiten. Wezen, vooral kinderen van
immigranten van de eerste generatie, die geen aanwijsbare verwanten in de stad
hadden, kwamen terecht bij vreemden. Het vermogen was doorslaggevend voor de
concrete invulling van de opvang, zeker voor kinderen van immigranten. Een
familieloos weeskind met een vermogen kreeg een voogd toegewezen door de
overheid, die het onder precieze voorwaarden bij een particulier uitbesteedde.
Familieloze wezen zonder vermogen kwamen in het weeshuis terecht, al dan niet na
optreden van de buurtgemeenschap van de kinderen. Bij kinderen met familie bepaalde
het vermogen de gretigheid van de verwanten om zich over de wees te ontfermen en
dus ook het soort opvang. Het aannemen van een verwant weeskind mét vermogen
werd beschouwd als een middel om greep te krijgen op zijn erfenis. Het kind moest
weliswaar onderhouden worden met de opbrengst van zijn erfenis, maar intussen
pikte het familielid dat daarvoor instond een graantje mee. Het feit dat de naaste
verwanten eerst in aanmerking kwamen voor de houdenisse is geen toeval: ze waren
ook de eerste erfgenamen van het kind wanneer het stierf.
Wat het onderhoud concreet inhield, was goed afgebakend. Voor de
arbeidsongeschikte jonge kinderen was de essentie: eten, drinken, slapen, kleding,
verpleging bij ziekte, onderwijs en opvoeding. Het geslacht speelde
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Terwijl moeder kookt, beweegt een van de kinderen het wiegje van de kleinste heen en weer.
Randminiatuur, Frankrijk, ca. 1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 276, fol. 110v

‘Van een kinderoppas die de jonge kinderen het “Ave Maria” leerde zeggen’. De uitbeelding van een
mirakel was aanleiding tot een alleraardigst tafereeltje. Miniatuur in Jean Miélot, Miracles de
Notre-Dame, ca. 1456. Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 54v
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daarbij geen enkele rol. Ook niet voor het onderwijs: in de Nederlanden, meer dan
elders in Europa, hadden meisjes een volwaardige kans op een opleiding, in ieder
geval voor het elementaire onderwijs in lezen, schrijven en rekenen.
Wezen konden hun statuut van wees verlaten: door te huwen, door in het klooster
te treden, door ‘uitgebrood’ te worden. Dat laatste betekent dat ze expliciet door hun
familie werden

Vanop een dak schudt een man een zak munten leeg waarnaar op straat gretig wordt gegrabbeld. Dit
thema, dat zowel vrijgevigheid als hebzucht uitbeeldt, komt meermaals voor als randillustratie in
laat-15e-eeuwse handschriften.
Randminiatuur toegeschreven aan Simon Bening en atelier in het Getijdenboek van Albrecht van
Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24/2, fol. 63v

geëmancipeerd. Wie ontvoogd werd kreeg de volle beschikking over zijn of haar
bezit, nog altijd zonder onderscheid inzake geslacht. De nuances begonnen bij de
wijze van ontvoogden. De overgrote meerderheid van de weesmeisjes in Vlaanderen
werd door huwelijk ontvoogd; hun leeftijd bij hun huwelijk valt niet te achterhalen.
Uitbroding was in Gent het geval voor zowat 20% van de meisjes, en ze waren
gemiddeld 24,7 jaar oud. Indien ze daarna trouwden, waren ze dus ouder dan 24.
Voor de weesjongens was de overheersende formule, namelijk 57%, uitbroding op
gemiddeld 24,4 jaar; slechts een minderheid werd door huwelijk ontvoogd. De 20%
weesmeisjes die ontvoogdden zonder dat er van een huwelijk sprake was, reveleren
een opmerkelijke visie: ze werden blijkbaar geacht ook zonder huwelijk op eigen
benen te kunnen staan, rechtsbekwaam te zijn en hun eigen vermogen te kunnen
beheren. De families zagen het misschien liever anders, maar durfden zich in elk
geval niet te verzetten. De tijdgenoot ging er dus niet van uit dat een vrouw, louter
en alleen omdat ze een vrouw was, niet zelfstandig zou kunnen zijn.
Voor weesjongens waren er andere bekommernissen. Het huwelijk maakte hen
heer en meester van hun erfgoed. Maar door de lange leertijden was het huwelijk
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fataal laattijdig. De familie was geneigd de uitbroding op de lange baan te schuiven.
De voogden en de familie bedachten tal van vertragingsmanoeuvres om de
ontvoogding van de wees en vooral de onvoorwaardelijke overheveling van zijn
totale bezit uit te stellen. Dat uitstel leidde soms tot probleemgedrag bij de jongere,
op financieel, seksueel en crimineel gebied. Opstandige jongeren riskeerden collocatie,
opsluiting op eigen kosten en op initiatief van de familie.
Dankzij het egalitaire erfrecht bracht het weesmeisje haar volledige erfdeel mee
in het huwelijk. Het enthousiasme waarmee haar familie zich inliet met het sluiten
van een voor haar geschikt huwelijk, laat bijgedachten vermoeden. En inderdaad,
ook binnen het huwelijk behield de vrouw - en bij haar overlijden haar kinderen, of,
bij afwezigheid van kinderen, haar eigen verwanten - haar rechten op die bezittingen.
Niet alleen het Vlaamse stede-
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lijke erfrecht was gunstig voor de vrouw, ook het huwelijksgoederenrecht steunde
op gelijkberechtiging van de echtgenoten. Steeds was er volledige of gematigde
gemeenschap van goederen. Dit huwelijksgoederenstelsel bevorderde in de
Nederlanden de sterke positie van de vrouw en de weduwe, in tegenstelling met vele
andere delen van Europa, waar geen sprake was van gemeenschap van goederen, en
waar bij overlijden van de man de erfenis vrijwel volledig naar diens erfgenamen
ging.
Het lastige leven van ongehuwde jongeren Vele jongeren in middeleeuws Vlaanderen
stelden door de lange leertijd en de economische onzekerheid hun huwelijk uit,
achtten zich te zwak voor het stichten van een decent gezin en gebruikten volop
anticonceptiva. Hoewel dit laatste door Ariès en anderen ontkend is, bestond er wel
degelijk malthusiaans gedrag avant-la-lettre. In Ieper, industriestad in verval, zijn er
in 1412 in de verpauperde wijken 20,3% eenpersoonshaarden, de helft vrouwelijk.
Ze bevinden zich vooral in de 14% Ieperse huizen die bewoond worden door meer
dan één familie, en voor een deel bij de 31 personen die een kamer, met aparte keuken,
huren bij een andere familie. Alleenstaande vrouwen zijn dikwijls arm: 39 op de 51
bedelaars in Ieper, in 1431. In 's-Hertogenbosch leeft 10% van hen op de armendis.
Meisjes trouwden doorgaans jong, jongens zelden voor hun vijfentwintigste. Zo
lang bleven ze niet zonder seksuele honger. Om de periode tussen de ontluikende
puberteit en de seksualiteit binnen het huwelijk te overbruggen was het bordeel een
gedroomde oplossing. In elke stad en in ieder dorp was er wel een te vinden. Een
vluggertje kostte een derde tot driekwart van het dagloon van een geschoolde arbeider.
Omdat het de sociale orde meer ondersteunde dan verstoorde, werd dit gedrag door
de overheid getolereerd. Daarnaast waren er de proefvrijages (écraignes),
liefdesspelletjes bij huwbare meisjes met alle variaties van knuffelen, behalve
penetratie. Dubbel voordeel van die vrijblijvende stoeipartijen was dat ongewenste
zwangerschappen uitbleven, en dat de latere, echte huwelijksstrategieën van de
familie niet werden doorkruist. De Vlaamse jeunesse dorée veroorloofde zich heel
wat meer met jonge maagden. De Gentse schepenenregisters van rond 1450 staan
bol van ongewenste zwangerschappen en ongehuwde moeders. Gerem Borluut, uit
de bekende familie, defloreert in 1451 Lysbeth van de Steene, maar kan of wil haar,
vermoedelijk wegens het standsverschil, niet huwen. Dan maar een forse som betaald
voor de hinder en het kraambed, en vervolgens levenslang een lijfrente van 10
schellingen groot, een som die overgaat naar hun beider natuurlijk kind, mocht de
moeder zich misdragen. Stadsbestuurders houden van sociale orde.
Het dominante model is dat van de jongeman op vrijersvoeten. Maar vrouwen
namen ook wel eens het initiatief. In 1463 was Hulst het toneel van de rocamboleske
perikelen van
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Twee pentekeningen door de Meester van Wavrin in de Roman de Girart de Nevers, vóór 1467.
Boven: De jaloerse Girart verdenkt zijn mooie en onschuldige geliefde Euryant van omgang met een
rivaal en wil haar in een driftbui doden.
Gelukkig voor het meisje verschijnt een gevleugelde draak ten tonele... Onder: Girart verslaat de
belager van een badende maagd. Daarop vergezelt hij haar naar haar kasteel, waar zij zich uit
dankbaarheid aan hem geeft.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9631, fol. 20 en 85v
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twee onbemiddelde ongehuwden: Willem de Waghenaere, 21, en Berthele Sceppers,
54. Willem zou haar drie jaar voordien hebben verkracht, maar dat was louter een
gerucht. We mogen aannemen dat ze min of meer vast samenwoonden. Willem, 33
jaar jonger dan zijn Berthele, gaat op een mooie dag flierefluitend op zoek naar een,
wellicht jongere bruid. Berthele, ontgoocheld en woest, zit Willem met alle middelen
op de hielen. Ze laat zich niet

‘Elkeen volgt zijn eigen weg’. Te voet reizende jongelieden met stok. Miniatuur in Petrus de Abano,
Expositie problematum Aristoteles, Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 98v

Een ongewapende jongeman wordt onderweg door vier mannen met stokken en zwaarden overvallen.
Illustratie bij het hoofdstuk ‘Timor et fortitudo’ in Petrus de Abano, Expositie problematum Aristoteles,
Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 314

ontmoedigen wanneer hij haar op de markt van Hulst peren en appelen naar het hoofd
gooit en 's nachts tot bloedens toe toetakelt, en dan Hulst ontvlucht uit vrees voor
arrestatie. Dankzij vrienden en magen wordt het toch een happy end, en trouwt
Willem met zijn vroegere levensgezellin. De vlucht van de jongeman was vooral een
gevolg van schaamte over het grote leeftijdsverschil, een klassiek voorwerp van spot
in de rituelen der jeugdbenden (charivari).
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Kortsluitingen tussen ouders, vrienden en magen, en kinderen Kortsluiting tussen
ouders en kinderen is dikwijls te herleiden tot een generatieconflict. Er waren
inderdaad redenen te over voor frustratie bij jongeren. Ouders hadden juridisch
alleenrecht. Van zelfstandig optreden was geen sprake. Jongens hielden de beproeving
van de lange leertijd vaak niet vol en liepen voortijdig weg van hun werkgever.
Ongedurige weeskinderen vertoonden wangedrag. Meisjes vluchtten in een huwelijk
zonder instemming der ouders. Ouders stuurden onhandelbare kinderen vaak tijdelijk
naar familie of voor een opleiding naar een andere stad.
Indien de vlucht van het meisje uit het familienest een blijvend karakter kreeg
doordat zij tegen de zin van de ouders ging samenwonen met een partner buiten het
gezin, sloeg de repressie - zoals overheid en families die gestalte hadden gegeven in
de Gentse keuren van 1297 en 1438 - ongenadig toe. Het meisje werd onterfd, en er
volgde zelfs dootmakijnghe, een situatie waarin het kind door de familie als dood
werd beschouwd zolang de ongewenste relatie voortduurde. De sancties waren niet
mals. De vijftiende-eeuwse kruideniersdochter die het ouderlijke huis ontvluchtte
om te huwen zonder toestemming, verloor niet enkel haar erfenis, ze verspeelde
tevens haar recht om het ambacht uit te oefenen - broodroof zonder meer.
Vrienden en magen hadden het met de weeskinderen die ze bevoogden meestal
goed voor. Toch dreigden er misbruiken. De emancipatie en ontvoogding van een
wees werd wel eens op de lange baan geschoven, omdat de jongere dan langer
fungeerde als goedkope arbeidskracht voor de voogd. Op zich was het innen van
loon van een wees geen misbruik: vanaf veertien jaar was het een normaal onderdeel
van de overeenkomst over onderhoud en uitbesteding, die voor de schepenbank was
gesloten na de dood van de ouders.
Dat de normale gang van zaken herhaaldelijk verkeerd liep voor een wees, zal
wellicht het gevolg zijn geweest van heel banale opstoten van egoïsme en hebzucht,
waarbij het belang van het individu, namelijk de wees, moest wijken voor dat van
de brede familie. Weeskinderen zagen hun economische zelfstandigheid, en dus hun
eigen inkomen, soms uitgesteld vanwege de materiële belangen van een of meer
familieleden. Vrienden en magen
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Lucretia wordt met geboeide handen naar het bed gesleurd (en verkracht) door Tarquinius. Miniatuur
in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 61v

hielden zich niet altijd aan de spelregels en dwongen een wees soms tot
huwelijksbeloften die ongetwijfeld nuttig waren voor de clan maar niet de vrije keuze
waren van de wees. Jongeren vluchtten vaak in een clandestien huwelijk als krachtig
protest tegen de onmogelijkheid van een vrije partnerkeuze. De frustratie kon ook
uitmonden in een schaking, al dan niet gevolgd door een collectieve verkrachting
van het meisje door een jeugdbende. In hun defensie voor de rechter motiveerden
de schoeljes hun brutale gedrag als een aanklacht tegen het autoritaire optreden van
families die bepaalde meisjes voor bepaalde kandidaten wilden reserveren.
Verleiden en schaken De grote bemoeizucht van ouders, brede familie en overheid
heeft jongeren en ook oudere verliefde paren aangespoord tot grote creativiteit in het
bedenken van manieren om die hindernissen te omzeilen.
De zachtste vorm van verzet was het vrijwillige samenwonen van twee individuen,
met wederzijdse belofte van trouw: dat was het clandestiene huwelijk waarmee de
familie én de priester buitenspel werden gezet. Was het een teken van affectie in de
partnerkeuze? Waarom was de Kerk zo tolerant en de brede familie zo bevreesd
daaromtrent? Was het een sluipweg naar sociale mobiliteit, los van de ouderlijke
controle? Het is alleszins opmerkenswaard dat hier geen sprake was van geweld en
misdrijf.
Bij het forceren van een huwelijk was de zachte vorm die van de verleiding.
Formeel was er geweld mee gemoeid, aangezien de ene partner (meestal de jongen)
de andere ontvoerde of schaakte. Voor de rechter betrof het een welomschreven
categorie van misdrijf: in het Vlaamse middeleeuwse recht wordt het ontscakinghe
genoemd. De cruciale vraag was of de schaking met instemming van het meisje
gebeurde. Zo ja, waarin lag dan het misdrijf? Wie was de gedupeerde? Voor de Kerk
was er geen, voor de lekensamenleving wel. Volgens de keure van graaf Gwijde van
Dampierre uit 1297 was het een strafbare handeling ‘als een vrouw, die vader of
moeder heeft, of wees is, geschaakt wordt met haar toestemming, en dit
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Vier stadia in een 15e-eeuwse vrijage:
Troïlus en Cressida omhelzen elkaar beneden aan de trap (ca. 1480). Oxford, Bodleian Library, Ms.
Douce 331, fol. 26

Alexander wordt verleid door Morgaine (1468). New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 41.
fol. 44
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Een minnekozend paar op een gesloten kist. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Guillebert
de Mets in Laurent Premierfaits Franse versie van Boccaccio's Decamerone, 1445-50.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5070

Een vrijend stel in een hemelbed. Miniatuur in Petrus de Abano, Expositio problematum Aristoteles,
Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72. fol. 78v

geschiedt buiten de wil van vader en moeder, of, indien zij wees is, buiten de wil
van haar naaste magen’. Ouders en brede familie waren in de burgerlijke wetgeving
dus het slachtoffer, in hun functie van beheerder van het familiepatrimonium, en
konden zich burgerlijke partij stellen. Er volgde dan, in theorie, een dubbele sanctie:
de schaker werd drie jaar verbannen uit het graafschap, het meisje verloor al haar
goed en haar rechten op erfenis uit het familiepatrimonium. Maar zo verliep het
zelden. In de praktijk ging de baljuw, na klacht van de
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ouders, op zoek naar de overtreders en hij vond ze meestal niet ver weg. Er werd een
boete betaald, ten voordele van de vorst en van de woonplaats van de daders. Willem
uuten Wilghen uit Evergem schaakte in 1478 de dochter van Jan de Pauw ‘om met
haar te huwen’. Op verzoek van de ouders spoorde de baljuw de schaker op. Die
kwam er met een boete van 36 pond parisis af, want het onderzoek wees uit dat alles
‘met goedvinden van de dochter’ was gebeurd en er dus slechts sprake was van
verleiding. De opgelegde 36 pond stemde overeen met 120 dagen loon van een
ongeschoolde arbeider. Omdat er in een jaar slechts 260 werkdagen waren, komt dat
neer op bijna een half jaar arbeid, wat niet min is voor weinig koopkrachtige lieden.
Aan verbanning van de jongen of confiscatie van de goederen van het meisje werd
al lang niet meer gedacht. En vermits het doel van de schaker per slot een clandestien
huwelijk was, is de kans groot dat het feest in het Evergemse verhaal toch doorging.
In andere gevallen regulariseerden de schaker en zijn meisje hun geldige maar
kerkrechtelijk onwettige relatie, door een priester op te zoeken. In 1438 ontvluchtten
Wouter Janszoon en Jakemien Willemszoon Middelburg in Zeeland; in een plaatsje
in Brabant, in het ‘buitenland’ dus, ‘huwt de een de ander in de handen van de pastoor
van de plaats’. Daardoor was de echtverbintenis onomkeerbaar. Priesters hadden
blijkbaar geen enkele morele scrupule om in gevallen van verleiding mee te helpen
aan de kerkelijke regularisatie, ook al was dat tegen de zin van de ouders. Ten
overvloede gaat het meisje voor de lokale schepenbank ook nog ‘bekennen dat ze
uit vrije wil is meegekomen’. Dat laatste was blijkbaar een voorzorg tegen een
eventuele burgerlijke klacht vanwege de ouders, die buitenspel waren gezet.
De hardere methode was die van de vrouwenroof. Ook hier is de definitie van de
rechtspraak glashelder: abductio impliceert het schaken van een vrouw tegen haar
wil - en uiteraard ook tegen de zin van de familie. In de praktijk was het voor politie
en rechters niet altijd eenvoudig om uit te maken of het verleiding, dan wel
vrouwenroof betrof. Vaak was het een spel van woord tegen woord en dus een op
zijn minst schijnbare patstelling. Pieter de Wulf heeft in 1424 de dochter van Alard
Stouten geschaakt, tegen de zin van de vader, die er de baljuw bij haalt. Maar het
meisje zelf getuigt voor de baljuw dat ‘alles wat de genoemde Pieter met haar heeft
gedaan’ (en dat kunnen we ons levendig voorstellen) ‘gebeurde met haar wil en
instemming’. Trouwens Pieter en het meisje zijn inmiddels gehuwd. De baljuw is al
tevreden met de klassieke boete van 36 pond parisis. Wat vader Stouten verder deed
of dacht vernemen we jammer genoeg niet. Indien bewezen werd dat het inderdaad
vrouwenroof betrof, dan was de sanctie al vanaf 1191 de doodstraf, omzetbaar in
levenslange verbanning. Zo'n vaart nam het meestal niet. De vindingrijkheid in het
bedenken van motieven die de straf kunnen reduceren is onuitputtelijk. Gillis de
Manghelaere wordt in 1433 voor vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen door de Gentse
schepenen, na een onmiskenbare vrouwenroof, want ‘getuigen hebben haar hulpgeroep
gehoord’. De voogd en magen van het meisje verzoenen zich echter met Gillis, die
bovendien een arme gezel is. Na tussenkomst van enkele bonnes gens gunt de baljuw
hem een minnelijke schikking voor 30 pond. Onthullend voor de middeleeuwse
mentaliteit is dat vrouwenroof doorgaans niet wordt voorgesteld als een misdrijf
tegen de betrokken vrouw, maar wel tegen de familie en de openbare orde. Een
aardige variant is het schaken van een gehuwde dame. Ontvoerder Maes Bouters
nam in 1388 bovendien nog het bezit van de bedrogen echtgenoot mee. De twee
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geliefden werden in dit geval voor eenzelfde periode van tien jaar verbannen en
konden dus handig overleggen over een gemeenschappelijk ballingsoord.
Vrouwenroof kon met verkrachting gepaard gaan. Cynisch genoeg werd de daad
daardoor alleen maar efficiënter, althans indien er een zwangerschap op volgde en
de bedoeling van de onderneming een huwelijk tegen de zin der ouders was. De grens
tussen vrijwillige seksuele gemeenschap en verkrachting, avec ou contre gré, is voor
de middeleeuwer scherp getrokken. De bewijslast ligt bij de vrouw: zij moet getuigen
vinden die gehoord hebben dat zij protesterend heeft geroepen. De kwestie is echter:
hoe bewijs je zoiets als er toevallig geen getuigen in de buurt waren?

Prinsen en poorters

206
Het aantonen van de seksuele gemeenschap is niet de kern van de zaak: dat kan door
onderzoek van matrones, beëdigde vroedvrouwen. Maar wat met het aspect
verkrachting? De oplossing kan komen van de betrokkenen zelf. De dader kan
bijvoorbeeld bekennen: Jan de Neckere wordt er in 1471 van verdacht een meisje
van acht te hebben misbruikt; hij wordt gevangengezet en bekent uiteindelijk; hij
krijgt grace mits het betalen van 120 pond (400 dagen ongeschoolde arbeid) aan
voogd en vrienden en magen van het kind, en nog eens 200 pond (666 dagen) aan
de baljuw. Soms valt de vrouw door de mand: in 1389 klaagt de gehuwde Liesbet
Ackermans de molenaar Fierin Sampson aan ‘die haar zou hebben beslapen in zijn
molen tegen haar zin’, maar een poosje later bekent ze de baljuw ‘dat ze niet heeft
geroepen’, en Fierin komt er goed af met de milde som van 36 pond. Zulke lichte
sancties waren

Jupiter, vermomd als vrouw, randt Callisto aan in de tempel van Diana. Miniatuur in Raoul Lefèvre,
Recueil des Histoires de Troye, Vlaanderen, na 1467.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9261, fol. 31
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weliswaar courant, maar het kon ook mislopen. Soms werd verkrachting inderdaad
bestraft met lange verbanning. In 1479 worden Daneel van den Leene en Jenijn
Charle ervan verdacht een meisje te hebben verkracht. Pas op de pijnbank bekennen
ze en ze worden door de Gentse schepenen voor vijftig jaar uit Vlaanderen verbannen.
In 1480 wordt Jacob de Pottere schuldig bevonden aan verkrachting van meerdere
meisjes; ook hij wordt op de

De verkrachter ontmand, of de castratie van Saturnus door Jupiter. Miniatuur in een versie van de
Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 76v

rooster gelegd, en na bekentenis ter dood veroordeeld. Hij wordt daadwerkelijk
opgeknoopt, na een poging om de executie uit te stellen met een genadeverzoek, dat
echter geweigerd wordt.
Vaak verhalen de bronnen expliciet welke strategie er achter de vrouwenroof stak.
In 1431 wordt Willekin Stalin ‘ervan verdacht Trysquin Bakere te hebben verkracht
tegen haar wil om haar te kunnen huwen’. Dat laatste is dan wel mislukt, want ze
wordt na de feiten keurig naar het huis van haar vader teruggebracht. Willekin is wel
80 pond (266 dagen ongeschoolde arbeid) lichter na zijn mislukte poging. Een heel
ander verhaal is dat van de Gentse stadsklerk Hendrik Tolvin, die in 1385 Kathelijne,
dochter van de vermogende Gentse patriciër Jan van Libercha verkracht én schaakt.
Tolvin is blijkbaar rad van tong en ambitieus. Vader Libercha schenkt de snoodaard
genade en herstelt zijn dochter in haar bezit. In 1390 huwt Tolvin zelfs met die dochter
en hij maakt een mooie carrière als invloedrijke stadspensionaris.
We kennen de motieven ook uit normatieve teksten. De hertogelijke ordonnantie
van 1438 tegen verkrachtingen stelt dat ‘vele vrouwenroven en geweld op maagden
en andere vrouwen plaatsgrijpen onder de [schone] schijn van huwelijken, maar [in
feite] op grond van de begeerte om bezittingen in te palmen’. Zulks leidt tot
destabilisatie van de maatschappelijke verhoudingen, en daarom trof de hertog forse
maatregelen om de kwaal in te dijken. Het is duidelijk dat hij, op aandringen van de
Gentse patriciërs, een rem wilde zetten op elke vorm van ongecontroleerde
maatschappelijke mobiliteit.
Aan geforceerde huwelijken lagen diverse motieven ten grondslag. We zagen
reeds ouders en vorsten aan het werk om jonge mensen tegen hun zin tot een huwelijk
te dwingen. We zagen Tolvin via een geforceerd huwelijk sociale promotie realiseren
- en niet alleen voor zichzelf, want zijn zoon klom op van stadsbediende tot
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hertogelijke ambtenaar en woonde in het prestigieuze Braamsteen aan de Gentse
Onderstraat tussen andere Bourgondische kopstukken. Ontelbare Romeo's en Julia's
trotseerden uit spontane verliefdheid de wensen van hun ouders en familie om, louter
geïnspireerd door affectie, emoties en erotische gevoelens, hun eigen wil door te
drijven.
Ouders speelden in die verhalen niet zelden een dubbelzinnige en dubieuze rol.
In het mid-

Een dame wordt door een soldaat in het struikgewas gesleurd.
Haar echtgenoot, die hulpeloos op de grond ligt, is volgens de tekst de gedwongen getuige van de
meervoudige verkrachting van zijn vrouw. Ingekleurde pentekening door de Meester van Wavrin in
een 15e-eeuwse versie van La Fille du Comte de Ponthieu.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 12572, fol. 135v
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deleeuwse Frankrijk zou de familie van het huwbare meisje soms een ‘ontvoering’
of ‘schaking’ hebben geënsceneerd, omdat een huwelijk in dergelijke omstandigheden
de vader van de bruid een dure bruidsschat bespaarde, evenals de kosten van een
feest. Ook broers en zusters van de bruid waren er gelukkig mee: door de onterving
van de onbehoorlijk gehuwde zuster moesten ze hun ouderlijk erfdeel niet met haar
delen.

Het bijbelverhaal van de verleidelijke Ruth die naast Boaz in de hooischuur gaat slapen, is hier in een
realistisch 15e-eeuws decor weergegeven. Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch,
Utrecht, na 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2771-72, fol. 153v

Zo'n machinatie houdt alleszins in dat de ouderlijke affectie, althans tegenover deze
dochter, te kort schoot, want de naïeve bruid was de dupe. Daartegenover stond de
tactiek om het kind voor de familie te recupereren nadat ze door een ongewenst
individu was geschaakt: hier moet de gedachte hebben voorgezeten dat de terugkeer
van het verleide meisje het mogelijk maakte om een voor de familie voordeliger
partij te zoeken. De in 1438 geschaakte Jakemien Willemszoon uit Middelburg in
Zeeland was ongetwijfeld vrijwillig met haar minnaar gevlucht, maar zij kreeg
vermoedelijk heimwee na drie maanden in het verre Brabant. Of misschien werden
er signalen uitgezonden door de familie om haar terug te lokken. Ze nam contact op
met ouders en magen en liet zich overtuigen om bij het Hof van Holland klacht in
te dienen tegen haar echtgenoot wegens vrouwenroof. Ambtenaren van de vorst
onderzochten de feiten, botsten op de eerder in dit hoofdstuk vermelde legale bewijzen
(schepenen en pastoor van het Brabantse dorp waar het paar naartoe was gevlucht)
en wezen de klacht af. Inmiddels was echtgenoot Walter Janszoon in paniek geraakt
door de tegen hem lopende klacht, en op de vlucht geslagen. Hij diende bij de hertog
van Bourgondië een genadeverzoek in, met gunstig resultaat. Het snode plan en de
morele druk van de ouders werden hier onschadelijk gemaakt door de vele voorzorgen
die de verliefde jongeman had genomen. Het is wel frustrerend dat we niet weten of
hij nog lang en gelukkig met zijn Jakemien samenleefde.
Vrouwenroof vond, om begrijpelijke redenen, vaak 's nachts plaats. Een
geliefkoosde formule was het wegvoeren te paard of met een huifkar, na het heimelijk
overvallen van de dame op weg naar de ochtendmis. Verkrachtingen gebeurden in
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alle denkbare lokaties: de slaapkamer van de bedrogen echtgenoot, het open veld,
de hooizolder van een molen, handig wanneer de dader toevallig molenaar is.
Processen en genadebrieven verhullen nauwelijks de brutaliteit van de aanpak. Als
Jehan Gogot in 1449, in zijn Bourgondische dorp, Guiote neergooit op het hooi ‘om
haar vleselijk te kennen’, schreeuwt zij ‘dat ze zal roepen als hij haar niet met rust
laat’, waarop Jehan dreigt dat ‘als ze roept, hij haar mond zal volstoppen’. Na de
feiten zwijgt het meisje lange tijd, geterroriseerd en getraumatiseerd. In 1457 neemt
Guiot Dieulefit, bewogen als hij is ‘door vleselijke lust doordat hij gedronken had
en met wijn geladen was’, de nodige tijd om het meisje dat hij verleidt rustig uit te
kleden, ‘comme pour l'esmouvoir a consentement charnel’. De romantiek mag niet
baten: het gebeurt tegen haar wil, alleen vergeet ze te roepen.
De dankbaarste prooien van vrouwenrovers waren weduwen en dochters uit
welvarende families. In beide situaties was de buit een reeds voltooid patrimonium,
dat met geringe inspanning in de schoot tuimelde van de als Don Juan vermomde
geldwolf. Het schaken van een weduwe was evenwel een gewaagde onderneming,
vanwege de alertheid van de brede familie die haar kansen op het patrimo-
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nium niet wilde zien vervluchtigen. Dirk van Langerode, die in 1476 in Leuven
weduwe Katharina Meulenpas in zijn huwelijksnet wilde vangen, en haar maandenlang
met sympathieke bezoekjes vereerde, nam ten slotte zijn toevlucht tot een aangepast
scenario: de schaking, die op het moment zelf een roof leek (en misschien ook was),
kreeg nadien veeleer de schijn van een verleiding met goedvinden van Katharina.
Die inkleding was

De drie theologale deugden (geloof, hoop en liefde) richten hun moraliserende waarschuwingen tot
drie burgervrouwen. In het midden staat Christine de Pisan, de auteur van Le Livre des Trois Vertus.
Zuidelijke Nederlanden, begin 15e eeuw.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9551-52, fol. 66

nodig, zei hij achteraf, omdat hij vermoedde dat een aantal hem ongunstig gezinde
personen (hij bedoelde Katharina's vrienden en magen) hem wilden hinderen en
Katharina van haar voornemen wilden afbrengen.
Vergeten we tot besluit niet dat de overgrote meerderheid van de middeleeuwse
kinderen zich wél neerlegden bij de keuze van hun ouders, of dat hun beider voorkeur
en maatschappelijke verwachtingen gewoon samenvielen.
Stukgelopen huwelijksrelaties Het spaak lopen van huwelijksrelaties begon meestal
met daden van agressie tussen de partners. Laat-middeleeuwse kluchten zoals Nu
Noch tonen door hun bazige vrouw geterroriseerde sukkels van mannen. Dat beeld
ging terug op het negatieve Eva-cliché van theologen, dat in preken ruim verspreid
werd. Even klassiek was het thema van de bruut die zijn eega bont en blauw slaat.
Wij weten eigenlijk niet hoeveel klappen echtgenotes mochten incasseren in het
kader van de ‘strijd om de broek’. Waren er wel criteria? Een stedelijk reglement
van Aardenburg stipuleert dat ‘een man zijn vrouw mag slaan, want de vrouw is een
stuk huisraad van de man’. De man mag zijn vrouw tuchtigen, niet omgekeerd. Er
bestonden echter grenzen, want de baljuw beboette de echtgenoot die ‘mesuseert
jeghen sijn wijf’. Ongetwijfeld was er op dit vlak forse onder-rapportering en waren
rechters niet snel geneigd zich in echtelijke ruzies te mengen. Middeleeuwse
gedragsboekjes, zoals dat van Dionysius de Kartuizer, vertaald in 1462, bepleiten
dat de man zijn gezag doet gelden in het gezin, maar wijzen fysiek geweld van de
hand en prijzen overreding aan. In 1473 vinden twee Brugse dames, Katerine vander
Leene en Jeanne Sey, een wel heel bijzondere manier om zich van hun echtgenoten
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te ontdoen: zij beschuldigen hen van sodomie, een vergrijp waarop de brandstapel
staat. Hun
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bewijsvoering is ontoereikend en de schout veroordeelt Katerine tot een relatief lage
boete, omdat ze zelf het slachtoffer is van verbaal en fysiek geweld vanwege haar
man, Jeanne echter tot een fikse boete en tot twee dagen aan het rad te schande staan.
Een ander symptoom van familieruzie, maar met juridische gevolgen, is het
opzeggen door een der partners van verantwoordelijkheid voor het doen en laten van
de andere.

Ten onrechte verdacht van ontrouw aan haar verloofde, Lodewijk van Gavere, wordt Ydorie op haar
kamer opgebeurd door haar dienstmeid Edea. Pentekening door de Meester van Wavrin in Histoire
des Seigneurs de Gavre, 1460-86.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10238, fol. 122v

In 1362 verklaart Clais van Wettere dat ‘hij niet langer borg staat voor zijn vrouw
Kateline Smayers, wegens wangedrag zonder zijn weten’. Concreet ontraadt hij zijn
Gentse stadsgenoten om met zijn spilzieke echtgenote nog langer ‘koopmanschap
te doen’ of haar ‘borgen of leningen te verschaffen’.
Middeleeuwse partners zochten en vonden wel degelijk binnen het huwelijk
warmte, affectie en seksueel genot. Waren die ingrediënten door omstandigheden
verzwonden, dan zochten ze die buiten hun relatie. In 1383 verdedigt Jean Pastoure
uit de Champagne zich voor een Parijse rechtbank tegen Jean Coleau voor roof en
vermoedelijke verkrachting van diens echtgenote Jehannette, met het dubbele
argument dat Coleau ‘dusdanig grote ruwheden uitvoerde op zijn vrouw dat ze uit
eigen wil het echtelijk huis verliet, en introk in de woning van Pastoure’ en ‘dat
Jehannette dit alles deed uit een affiniteit voor hem [Pastoure] die groter was dan
voor wie ook’. Het gebruik van het opvallende contrast tussen durtez en affinité geeft
goed de sfeer weer van de middeleeuwse relaties. Het bewijst ook dat het een
doeltreffend argument was voor toenmalige rechters en een sociaal geaccepteerde
denkcategorie.
In vele gevallen liep de zoektocht naar warmte uit op overspel, al kan dat laatste
ook puur speelvogelgedrag zijn. Met zijn drieënder-
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Een wantrouwige en een wreedaardige echtgenoot. Miniaturen in een versie van de Roman de la Rose,
Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 66v en 60
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Discordia (Eris, de godin van de twist) gooit een gouden appel voor de aanwezige godinnen om de
bruiloft van Peleus en Thetis te verstoren. Opmerkelijk zijn het linnen tafelkleed met geborduurde
rand, het uitgestalde vaatwerk en de banken waarop de genodigden aanzitten. Miniatuur in Jean
Miélots bewerking van Christine de Pisan, L'Epître d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 63v

tig maîtresses en zesentwintig bastaardkinderen was hertog Filips de Goede in
hoogsteigen persoon het model. Het spel stond voorop maar de affectie was nooit
veraf. Filips keerde vaak terug naar dezelfde geliefden en zorgde gul voor hen en
hun natuurlijke kinderen. Priesters vormden het tweede archetype van de succesvolle
minnaar. De Gentse kanunnik Hendrik Goethals, mentor van Filips de Goede,
verwekte vijf bastaarden bij twee Gentse dames. De realiteit hield dus gelijke tred
met de vele fictieverhalen waarin clerici centraal stonden.
De novellen in Boccaccio's Decamerone en de bijbehorende miniaturen vertonen
een rijke waaier van lokaties waar vindingrijke minnaars actief zijn, met enige
perverse voorkeur voor het bed van de op reis vertrokken echtgenoot die echter elk
ogenblik kan terugkeren. Die bedrogen echtgenoot is een onuitputtelijk voorwerp
van ironie.
Burgerlijke autoriteiten traden tegen overspel slechts ex officio op indien de sociale
orde in het gedrang kwam. In Breda mag in 1454 een overspelig stel niet langer
schenkingen verlijden voor notaris of schepenbank, en evenmin optreden als wettige
getuigen. Leuk is wel dat overspelige vrouwen onder de tien en boven de zestig
vrijuit gingen. Die tussen tien en zestig bleven meestal eveneens buiten schot van
de rechter, maar kregen het ongetwijfeld binnen de familie te verduren. Mannen
konden een criminele vervolging instellen tegen hun overspelige partner voor eerroof;
de vrouw kon slechts burgerlijk vervolgen, als eventuele aanzet tot scheiding.
Kerkelijke instanties bogen zich over het morele aspect van overspel, als inbreuk
op het sacrament en als afwijking van de exclusief op procreatie gerichte seksualiteit.
Theoretisch was excommunicatie de straf, maar in de praktijk verzilverde de inhalige
laat-middeleeuwse Kerk de spirituele straf steevast door middel
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van boetes, waarvoor een complexe casuïstiek was uitgekiend met gradaties op basis
van familiale en spirituele verwantschap tussen de daders. Bovendien werd het
gewicht van de boetes mooi aangepast aan de sociale status: de sommen in de
rekeningen van de kerkelijke rechter van Doornik variëren van een half tot 12 pond.
Was enkel de man gehuwd (adulterium simplex), dan betaalde alleen hij. De
draagkracht van de man was hier bepalend, de status

Een duivel tracht een monnik te verleiden tot wereldse geneugten en zinnelijk plezier. Miniatuur
(detail) toegeschreven aan de Meester van Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge de Sapience,
Henegouwen, vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 18v

van de ongehuwde vrouw speelde niet mee. Waren de betrokkenen allebei gehuwd
(adulterium duplex), dan betaalde de vrouw vaak iets minder dan de man. De boete
schoot pijlsnel de hoogte in wanneer de zondige partners uit gegoede families stamden.
In 1446-48 moesten telgen van de geslachten Borluut en De Beer niet minder dan
60 pond ophoesten. Het opsporen van overtredingen liep via een weldoordacht
netwerk van verklikking. In de vijftiende eeuw was overspel van priesters danig
gebanaliseerd als misdrijf, maar het bleef een geschikte bron van inkomsten voor de
Kerk. In 61 van de 157 dorpen (38,8%) waar morele overtredingen voorkomen in
het bisdom Doornik, in drie van de vier kleine steden, en in zeven van de acht
vermelde Gentse parochies wordt de lokale pastoor beboet. Dit soort boetes duikt in
de rekeningen zowat om de vijf jaar op; ze schommelen tussen 3 en 33% van het
jaarinkomen van de geestelijke. We zijn geneigd er een soort recurrente heffing in
te zien op vormen van seksualiteit die weliswaar door moralisten werden verguisd
maar in de praktijk hypocriet werden getolereerd. Het bescheiden niveau van de
boete zorgde ervoor dat het jaarbudget van de parochie niet uit evenwicht werd
gebracht.
Al werden man en vrouw min of meer gelijk bestraft door de burgerlijke en
kerkelijke rechter, de sociale tolerantie inzake overspel was voor beide seksen niet
identiek. Aan de top van de Bourgondische samenleving was overspel een snobistische
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attitude die op weinig weerstand stuitte. In lagere klassen draaide het heel vaak uit
op een sociaal drama. Publieke oneer is het trieste lot van de armere maîtresse in
sociaal gemengde buitenechtelijke relaties. In Colijn van Rijsseles toneelstuk Spiegel
der Minnen van rond 1480 is de protagoniste Katharina een arme arbeidster. De
ouders van haar aanbidder Dirk, een rijke koopmanszoon, verzetten zich tegen een
huwelijk met het misprezen naaistertje. Katharina verwerpt met klem de suggestie
van een van haar vrienden dat ze dan maar een tijdlang Dirks maîtresse moet worden,
omdat zij (niet hij) haar eer zou verliezen en daarmee ook alle hoop op een later
huwelijk. Voor rijke dames is de prijs niet de oneer: zij hebben nog steeds hun
patrimonium te bieden.
Uit tal van processen rond passionele moorden weten we dat de bedrogen
echtgenoot inderdaad soms voortijdig thuiskwam, ‘bij nacht’, zoals in 1455 Jacot
Barcueille, die met afschuw ‘Estevenin d'Escoste in zijn eigen woning bij zijn vrouw
in bed aantrof, een onweerstaanbare drang [chaude colle] voelde, bovenop Estevenin
sprong en hem dusdanig met een mes verwondde dat hij die nacht nog overleed’.
Jacot vlucht het land uit, vraagt en krijgt genade van Filips de Goede. De hertog is
vol begrip voor Jacots opgekropte woede en onweerstaanbare drang tengevolge van
het
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Op aanstoken van de oudste dochter snijden de tegelijk getrouwde dochters van koning Diodicias
van Syrië hun mannen de keel over tijdens de huwelijksnacht. Alleen de jongste dochter vlucht weg
met haar man. Miniatuur in Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre, ca. 1470.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2534, fol. 23
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De verloofde van Henri de Metz arriveert met haar bruidsmeisjes en escorte in het kasteel van haar
schoonfamilie voor de huwelijksceremonie en bruiloft. Miniatuur door Loyset Liédet in David Aubert,
Histoire de Charles Martel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol. 78

gedrag van Estevenin, die ‘herhaaldelijk pochte vleselijke omgang te hebben gehad
met de vrouw van Jacot’ en zodoende diens eer fundamenteel had aangetast. In strijd
daarmee lijkt het begrip waarop een Brugse vrouw als Lysbette Lem kon rekenen,
toen ze in 1383 door overspelig gedrag haar man tot zelfmoord bracht. Hoewel de
schout haar wilde ophangen aan een boom, kreeg ze een minnelijke schikking
aangeboden voor 30 pond.
Een vrij radicale kortsluiting binnen het gezin is, in het middeleeuwse theater, het
opschorten van het liefdesspel door een der partners, want ‘bij tweygeren dicwils
ghescillen resen’. In vorstenhuizen en hoge adellijke kringen was het klassieke motief
voor verstoting het onvermogen van de vrouw om erfgenamen te produceren, maar
ook simpelweg de nood aan een echtscheiding om de vorst ruim baan te geven voor
een nieuwe politieke koers.
Formele scheiding was volgens het middeleeuwse canonieke recht mogelijk. Het
huwelijk werd ongeldig verklaard als de man impotent of te dicht verwant was. In
alle andere omstandigheden bleef het echtelijke sacrament gehandhaafd, maar werd
zonodig wel ‘scheiding van lichaam of van woning’ toegestaan. Aanvaardbare
motieven daarvoor waren: overspel, ketterij, zware verwondingen en ook sinds de
vijftiende eeuw, de onverzoenbaarheid van karakter (morum discrepantia). Als
karakter een argument was om te scheiden, dan mogen we omgekeerd besluiten dat
de laat-middeleeuwse mens affectie als noodzakelijke basis van een geslaagd huwelijk
zag.
In de late Middeleeuwen kwamen net als vandaag zowel geslaagde als mislukte
huwelijken voor. Alleen kennen we de eerste minder goed: gelukkige mensen hebben
immers geen geschiedenis.
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Solidariteit en geborgenheid in het familieleven
Psychologische en fysieke attractie als basis van partnerkeuze Bij het zoeken naar
een partner, bij het aangaan van een informele relatie of een formeel huwelijk, blijkt
de middeleeuwer de meest uiteenlopende motieven in het achterhoofd te hebben
gehad. Centraal staat de tegenstelling tussen mariage de raison en mariage d'amour.
In het eerste geval kan zowel de politieke als de sociaal-economische factor
domineren.
Bij vorsten weerspiegelden huwelijken de strategieën van de grote internationale
politiek. Als kind van dertien werd hertog Filips de Goede in 1410 gekoppeld aan
de Franse prinses Michèle de France, omdat het zijn vader Jan zonder Vrees, een
van de regenten en intriganten aan het Franse koningshof, goed uitkwam. In 1430
trouwde Filips, nu uit eigen berekening, met Isabella, dochter van de koning van
Portugal maar vooral kleindochter van de Engelse prins John of Gaunt. Portugal
onderhield toen goede connecties met Engeland, zodat dit huwelijk kan worden
beschouwd als een eerste uiting van de zich aftekenende Bourgondisch-Engelse
alliantie.
Een huwelijk kon ook worden gearrangeerd door stamvaders van patriciërsfamilies
die tuk waren op het samenbrengen van patrimonia en politieke machtsposities, zoals
een zetel in de schepenbank, als onderdeel van een maatschappelijke strategie: de
jonge telgen van het geslacht hadden daarin niet de minste inspraak. Sociale ambitie
was ook de drijfveer van de hogervermelde Gentse stadsklerk Tolvin, die wel zelf
het initiatief nam tot een huwelijk als vorm van sociale promotie, maar dan via een
radicale weg - het verkrachten van de begeerde partij.
Een derde soort huwelijk, veel alledaagser dan dat van de smalle elite waarover
we het tot nog toe hadden, waren de spontane trouwerijen van verliefde paartjes. De
stedelingen en plattelandsmensen van toen waren vanzelfsprekend toegerust met
dezelfde zintuigen waarmee wij vandaag de dag onze omgeving aftasten. Dialogen
uit fictieliteratuur en getuigenissen voor rechtbanken verraden een rijk genuanceerde
woordenschat om karakter- en lichaamseigenschappen te formuleren, of om erotische
fantasieën gestalte te geven. In zijn dagboek laat de enthousiaste vijftiende-eeuwse
Parijzenaar Jean de Roye ons meegenieten van de kwaliteiten van de ‘filles nues’
die hij tot zijn geluk mocht aanschouwen, met hun ‘beau tetin droit, rond et dur, qui
estoit chose bien plaisant’. In de verhalenbundel Cent nouvelles nouvelles, die rond
1456-61 in de omgeving van hertog Filips de Goede ontstond, vleit een
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Feestmaaltijd bij welgestelden ter gelegenheid van een geboorte. Miniatuur in de Biblia figurata,
gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 26v
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Nadat ze heeft gebaad achter een gordijn, kamt een naakte vrouw (Vanitas) haar haar voor de spiegel.
Miniatuur door de Meester van het Gebedenboek van Dresden in het Getijdenboek van Joos van
Wassenaar, 1480-90.
Rotthalmünster, Coll. Tenschert
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pientere en overspelige dame haar sullige echtgenoot, naar we mogen aannemen met
ironische ondertoon, 's ochtends in het echtelijke bed met het compliment: ‘vous
feistes de tres bon appetit le jeu d'amours.’ Er lopen in de verhalen ontelbare gulzige
minnaars, ‘tres beau compaignons’ en ‘gentils galants’ rond, die op ‘belles filles’
jagen. Eén van hen voelt zich de koning te rijk, want ‘al was hij voor het klaarkomen
zeer verliefd op haar geweest, daarna

Een maaltijd bij rijke burgers in een prieeltje. Miniatuur door de Meester van het Gebedenboek van
Dresden in het Getijdenboek van Joos van Wassenaar, 1480-90.
Rotthalmünster, Coll. Tenschert

was hij het nog veel meer, en zij merkte het op en hield het in de gaten’. Beeldende
kunstenaars tonen in hun geïdealiseerde portretten hoe we ons het schoonheidsideaal
concreet moeten voorstellen: de Eva uit Van Eycks Lam Gods met kleine, hoge en
stevige borsten en een geprononceerde golvende buik. De Middeleeuwen kenden
ook het fenomeen van het ‘groene blaadje’: mannen met grijzende slapen vielen voor
de fysieke charmes van jongere dames: een derde van de vrouwen trouwde met een
aanzienlijk oudere man.
Affectie en fysieke charme werden in de vijftiende eeuw wel degelijk als criteria
gehanteerd in de toenadering tussen individuen, in het ritueel van verleiding en
overspel, in de zoektocht naar een huwelijkspartner. Tot ver in de jaren 1970 werd
dat nochtans door bijna alle sociaal-historici in twijfel getrokken. Nog in 1974
poneerde Edward Shorter dat ‘in de Middeleeuwen alleen de elite in staat was om
tederheid en passie, dus liefde, uit te drukken’ en dat pas ‘rond het midden van de
achttiende eeuw liefde echt haar intrede deed als een onafhankelijke kracht die jonge
mensen samenbrengt’. Mitterauer herhaalde dat nog eens in 1982, Stearns in 1985.
In 1980 stelde Flandrin dat begrippen als sentiment, tendresse en amour niet bestonden
vóór de zestiende eeuw, of althans niet in een seksuele context. In 1986 daarentegen
wees Alan Macfarlane, in een hoofdstuk getiteld ‘Romantic Love’, erop dat reeds in
1456 een rechter in Canterbury het huwelijk zag als een relatie op basis van ‘spirit
and body’. Chojnacki en La Roncière vonden bij de Venetiaanse patriciërs en de
Florentijnse burgers van de veertiende en vijftiende eeuw een groter respect voor de
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De Minnaar nadert eindelijk het heiligdom van de Roos... Miniatuur in een versie van de Roman de
la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 155

vrouw als persoon en een uitdieping van de affectie tussen partners. Recent onderzoek
leert dat we dit laat-middeleeuwse gedrag rustig mogen vasthaken aan wat in de
twaalfde eeuw, wellicht nog als elitegedrag, groeide en kleurrijk werd uitgebeeld
door scherp observerende troubadours. Die merkten op dat althans de meest
geraffineerde onder hun tijdgenoten, mannen én vrouwen, zonder schroom in hun
relatie, binnen en buiten het huwelijk, wederkerige gevoelens van affectie en erotiek
uitdrukten, en dat ze seks en liefde als een tweeling koesterden. Als we de bronnen
uit de Lage Landen onbevooroordeeld ontcijferen, blijkt de factor menselijke warmte
in het familieleven zelfs in alle maatschappelijke geledingen voor te komen. Met
succes relativeerde in 1388 ridder Frans van Haveskerke, die veroordeeld was wegens
het schaken van weduwe Alix van Heuchin en op hertogelijke genade hoopte, de
ernst van zijn misdaad met het argument dat hij ‘estoit espris de grant amour, desir
et affection’ voor vrouwe Alix ‘qui lors estoit vesve et a marier’, en hij voegde eraan
toe dat ze na de schaking huwden ‘de leur liberal, franc et commun accort’. Bij
niet-edelen was het niet anders.
Er kunnen vele bewijzen worden aange-
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Pastoraal amoureus tafereel. Randminiatuur in het Breviarium Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 159
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voerd voor het bestaan van affectie als cruciale component in de partnerkeuze in de
Middeleeuwen. Een krachtig bewijs vormen alleszins de talrijke gevallen van
verleiding als koninklijke weg naar een zelfgekozen huwelijk, los van en vaak tegen
de zin van de ouders. Gheenin Kerse uit Lovendegem neemt in 1410 Kateline Coppins
mee, waarna ze vrijwillig een wettig huwelijk sluiten, dat alles tegen de zin van haar
moeder en van de vrienden en magen, en niettegenstaande

Bourgondische huwelijksceremonie voor een kerkportaal. Vijftiendeeeuwse uitbeelding van de
verbintenis tussen Boudewijn ii van Henegouwen en Ida van Leuven (iie eeuw). Miniatuur door
Loyset Liédet in het derde boek van de Chroniques de Hainaut, 1448-53.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9244, fol. 28

‘de moeder in haar buurt om hulp riep voor het behoud van haar dochter’. Geldgewin
was niet het motief van de schaker. Hij is en blijft ‘un povre compaignon’.
Daarentegen waren zijn affectieve motieven zo krachtig dat hij bereid bleek de baljuw
12 pond te betalen bij wijze van minnelijke schikking om verder vreedzaam en
wellicht gelukkig met zijn Kateline door het leven te gaan.
Een tweede afdoend bewijs van het voor-
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komen van spontane huwelijken op basis van affectie ligt in het hoger besproken
clandestiene huwelijk, waarbij de partners elkaar trouw beloven buiten ouders én
priester om. Door de latente of patente conflictsituatie met de ouders, verbeurden de
weggelopen jongeren de facto hun rechten op het familiebezit. In die schemerzone
speelden materiële overwegingen dus geen rol en moeten we wel aannemen dat de
affectie in de eerste plaats kwam. Een clandestien

Verlaten door haar minnaar Aeneas, stort de wanhopige Dido zich op haar zwaard.
Miniatuur in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 94v

huwelijk kon subversief gericht zijn tegen de ouders, evenzeer als een formeel
huwelijk in het bijzijn van een priester. Beide vormen waren stevig beschermd door
het canonieke recht, al werd dat wel eens betwijfeld door de een of andere theoloog.
Rond 1210 moest rechter Thomas van Chobham dan ook expliciet bevestigen dat
mannen en vrouwen zelf een huwelijk konden sluiten zonder aanwezigheid van een
priester of van wie ook. Clandestiene en wettelijke huwelijken hadden allebei de
waarde van het sacrament en konden geen van beide ongeldig worden verklaard.
Wel waren kinderen uit een clandestien huwelijk onwettig, met alle nare gevolgen
vandien, tenzij het huwelijk later voor een pastoor werd geregulariseerd. Er is al
eindeloos gepiekerd over de werkelijke motieven die achter de zeer talrijke
clandestiene huwelijken staken. Pas door het Concilie van Trente in 1563, en ook in
een edict van de Franse koning van 1566, werden ze ongeldig verklaard. Vervelend
is dat clandestiene trouwers nooit een motief vermeldden. Wilden ze de kosten van
de kerkelijke plechtigheid vermijden? Was het een discrete manier om de bemoeienis
van de ouders en de maatschappelijke controle van de Kerk uit te schakelen? Door
hun huwelijksvoornemen niet aan de kerkdeur bekend te maken, zoals voorgeschreven
was voor een formeel huwelijk, wisten de trouwers alvast bezwaren van derden of
van jaloerse familieleden goeddeels te voorkomen.
Niet alle jonge mensen die hun partnerkeuze volledig zelf in handen namen, zetten
hun liefdesrelatie in een formeel huwelijk om via verleiding en schaking, of in conflict
met ouders en brede familie. De meesten gingen praten met de toekomstige
schoonouders, al was het maar om te onderhandelen over bruidsschat en patrimonium.
Pieret du Bois, uit een dorp bij Valenciennes, is een van die gezagsgetrouwe
jongemannen. In 1456 gaat hij onderhandelen met zijn potentiële schoonvader. Ze
worden het roerend eens over de voorwaarden. Daarna loopt alles mis. Een jaloerse
buurvrouw voegt Pieret kwetsende woorden toe. Het huwelijk wordt uitgesteld. Uit
pure wanhoop doodt Pieret twee familieleden van de klappei.
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Een formaliteit die tussen de toekomstige echtelieden en hun respectieve families
in een formeel huwelijk moest gebeuren, waren de zogenaamde huwelijksbeloften.
In het jargon van het kerkelijk recht heetten die afspraken de verba de futuro
(verloving). Daardoor verbonden beide partijen zich tot een huwelijk binnen de twee
maanden. Een kandidaat die zijn woord terugnam onder het voorwendsel dat hij het
gegeven had ‘voor de grap’ (jocose sed non seriose), mocht zich aan een fikse boete
van de bisschoppelijke rechter verwachten.

Een groot leeftijdsverschil tussen partners was het onderwerp van spot. Het veel behandelde thema
van de jonge manipulerende Phyllis en de grijzende Aristoteles moest oudere mannen waarschuwen
tegen het groene-blaadjesfenomeen.
Houtsnede in Thomas Montis, Thuys der fortunen ende dat huys der doot, gedrukt bij Jan Berntsz.
in Utrecht, ca. 1531
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Verlovingsfeest van de 33 dochters van koning Diodicias van Syrië. Miniatuur met Bourgondisch
hofbal toegeschreven aan de Meester van Antoon van Bourgondië in Jean de Wavrin, Chroniques
d'Angleterre, ca. 1470.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2534, fol. 17

De verba de presenti, al dan niet na voorafgaande verloving, omvatten de belofte
van trouw bij het eigenlijke huwelijk.
Vaak probeerde een van beide families de afspraken te verbreken, om een bij nader
inzien ongewenst huwelijk te voorkomen of omdat er inmiddels een interessantere
partij was opgedaagd. Maar zelfs als alles volgens de spelregels verliep, kon het
mislopen. Dat ondervond in 1458 Hans van Liesvelt, die correct met de vader en de
voogden van de moederloze Katharina overleg had gepleegd met het oog op een
toekomstig huwelijk, zodra Katharina de vereiste leeftijd zou bereiken. Hoewel er
een formeel huwelijkscontract was opgesteld, kwamen de vader en voogden van
Katha-
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rina - maar niet Katharina zelf - op hun beslissing terug, toen Hans zich een jaar later
in Dendermonde presenteerde. Zoals zoveel lotgenoten wilde het meisje aan de
invloed van haar thuis ontsnappen en ze moedigde zelf haar geliefde aan om haar te
schaken. Uit vrije wil gingen ze dat voor de schepenen van Baasrode verklaren,
waarna ze voor een priester huwden. Ondanks alle voorzorgen werd Hans, na een
klacht van de familie, voor vrouwenroof veroordeeld. Door een genadeverzoek aan
de vorst kwam echter de perfiditeit van de familie aan het licht en werd de schuld
van de pseudo-schaker uitgewist.
Wanneer een paar voor een kerkelijke rechtbank kwam beweren dat ze ooit verba
de futuro uitgewisseld hadden en geslachtsgemeenschap hadden (copula zegt de
rechter in zijn zedig Latijn), was de officiaal doorgaans geneigd de relatie als een
‘verondersteld huwelijk’ (matrimonium praesumptum) te erkennen, zodat het als
irreversibel kon blijven bestaan. Uiteraard waren er niet altijd getuigen voorhanden
om de echtheid van de vroegere geloften te ondersteunen. Dat gaf aanleiding tot nog
meer kortsluitingen. Josse van der Sporct en Margareta Philips kondigen in 1459 in
Dendermonde helemaal zoals het hoort hun verloving aan door drie bannen aan de
kerkdeur. Onverwacht daagt er ene Pieter van der Borst op, die beweert vroeger met
Margareta gehuwd te zijn geweest. Hij spant de kerkelijke rechter in om na te gaan
of het bestaan van geloften tussen Margareta en Pieter kan worden bewezen en of er
tussen hen ooit een copula plaatsgevonden heeft, waardoor er dus een ‘verondersteld
huwelijk’ zou zijn. Niemand wil echter getuigen over de geloften. Wel geeft Margareta
toe dat ze ooit geslachtsgemeenschap had met Pieter, maar zonder intentie van
huwelijk. Laatstgenoemde krijgt dus geen kans om het nieuwe huwelijk te voorkomen.
Integendeel, hij moet opdraaien voor de proceskosten en schadevergoeding betalen
aan Margareta, omdat hij haar eer heeft aangetast.
Families bedenken wel meer doortrapte spelletjes om een voor hen onaanvaardbaar
huwelijk te voorkomen. Soms met succes. Clais Coren maakt anno 1449 kennis met
Maaike Ruebins. Verliefd als ze zijn, hebben ze geslachtelijke gemeenschap, met
goedvinden van het meisje. Als vader Ruebins en de vrienden en magen dat vernemen
‘dwingen zij het meisje, met woorden en op andere wijzen, om klacht in te dienen
tegen Clais wegens verkrachting’. Maaike gehoorzaamt haar familie en haar minnaar
wordt veroordeeld.
Het blijft voor historici een fascinerende vraag of het laat-middeleeuwse huwelijk
effectief mag worden beschouwd als een weg naar sociale mobiliteit. Al lijkt de
samenleving van de dertiende tot vijftiende eeuw vaak immobiel, en al zijn tal van
structuren gericht op het verhinderen van mobiliteit, in werkelijkheid is er altijd
beweging geweest, en klommen steeds nieuwe homines novi, ambitieuze individuen,
en nieuwe families de maatschappelijke ladder op.
Het forceren van een huwelijk was slechts een van de vele middelen daartoe. Het
succesvol hanteren van deze formule - al blijft dat uitzonderlijk - en de paniekreactie
van een elite die het doorbreken van standsmuren op alle manieren wil verhinderen,
zijn verschijnselen die ergens in de loop van de veertiende eeuw opgekomen zijn.
Ik veronderstel dat dit alles gekoppeld is aan de vele politieke en sociale crisissen in
de Nederlanden, in 1297-1305, 1323-28, 1338-45, 1359-60, 1379-85 en 1435. Het
tijdelijk uitvallen van de gezagsstructuren was telkens een gelegenheid om de tradities
van een gesloten samenleving op losse schroeven te zetten. Zulke confrontaties
hebben sociale groepen een politieke inspraak bezorgd die ze voorheen niet hadden.

Prinsen en poorters

In Gent kwamen rond 1302 voor het eerst ambachtsleden in het stadsbestuur. Soms
werd dat stukje macht hun opnieuw ontnomen, zoals de Gentse volders ondervonden
in 1359-60. Het is niet ondenkbaar dat de idee van het doorbreken van standsmuren
via een geforceerd huwelijk, aan deze crisisfases gekoppeld is. Twee van de cruciale
overheidsingrepen ter zake werden precies uitgevaardigd op de crisismomenten 1297
en 1438, en wel als antwoord op heel concrete uitdagingen in de huwelijkssector.
Nog intrigerender is de mutatie van de kwaal die men wilde bestrijden. Zoals in de
allereerste maatregelen tegen schaking uit 1191, was in 1297 het optreden in essentie
gericht tegen de vrije partnerkeuze als inbreuk op het gezag van ouders, voogden en
brede familie. In 1438 echter beseften de Gentse gegoede families het
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risico van de maatschappelijke mobiliteit van avonturiers via verleiding en
verkrachting, zoals blijkt uit een eerder geciteerde casus. Het fenomeen bestond dus
in de Nederlanden, alleen kennen we de precieze omvang ervan niet. Florence, waar
meer gestoffeerd fiscaal materiaal bestaat, geeft uitsluitsel over de sociale mobiliteit.
In de bevolkingsgroep die actief aan de politieke besluitvorming deelneemt (de ruling
class van A. Molho), huwt 63% binnen

Huiselijke stemming in een ambachtsgezin, namelijk de Heilige Familie. Rechts zet de kleine Jezus
zijn eerste pasjes in een looprekje. Miniaturen in het Getijdenboek van Catharina van Kleef, 1440.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 917, fol. 149 en 150

deze klasse met partners van gelijke sociale status. 37% dus niet. Nog treffender is
de 18% mannen die tot de op een na laagste sociale categorie behoren (op de 5 die
Molho afbakent) en huwen met meisjes uit de hoogste groep (high status). Bij vrouwen
van lagere stand lukt dat slechts voor 12,3%.
De idee van sociaal gemengde huwelijken hield de geesten in de vijftiende eeuw
zodanig bezig dat het onderwerp vaak in de fictieliteratuur opduikt. Het thema uit
de antieke oudheid is springlevend in de Middeleeuwen. In de Cent nouvelles
nouvelles van omstreeks 1456-61 komt een verhaal voor dat zich afspeelt in
hedendaags Brabant. Katharina, de dochter van een rijke adellijke familie, is
smoorverliefd op Geraard uit een familie van veel lagere adellijke rang. De ouders
van het meisje stellen hun veto en het komt niet tot een happy end. Dat is evenmin
het geval met de rijke koopmanszoon Dirk uit Middelburg en het arme naaistertje
Katharina, in Colijn van Rijsseles toneelstuk Spiegel der Minnen van het einde van
de vijftiende eeuw. Volgens Colijn is de tekortkoming van de door hem bedachte
families het maatschappelijke vooroordeel van de gegoede familie enerzijds, het
overdreven eergevoel van het arme meisje anderzijds. De storende factor is het al te
grote verschil in psychologische kwaliteit tussen de twee geliefden. In betere
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omstandigheden zou een sociaal gemengd huwelijk moeten kunnen. Dat is de forse
sug-
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gestie van de tedere anarchist Van Rijssele, die door het ontroerende thema zijn
tijdgenoten aan het denken heeft gezet.
Nestwarmte en protectie van het gezin Het gezin was lang niet het enige
veiligheidssysteem in de Middeleeuwen. Ambachten en koopliedengilden
beschermden het individu in zijn professionele belangen en in zijn economische
ambities. Hospitalen,

Aangename en onaangename geuren op een sprekende manier in beeld gebracht. Miniatuur in het
hoofdstuk over de reuk in Petrus de Abano, Expositio problematum Aristoteles, Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 211

leprozerieën en bejaardenhuizen verzorgden het hulpbehoevende individu.
Steunkassen waarborgden de toekomst van op zichzelf teruggeworpen weeskinderen.
Maar het gezin biedt een basisprotectie: het voorziet in de affectieve en materiële
behoeften van het kind, de weduwe en de oude vader. Waarom was het familiale
vangnet eigenlijk bittere noodzaak in een stad als Gent, waar naar schatting niet
minder dan vierendertig instellingen zich bezighielden met de sociale hulpverlening
aan talloze groepen zoals zieke brouwers, wevers en volders, melaatsen, berouwvolle
prostituees, reizigers, geesteszieken en armen? De reden is dat met het bescheiden
budget van die instituten slechts een beperkt aantal vertegenwoordigers van de
doelgroepen kon worden opgevangen. Parochiale armendissen lenigden acute noden,
maar slechts op feestdagen. Daarbuiten moesten de hulpbehoevenden terugvallen op
de familiesolidariteit. Het ergst waren alleenstaande armen zonder familie eraan toe,
veelal sociale non-conformisten die lak hadden aan officiële armentekens. In
crisisjaren schoten de prijzen van vitale voedselproducten zoals graan pijlsnel de
hoogte in, en
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Een geschoolde arts is er blijkbaar niet in geslaagd een doodziek kind te redden. Grisailleminiatuur
in Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame, ca. 1456.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 82
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daalde het aantal ondersteunden. Bij ziekte en ouderdom moest de modale wever
enorm veel geluk hebben om onderdak te kunnen vinden in het weversgodshuis: de
plaatsen waren beperkt en grotendeels voorbestemd voor degenen die tijdens hun
actieve leven met schenkingen hun toegangskansen veilig hadden gesteld; minder
gegoeden bleven letterlijk in de kou staan, of in het beste geval op een wachtlijst. In
Engeland kwamen in de vijftiende eeuw sporadisch gevallen van pensionering voor
bij enkele coroners van de koning en bejaarde clerici. Een globale maatschappelijke
oplossing was er echter allerminst.
Het optreden van de brede familie tegenover wezen en weduwen was een mengsel
van altruïsme en egoïsme, affectie en materiële berekening. Bemiddelde wezen waren
aantrekkelijk. De voogden beheerden een deel van het - weliswaar terugbetaalbare
- wezengeld, en streken de interest op. Zelfs een onvermogende wees vond
probleemloos onderdak, vaak bij de grootouders. Zieke weduwen mochten rekenen
op verzorging, al klaagden de familieleden over last en reukhinder.
We kunnen ons de nestwarmte concreet voorstellen dankzij vijftiende-eeuwse
schilderijen. Families staan er trots afgebeeld op de zijpanelen:

Een man met een lelijke hoest wordt naakt onderzocht. Zijn vrouw smeekt de artsen hem te genezen.
Miniatuur in Petrus de Abano, Expositio problematum Aristoteles, Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 138

de moeder met haar dochters links, de vader met zijn zonen rechts. Ze glunderen bij
de gedachte dat het rijke brokaat van hun gewaden en de schittering van hun juwelen
de welvaart uitstralen die door een gevuld huwelijks- en zakenleven is voortgebracht.
Een wooneenheid en fiscale eenheid heet in de Middeleeuwen een ‘haard’, een
allusie op de centrale plaats waar men zich fysiek en psychologisch warmt. Het gezin
woonde overwegend samen in collectieve ruimtes, al zette begin vijftiende eeuw de
trend naar privacy en intimiteit zich door met aparte kamers voor de gezinsleden.
Samenleven bood bij overlijden van één of beide ouders bescherming aan wezen.
Discrete solidariteit zorgde er bij onverhoeds door armoede getroffen gezinnen voor
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dat de sociale schande niet naar buiten kwam. In 1469 viel in de Vlaamse steden en
stadjes tussen 2,6 en 40,7% - gemiddeld 26% - van de gezinnen onder de
armoedegrens. Op het platteland was 25% te arm om de minimumbelasting te betalen.
Slechts een beperkt aantal van die gezinnen kon rekenen op armensteun. In een
volkswijk in Ieper was in 1431 20,9% der gezinnen vrij van belasting, maar niet meer
dan exact de helft daarvan genoot armensteun. Die steun was dan nog in vele
opzichten ontoereikend, omdat de bedelingen beperkt bleven tot kerkelijke feestdagen.
Familiesolidariteit verklaart waarom velen die balanceerden op de hongergrens, toch
overleefden. Tijdens hongercrisissen na mislukte oogsten viel ook die hulp weg en
sloegen epidemie en mortaliteit zwaar toe, zoals in 1437-39.
Los van crisissen waren er de gewone gevolgen van ziekte. In Leiden werd
medische zorg verstrekt in drie hospitalen en een leprozenhuis, maar de meeste
behandelingen gebeurden via huisbezoek van geneesheren, chirurgijnen, barbiers,
vroedvrouwen en aderlaters. Zij eisten honoraria die de draagkracht van gewone
arbeiders te boven gingen: het loon van een ongeschoolde volder was in normale
jaren maar net voldoende voor de lopende uitgaven van een modaal leefpakket. In
de vijftiende-eeuwse Nederlanden moest 70% van het inkomen van een arbeider
opzij worden gelegd voor voedsel; 44% van het totaal diende om de 3,2 kg brood
aan te schaffen die nodig was om een modaal gezin van vier personen
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Kinderen imiteren een toernooi. Randminiatuur door Simon Bening in het Breviarium Mayer van
den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 1v

Een bemiddeld echtpaar vraagt een astroloog de horoscoop van hun kinderen te trekken. Gehistorieerde
initiaal, eind 15e eeuw.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 2, fol. 143

dagelijks voldoende calorieën te bezorgen. Het budget bleef in evenwicht zolang de
graanprijzen normaal waren, maar bij elke misoogst ging het fout. Tussen 1320 en
1326 spendeerde een Gents arbeidersgezin tussen 20 en 57% van het loon aan brood,
terwijl 44% eigenlijk de bovengrens was. Net zoals in Leiden moest in Gent de
doktersvisite dus betaald worden uit de algemene familiekas. In Gent werkte zeker
rond 1422 een stadsdokter die behoeftigen gratis onderzocht, maar hij was niet bijster
enthousiast over dat deel van zijn job waarop geen ereloon te rapen viel. In 1453
dreigde het Leidse stadsbestuur de stadsarts zelfs te ontslaan ‘indien hij de armen in
de gasthuizen niet beter verzorgde’.
Het gezin was eveneens een belangrijke pijler van de economie, vooral dan in
steden waar het accent lag op kleinschalige ambachtelijke ondernemingen. In grote
industriesteden
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zoals Gent en Ieper daarentegen, zaten honderden arbeiders, ook veel alleenstaanden,
samen in één bedrijfssector (de textielproductie) die voor de internationale markten
werkte. Hier was de kernstructuur niet het gezin. De arbeiders waren ingekapseld in
beschermende ambachten om hun collectieve belangen te verdedigen. Naast dat
vroeg-kapitalistische systeem was er, volgens Martha Howell, een alternatief model
gangbaar in steden als Leiden en Dowaai: een middenstandseconomie van
productie-eenheden op familieschaal, waarin de leden van een nucleair gezin zowel
hun arbeidskrachten als hun productiemiddelen bundelden en ook de
consumptiegoederen met elkaar deelden. Voor dat soort bedrijf waren het costumiere
huwelijksgoederenrecht en de praktijk van de testamenten cruciaal. Het oude recht
van Dowaai waarborgde in de late Middeleeuwen bijna perfect de continuïteit van
de economische activiteit van de familie, door een soepele overdracht van goederen.
Daarbij vormde het nucleaire gezin het middelpunt als economische cel waarin man
en vrouw op gelijke voet, als één economisch geheel functioneerden en elkaar
goederen doorspeelden, onafhankelijk van de brede familie. Het recht in Dowaai
kreeg echter patrilineaire trekken - sporadisch in de veertiende eeuw, frequent in het
tweede derde van de vijftiende, en definitief medio zestiende eeuw - waardoor het
bezit van de vrouw van dat van haar man onderscheiden werd, en de vrouw nog
slechts beperkte toegang had tot zijn bezit.
Een van de dramatische situaties waarin de collectiviteit van de brede familie ten
volle speelde, was het overlijden van een van haar leden. Wanneer Jacop de Pottere
in 1480 verdacht wordt van meervoudige verkrachting betalen zijn familieleden de
baljuw royaal om de gevangenschap te verlengen en zo alsnog tijd te winnen voor
een genadeverzoek bij de vorst. Toch wordt de dader opgeknoopt. Een jaar later
betalen de nabestaanden alweer een fikse som, maar nu aan de bisschop, om hun (als
onderdeel van de straf) oneerbaar begraven familielid in gewijde grond te mogen
begraven.
Ten slotte rijst de vraag of in de solidariteit van de familie het geslacht enige
relevantie bezit. De vrouw heeft inderdaad een eigen ruimte en eigen taken in het
gezin. In de Italiaanse context, zoals de brieven van koopman Francesco Datini uit
Prato laten zien, is de vrouw overwegend actief met de kinderen en de leiding van
dienstpersoneel. In de Nederlanden komen er ook economische activiteiten bij. Als
tweede verdiener buitenshuis of in het familiebedrijf is de vrouw medebepalend voor
het familie-inkomen, en ook als weduwe blijft zij de spil van de onderneming van
haar overleden man.
De zorg voor de kinderen in de familie De hardnekkige opvatting dat middeleeuwers
hun kinderen behandelden als kleine volwassenen, hebben wij gekregen uit de
beeldtaal van vele vijftiende-eeuwse schilders die jongeren niet realistisch weergeven
en Jezus bijvoorbeeld als een oud gerimpeld mannetje presenteren. Het veel spontanere
penseel van miniaturisten toont ravottende, zingende, huilende kinderen die eruitzien
als kinderen van nu. Tijdgenoten onderscheidden vrij scherp drie periodes in de
jeugd: de fase vóór 7 jaar waarin het kind nog echt kind is, de schooltijd tussen 7 en
12 à 14, en de periode tussen 14 en 25 à 30 jaar, waarin de jongere in het
productieproces wordt ingeschakeld.
Philippe Ariès en John Gillis stelden ten onrechte dat middeleeuwse kinderen vaak
jong, tussen zeven en tien, het gezin verlieten om economisch actief te worden, dat
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er weinig verschil was tussen het leven van jongeren en volwassenen, kortom dat
ouders vóór de zeventiende eeuw noch interesse, noch affectie hadden voor hun
kroost. Rond 1488 werpen in de schilderijen van Ghirlandaio vaders een vertederde
blik op zonen, die in vertrouwen naar hun vader opkijken. De vaders bestaan wel
degelijk in de Middeleeuwen, en ze bekommeren zich over het doorspelen van
gevoelens en vaardigheden, om hun kroost een plaats in de wereld te verzekeren.
Nepotisme wordt allerminst geschuwd. Het bevoordelen van wezen is een cruciaal
bewijs van het bestaan van affectieve banden. Ook het erfrecht weerspiegelt dat en
reserveert nadrukkelijk een aanzienlijk deel van de nalatenschap voor de wettige
kinderen. Toch worden de natuurlijke afstammelingen evenmin verwaarloosd: ze
zijn immers dikwijls het resultaat van een affectieve relatie tussen
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twee ongehuwde of overspelige partners. In 1494 aanvaardt Hannekin van den Huffle,
natuurlijke vader van Meerkin, die hij verwekte bij Catheline van Vliesberghe, na
overleg tussen hun beider vrienden en magen, om voortaan voedsel, drank, kleren
en alle behoeften van het kind, ziek of gezond, te zijnen laste te nemen. Bovenop
betaalt Hannekin, die niet wil of kan trouwen met zijn vriendin, nog 6 pond parisis
voor het kraambed.

Een grootvader met zijn kleinkind. Miniatuur in Le Livre des propriétés des choses van Barthélemy
l'Anglais in een vertaling van Jean Corbechon, Frankrijk, 1410-30.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9140, fol. 102v

De middeleeuwse Nederlanden staan bekend om hun nuclear hardship, de
gewoonte van velen, ook ouderen, om zelfstandig te blijven wonen. De eenzaamheid
der ouderen is de prijs van dit individualisme. Toch komen heel wat
drie-generaties-gezinnen voor en zijn er talloze sporen van affectie van kinderen
voor hun bejaarde ouders. Lang voor de ouders de leeftijd van zestig bereiken, worden
vaak tussen hen en hun kinderen regelingen getroffen die een dubbele bekommernis
weerspiegelen: de nood van de vader aan arbeidskracht, de vrees van de zoon voor
onterving. Ouders willen niet al te vroeg de controle over hun goederen en productie
lossen. In het drie-generatiesgezin ligt de macht in beginsel bij de oudste generatie.
Indien de vader evenwel de hulpbehoevende leeftijd nadert, krijgt het contract de
kleur van een overeenkomst, waarin hij gronden schenkt in ruil voor belofte van
onderdak, voedsel en kleren.
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Het feit dat het kind van het mannelijke of het vrouwelijke geslacht was, had
bepaalde consequenties. In rechte is er geen onderscheid, noch voor het erfrecht,
noch voor de rechtsbescherming als wees. Ook in de praktijk

Een vader tracht zijn zoon de wisselvalligheden van het lot bij te brengen door zijn aandacht te vestigen
op de levensomstandigheden van een arme. Miniatuur in Valerius Maximus, Faits et dits mémorables,
midden 15e eeuw.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 6185, fol. 199v

van het dagelijkse leven wordt in de eerste twee fases van de jeugd het minderjarige
meisje op exact dezelfde manier behandeld als haar broer, en tijdens de opvoeding
worden haar dezelfde deugden van arbeid en gehoorzaamheid bijgebracht. Pas vanaf
12 à 14 jaar begint het geslacht een rol te spelen. Ouders stippelen van dan af
uiteenlopende wegen uit voor jongens en meisjes, maar de drijfveren zijn dezelfde:
het vrijwaren van het familiepatrimonium als basis van macht, en de participatie erin
van alle kinderen. De middelen verschillen naargelang van het geslacht. Bij een
meisje vecht de familie om tot elke prijs inspraak in de partnerkeuze te behouden,
met name door de wetgevers te inspireren tot maatregelen tegen
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Rekenen aan de rekentafel onder het alziend oog van vrouwe Aritmetica. Miniatuur in Gregorius
Reisch, Margarita Philosophica, 1505.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 7, fol. 86v

verleiding en vrouwenroof. De vroege keuze van een geschikte echtgenoot waarborgt
blijvende controle over het patrimonium. Bij een jongen probeert de familie
emancipatie en huwelijk zolang mogelijk uit te stellen. De leeftijd van de kinderen
werkte hier dus volkomen tegenstrijdig. De huwelijksleeftijd van jongens werd almaar
verlaat, om de controle over het stuk erfenis dat de familie toekwam te rekken. Die
van meisjes werd vervroegd om een huwelijk te kunnen arrangeren alvorens ze op
eigen benen konden staan. Weeskinderen zonder verwanten en zonder vermogen
hadden uiteraard een grotere autonomie bij de partnerkeuze. Niemand had er belang
bij dat ze huwden en met wie. Die vrijheid betekende evenwel allerminst dat ze vroeg
trouwden. Ze kampten met een ander probleem: hun economische zwakte dwong
hen zo vroeg mogelijk te gaan werken, eerst tegen kost en inwoning, later in
loondienst. Voor een echt leercontract ontbrak hun het geld.
Meer dan elders in Europa, waar moralisten het afraadden, werden in de Lage
Landen meisjes evengoed als jongens naar school gestuurd. Ze kregen, op weinig
uitzonderingen na, elementair onderwijs in zogenaamde ‘kleine’ of ‘onder’-scholen,
in lezen, schrijven, rekenen, kerkzang en catechismus. Meisjes werden die investering
waardig geacht omdat ze gold als aanloop tot een behoorlijke rol in de samenleving.
Een aantal onder hen kregen zelfs de kans Latijnse school te volgen, ons middelbaar
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onderwijs. Allerlei gegevens wijzen immers in de richting van behoorlijke
geletterdheid bij vrouwen. Uit testamenten en schenkingsakten blijkt dat vrouwen
boeken bezaten en er waarde aan hechtten. Bij betwistingen over schulden haalde
de echtgenote van de ambachts- of koopman opvallend vaak boeken of papieren
boven die ze eigenhandig bijhield: de rekenkunst beheersten ze net als hun partner.
Een derde teken van geletterdheid bij vrouwen is het recht van een weduwe om het
bedrijf van haar man voort te zetten, wat zonder scholing een onmogelijke opgave
zou zijn.
Toch liepen de wegen van de geslachten uiteen vanaf de leeftijd van 12 à 14 jaar.
Jongens specialiseerden zich doorgaans in een ambacht of een vak, en gingen daarvoor
in de leer bij een meester. Na die aanloopfase konden ze gezel worden, wat reeds
een loon impliceerde, en na jarenlang doorzetten en met een dosis geluk werden ze
meester. Enkele ambachten stonden ook voor meisjes open. Maar de meeste vrouwen
werden dienstbode met huishoudelijke taken, ziekenoppasster of verkoopster.
De opvoeding werd gezien als een socialiseringsproces. Kinderen dienden niet
alleen een beroep aan te leren, maar ook noties te krijgen van het nut van arbeid,
volgzaamheid en status. Socialisering wijdde de jongeren in in een dienende rol in
de volwassenenwereld en meer bepaald in de spelregels van de sociale groep waartoe
zij door geboorte behoorden. Het lijkt ernaar dat binnen het gezin vaders zich
intensiever met hun zonen bezighielden, en moeders met hun dochters. Autoritaire
ouders, die vonden dat de wil van hun kinderen desnoods via kastijding moest worden
gebroken, kregen in de zestiende eeuw
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zware kritiek te verduren van Thomas More.
Wanneer en om welke reden verlieten kinderen het warme familienest? In de
Nederlanden, waar het kerngezin de toon aangaf en het apart gaan wonen van jonge
paren de regel was, was het huwelijk het normale moment. Hoewel kinderen tussen
18 en 21 als volwassen werden beschouwd, lag de huwelijksleeftijd hoog. In Dowaai
trouwden jongens gemiddeld op 27 jaar, meisjes op 21. Op het platteland werd vroeger
getrouwd. Een meisje was niet gebonden aan een strikte leertijd en kon dus zeer
vroeg huwen. Om te vermijden dat ze zelf een, mogelijk ongeschikte, partner zou
zoeken, zorgde de familie ervoor dat de verloving plaatsvond vooraleer hun dochter
aanspraak kon maken op expliciete emancipatie of ontvoogding. Maar ook dan nog
kon er vanalles gebeuren. In 1444 sloten vrienden en magen van Boudin Knibbe en
Mergriete de Berth een akkoord over een huwelijk tussen de twee, dat vier jaar later
zou plaatsvinden, wanneer het meisje zestien zou zijn. Het ongeduld van de kinderen
was echter te groot en ze gingen samenhokken, tot de families het in 1447 welletjes
vonden en de bisschoppelijke rechter ertoe bewogen dispensatie te verlenen opdat
het meisje, nog steeds geen zestien, en de jongeman ‘tsamen wonen ende huus houden
mochten, ghelijc dat ghehuwede lieden moghen’. De familie wou haar sociale controle
veilig stellen. De haast van de familie heeft alles te maken met de
rechtsonbekwaamheid van de vrouw tijdens het huwelijk. Wanneer een meisje huwde,
was de persoon van haar echtgenoot in de ogen van haar familie al even belangrijk
als zijn vermogen. Tijdens het huwelijk had hij niet alleen het beheer van de
gemeenschap in handen, maar ook het toezicht over en vruchtgebruik van de goederen
van zijn vrouw. Het zal dan ook niemand verbazen dat vrienden en magen van vadersen moederszijde van het meisje elk in de eigen kennissen- en zelfs familiekring
uitkeken naar een geschikte kandidaat. Voor de gevestigde families stond er nog
meer op het spel. Voor hen was het clandestiene huwelijk een nachtmerrie.
Kinderarbeid ten bate van de ouders was in de Middeleeuwen heel normaal. Zowel
in Florence als in Gent gingen meisjes al van acht jaar af buitenshuis als meid werken.
Ze kregen vergoedingen in natura en in speciën, en konden daardoor een bruidsschat
opbouwen. In Vlaanderen bestond in de meeste ambachten de formule van leerknaap:
de professionele opleiding, met een duur van drie jaar, was verdoken en goedkope
kinderarbeid. Naast inwoon, kledij en voedsel, kreeg de leerknaap een bescheiden
dagloon van 1 groot, zesmaal minder dan dat van een ongeschoolde arbeider. Het
werkmilieu ontheemde de jongen meestal
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Zuigelingen werden geregeld te vondeling gelegd of achtergelaten in een bos. Hier vertrouwt Harpaga
de door een teef gezoogde vondeling Cyrus aan een schaapherder toe. Miniatuur (detail) in Jean
Mansel, La Fleur des Histoires, Zuidelijke Nederlanden, 1447-60.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9231, fol. 120v
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niet: de familie waar hij werkte, werd een surrogaat van het vroegere gezin. In Gent
had trouwens maar één op tien meesterwevers zo'n personeel in dienst. De meeste
knapen werkten bij hun vader zonder formeel loon.
Moralisten en rechters hadden veel begrip voor de kastijding van kinderen om ze
op het rechte pad te houden. Een hardnekkige theorie wil dat in de Middeleeuwen
verwaarlozing van kinderen, vooral van meisjes en gehandicapten,

Scharrelpartij aan tafel in een herberg. Miniatuur in Valerius Maximus, Faits et dits mémorables,
midden 15e eeuw.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 6185, fol. 51

en kindermoord frequent voorkwamen. Meisjes werden zogezegd als een last
beschouwd. De nadelige kosten-batenanalyse door de ouders, ook als ze bemiddeld
waren, zou het kind vaak het leven hebben gekost. Dat verschijnsel is bekend in
bepaalde delen van Europa, maar strafrechtelijke bronnen tonen aan dat zowel
kindermoord als het te vondeling leggen uitzonderlijke verschijnselen waren in de
vijftiende-eeuwse Nederlanden. Testamenten bevestigen dat beeld van bezorgdheid
om het kind, en bevatten tal van bezitsinventarissen van meisjes, boorlingen, peuters
en kleuters, en occasioneel ook gehandicapte en natuurlijke kinderen.
Zwangerschap buiten het huwelijk veroorzaakte, ondanks een vrij grote tolerantie,
sporadisch wel een toestand van schande en schaamte die leidde tot kindermoord, te
vondeling leggen of abortus. Er was merkwaardig veel begrip in de middeleeuwse
Kerk voor de verhulde vorm van geweld op kinderen, die het te vondeling leggen
van ongewenste kinderen in feite is. In Vlaanderen rekende de moeder op de caritas
van een onbekende vervangmoeder. In Italië loste men het probleem veeleer op met
tehuizen voor vondelingen. Voor abortus bestond in het kerkelijk recht echter geen
pardon: het werd als moord beschouwd. Traktaten uit de dertiende eeuw alluderen
er al op, en kerkelijke rechters in Doornik treden ertegen op. Sporen van burgerlijke
vervolging vinden wij pas in Brugge in 1530. De lekenwereld liet inderdaad meer
achterpoortjes open. Een genadebrief van Filips de Goede uit 1459 getuigt van groot
begrip voor wat bijna zeker een geval van infanticide was. Marguerite de la Croix
uit Marcilly in Charolais, was achttien en ongehuwd toen ze in het geheim seksuele
betrekkingen had. Ze werd zwanger zonder dat ze goed wist wat haar overkwam; ze
werd ziek, nam een (vruchtafdrijvend?) drankje, baarde een kind dat op de grond lag
zonder enig teken van leven, en gooide het in een

Prinsen en poorters

231
gracht vol water. Alle denkbare verzachtende omstandigheden werden ingeroepen:
ze was een arme boerendochter, van onbesproken gedrag, en vooral: ‘Het is niet
duidelijk of het kind wel leefde op het uur dat ze het ter wereld bracht.’
Affectie in de brede familie Huispersoneel werd na enige tijd volkomen ingekapseld
in het familieleven van de meester. Er groeiden snel affectieve banden. In testamenten
wordt het huispersoneel zelden vergeten. In 1452 ontvangt Johanna van der Brugghen
in Gent, aan het eind van veertien jaar trouwe dienst, van haar meester een jaarlijkse
rente, en na diens dood erft ze een huisje ter compensatie van de kamer die ze in zijn
woning had. We weten uiteraard niet of ze niet jarenlang onderbetaald is geweest.
Het eerder in de tekst aangehaalde verhaal van Willem de Waghenaere en Berthele
Sceppers eindigt, ondanks alle agressie, in een huwelijk, na verzoening met de baljuw
van Hulst en de betaling van een fikse boete, equivalent van 200 dagen ongeschoolde
arbeid, een bedrag dat de twee marginalen nooit zelf hadden kunnen opbrengen. Ze
woonden allebei als dienstpersoneel in het huis van Jacques Robin, een bemiddeld
zakenman, die waarschijnlijk over de brug kwam. De goede afloop werd ook bepleit
door beider vrienden en magen. Twee netwerken speelden hier dus tegelijk, dat van
de brede familie van herkomst, en dat van de familie waarin zij dienden. Solidariteit
was kennelijk ook weggelegd voor de zwakkere leden van familiale structuren.
De bedienden zijn vrij goed geïntegreerd in de familiekring. Ze eten in dezelfde
kamer, maar aan een aparte tafel. Het huispersoneel houdt er wel wat boersere
tafelmanieren op na. Een moraliserend boekje van omstreeks 1510 over etiquette in
de familiesfeer geeft aan dat het niet past kritiek te geven op echtgenote of personeel
in het gezelschap van vreemden. Op Italiaanse fresco's zien we huispersoneel aanwezig
bij de intiemste levensmomenten. Ze zien hun meesters naakt een bad nemen. Ze
helpen hen bij het duikelen in het liefdesnest, waarvan ze discreet de verhullende
gordijnen neerlaten. Ze weten vaak meer dan hun meester lief is. En vice versa. In
1494 hing Cornelis van der Poorten aan de beurs in Brugge een pamflet waarin hij
zijn gewezen werknemers beschuldigde van homoseksuele handelingen, een
loslippigheid die dramatische gevolgen had kunnen hebben. De keerzij van de medaille
is dat dienstboden heel vaak het slachtoffer werden van de seksuele agressie van hun
werkgevers.
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Commerciële activiteiten binnen en buiten een stadspoort. Grisailleminiatuur door Jan Tavernier in
David Aubert, Chroniques et conquêtes de Charlemagne, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9066, fol. 11
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Hoofdstuk 2
Netwerken in de steden

De Nederlanden behoorden, met Noord- en Midden-Italië, de bovenloop van de Rijn
en Zuid-Duitsland tot de meest geürbaniseerde delen van het middeleeuwse Europa.
Zodra we over een groeiend aantal betrouwbare demografische gegevens beschikken,
dat wil zeggen vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw, blijkt in Vlaanderen
(met een urbanisatiegraad van ongeveer 36%) en het graafschap Holland (tot 45%)
een typisch stedelijke economie te domineren. In de Nederlanden gold: hoe verder
verwijderd van de kust, hoe lager de urbanisatiegraad. Opmerkelijk is echter het feit
dat, in tegenstelling tot het toenmalige Engeland of Frankrijk, waar respectievelijk
Londen en Parijs het stedelijke landschap domineerden, geen enkele stad apart het
voortouw nam. Alleen Antwerpen kon rond het midden van de zestiende eeuw die
rol een tijdlang met recht opeisen. Het stedelijke netwerk onderging in de loop der
tijd grondige wijzigingen tengevolge van economische en geopolitieke verschuivingen
- men denke aan de verplaatsing van het commerciële zwaartepunt van Brugge over
Antwerpen naar Amsterdam - maar bleef ook nadien dominant.
Wie de vroege en onafgebroken rol van dezelfde steden - hoofdzakelijk
marktplaatsen en concentraties van artisanale en commerciële activiteiten - ook op
het politieke en culturele gebied in beschouwing neemt, kan slechts concluderen dat
in de laat-middeleeuwse Nederlanden een drempel van verstedelijking was
overschreden die ook in de collectieve mentaliteit sporen heeft nagelaten. De stad
en haar brede waaier van mogelijkheden en activiteiten is met andere woorden een
bouwsteen geworden in de constructie van de collectieve identiteit, van het beeld en
zelfbeeld van de laat-middeleeuwer in de Nederlanden. Op zowat een vijfde van de
bewaarde werken van schilders als Van Eyck, Memling en David siert de voorstelling
van een stad de achtergrond. De gemiddelde plattelandsbewoner in de Nederlanden
leefde nooit ver van een stad, en het was voor hem in elk geval duidelijk dat de
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opbrengst van zijn hoogwaardige landbouwactiviteit in belangrijke mate op een
stedelijke markt zou worden aangeboden, ofwel zou worden verhandeld tegen een
prijs die onder invloed van de stedelijke vraag tot stand was gekomen. Als de
grondeigenaar van wie hij in vele gevallen zijn grond pachtte al geen stedeling was.
Binnen of buiten de stad - met een derde van de totale bevolking tussen stadsmuren,
een geopolitieke situatie op het knooppunt van enkele der belangrijkste Europese
handelswegen en een sterk geïntegreerde stedelijke en plattelandseconomie, was het
stedelijke element in de Nederlanden alomtegenwoordig. Het is dan ook interessant
na te gaan welk zelfbeeld de stedelingen zich wensten en hoe ze hun identiteit
opbouwden.
Een belangrijke constatering daarbij is, dat in de voorgaande eeuwen de stad tegen
heel wat vooroordelen had moeten oproeien. Vele en vooral kerkelijke - waren er
andere? - auteurs hebben tot en met de twaalfde eeuw weinig begrip opgebracht voor
het verschijnsel stad. Net als de handelaar, een bij uitstek stedelijk type, belichaamde
de stad zowat alle mogelijke zondige en af te keuren activiteiten. Uiteraard stond de
stad, maar dan in een geïdealiseerde versie, ook model voor het tegenovergestelde,
het Hemelse Jeruzalem, de Civitas Dei, maar dat was een na te streven ideaal, ver
verwijderd van de realiteit. Hoe men tegen deze realiteit aankeek, komt treffend tot
uiting in verschillende twaalfde-eeuwse teksten, waarin
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een ondubbelzinnige afkeuring doorklinkt van de gewoonte der Gentse handelaren
om stenen huizen te bewonen die op de torens van edellieden geleken. Het
aanhoudende onbegrip tegenover handelsactiviteiten en steden in het algemeen lokte
oorspronkelijk een defensieve reactie uit. De oudste manifestaties van stedelijke
identiteit, die voor onze gewesten uit de twaalfde eeuw dateren, stellen de stad als
een coniuratio of commune voor. Daaronder wordt verstaan een uit noodzaak geboren
solidariteit, een samenzwering van gelijkgestemde burgers die hun fundamentele
belangen veilig willen stellen tegenover een vijandige feodale en klerikale
buitenwereld. De manier waarop stedelingen hun stad begonnen voor te stellen en
waarop zij vanuit hun interne dynamiek hun eigenheid gestalte gaven, werd bepaald
door verscheidene oorspronkelijke elementen van die stedelijke identiteit. In wat
volgt worden enkele van die elementen meer systematisch besproken: de concrete
en iconografische voorstelling van de stedelijke identiteit (muren, zegels), de via het
burgerschap en zijn juridische bescherming beleefde identiteit, de eigen instellingen.
Vervolgens komt de onderbouw van dat alles aan bod, in het dagelijkse stedelijke
leven, in wijken en parochies, op markten en door de werking van economische en
kerkelijke associaties. Ten slotte wordt bij de historische reflectie en de constructie
van het historische zelfbeeld stilgestaan.

De stad als identiteit
Tot de populairste afbeeldingen die op het stadszegel van middeleeuwse steden
voorkomen, behoren poorten en stadswallen - anders gezegd, de stedelingen zelf
beschouwden die dus als het visuele visitekaartje van hun stad. Ook zogenaamde
open steden, zonder omwalling, hadden een versterkte stadspoort en/of ommuring
op hun zegel. Ad opus castri, ‘voor de verdedigingswerken’, zo luidt de omschrijving
van de inkomsten uit geldboetes die in vele steden aan de basis lagen van de eigen
stedelijke fiscaliteit. In de Luikse en Loonse steden zouden de indirecte belastingen,
die oorspronkelijk bestemd waren om de stadsversterkingen te bekostigen, trouwens
de benaming firmitas, fermeté behouden. Naast de poorten en muren, die heel frequent
op stadszegels voorkomen, onthullen ook andere thema's hoe de stad door haar
inwoners graag afgebeeld werd. De erg vaak weergegeven hoofdkerk of een
voorstelling van de patroonheilige (soms in de kerk, zoals Johannes de Doper op het
oudste Gentse stadszegel, dat vanaf het einde van de twaalfde eeuw in gebruik was)
wijzen op de sterke band tussen de stadsgemeenschap en de cultus van een lokale
heilige. Aldus prijken de heiligen Lambertus, Petrus en Martinus op de vroege
stadszegels van Luik, Leuven en Utrecht. Als het politieke regime waaraan de stad
onderworpen was, wisselde, dan kon dat voor de zegels directe gevolgen hebben.
Toen Utrecht in 1528 in het bezit van Karel V kwam, moest Sint-Maarten op vorstelijk
bevel uit het stadswapen verdwijnen. Een andere geliefde voorstelling, die van het
college van de stadsmagistraat (op zegels van Leiden en Sint-Omaars bijvoorbeeld),
refereert dan weer aan een ander identiteitsbepalend element van de stedelijke
gemeenschap: de eigen instellingen. De thema's overlappen elkaar uiteraard inzake
symbolische waarde en betekenis. Het zegel op zich is een instrument ter
bekrachtiging van rechtshandelingen en als dusdanig een tastbaar getuigenis van het
juridische optreden van de stadsmagistraat. De oudste plek waar de rechtbank van
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de stadsschepenen zetelde, was dikwijls voor de centrale parochiekerk gelegen (in
Gent voor de Sint-Janskerk, nu Sint-Baafskathedraal), zodat het oproepen van het
gebouw op een
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stadszegel tegelijk het sacrale symbool en de wereldse rechtspraak, die vlak ervoor
plaatsgreep, in beeld bracht. Een soortgelijke symbolische waarde had in de Luikse
steden het perron, een monumentale zuil die de rechtsmacht van de stadsschepenen
demonstreerde en waaraan de stadsverordeningen (cri de perron) werden afgekondigd,
wat elders vanop de pui van belfort of stadhuis geschiedde. In Hoei en Luik sierde
het perron zegel en wapen van de stad. Toen hij in 1468 Luik voor de eerste keer
bestrafte, liet Karel de Stoute het perron als afschrikwekkend voorbeeld naar Brugge
wegvoeren. Dat gebeurde op kosten van Brugge en de manier waarop het feit in
liederen van de Bourgondische soldateska bezongen werd, laat geen twijfel bestaan
over het signaal dat de hertog zodoende aan de altijd potentieel oproerige Vlaamse
steden gaf. Buiten het Luikse vervulde de banklok of het belfort een vergelijkbare
functie. Het klokgelui symboliseerde het autonome stedelijke optreden: officiële
bekendmakingen, vonnissen, mobilisatie, politieke bijeenkomsten - ze werden alle
door klokgelui begeleid. De bestraffing en begenadiging van Doornik in 1332 gingen
gepaard met het vernietigen van de klok en de teruggave van het banklokrecht.
Belforten en stadhuizen zijn vaak van wat latere datum. Hun iconografie verwijst
naar zowel vorstelijke als stedelijke symbolen en kan dus moeilijk eenduidig
geïnterpreteerd worden. Toch maken de flamboyante stadhuizen van Leuven en
Brussel, die het product waren van de naijver tussen beide steden, ondubbelzinnig
duidelijk hoeveel belang er aan die monumenten werd gehecht. Op de gevels van de
stadhuizen van Brugge en Gent werd plaats ingeruimd voor levensgrote afbeeldingen
van de vorsten, graven van Vlaanderen en hertogen van Bourgondië. Daarin
weerspiegelde zich de wens om de stedelijke instellingen, waarvoor het stadhuis was
opgetrokken, als een integrerend bestanddeel van de landelijke politieke constructie
te zien. Tezelfdertijd waren het bastions van de eigen stedelijke visie op de politiek,
waarin een grote mate van autonomie doorklonk, evenals het besef als gesprekspartner
gelijkwaardig te zijn aan de vorst. Zo moet Filips de Goede met enige tegenzin zijn
persoonlijke aanwezigheid op de Gentse collatiezolder (de vergaderruimte van de
Grote Raad in het stadhuis) in januari 1447 hebben ervaren. Toen hij zijn
soevereinbaljuw Colard de Commynes het voorstel liet formuleren om een vaste
belasting op het zout, een gabelle, in te voeren, botste dat op een weigering, vooral
vanwege de Gentse ambachtsdekens. De vorst ‘was gram ende troc huuter stede’,
zoals een eigentijdse bron zegt. De illusie van integratie en harmonie was verbroken.
Later kwam het tot een open oorlog, een
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Een overeenkomst tussen partijen wordt onder handslag en met een (gezegelde) oorkonde bezegeld.
Miniatuur (detail) door Loyset Liédet in Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut, 1448-68.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9244, fol. 52
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Gentse nederlaag bij Gavere in 1453 en een officieel verzoeningsritueel tussen stad
en vorst, de spectaculaire hernieuwde Blijde Inkomst van 1458. Bij die gelegenheid
benutte Filips de Goede de stedelijke ruimte op een totaal andere manier dan in het
officiële verloop van de Gentse intochten gebruikelijk was. Het parcours vermeed
onder andere de Sint-Janskerk en het schepenhuis, maar liep wel door het westelijk
stadsgedeelte waarin alle vorstelijke residenties en de meeste particuliere hotels van
vorstelijke dienaren gesitueerd waren. De greep van de centrale overheid en haar
vertegenwoordigers op alvast een gedeelte van de stedelijke ruimte werd aldus heel
concreet. De symbolen die zo karakteristiek waren voor de stedelijke identiteit belfort, Sint-Janskerk en schepenhuis - werden pas in de volgende dagen aangedaan,
als betrof het toeristische bezienswaardigheden en niet de knooppunten van het
politieke leven van de stad.
Behalve in monumenten en ruimtes kreeg de stedelijke identiteit gestalte in de
figuur van de stedeling, de poorter. Toen de Franse vorst Lodewijk XI in 1479 de pas
ingepalmde stad Atrecht wilde straffen omdat ze een te grote aanhankelijkheid ten
opzichte van de Bourgondische dynastie had getoond, herdoopte hij de

In 1458 geeft Filips de Goede in gezelschap van zijn echtgenote Isabella van Portugal de stad Gent
enkele privilegies terug, die hij haar na het neerslaan van de opstand in 1453 had ontnomen. Miniatuur
in de Privilegiën en Statuten van Gent en Vlaanderen, na 1453.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2583, fol. 13

stad niet alleen maar verving hij ook de bevolking, die naar andere delen van het rijk
gedeporteerd werd, door immigranten uit zuidelijker gebieden. Het experiment met
Franchise, want zo heette Atrecht voortaan, mislukte deerlijk - in 1482 al mochten
de oorspronkelijke bewoners terugkeren naar hun stad - maar het geeft wel aan
hoezeer de inwoners, in de ogen van hun tijdgenoten, het essentiële element van een
stad waren.
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Wij zouden ons vergissen als wij de talrijke, oeverloze en vaak dure processen die
steden onderling, met centrale gerechtelijke instanties en tegen individuen voerden
omtrent een concrete invulling van het begrip poorter, louter zouden interpreteren
als een juridisch spel, een uiting naast andere van de bijna dwangmatige consumptie
van het juridische apparaat die blijkbaar tot de gedragingen van de laatmiddeleeuwer
behoorde. Waar het om ging, was de notie van collectieve eer, de gedragscode van
de stedelijke collectiviteit, de invulling van wat iemand al dan niet tot een volwaardig
poorter maakte. Hoewel in de loop van de veertiende eeuw het woord ‘poort’, in de
gewesten waar het in gebruik was geweest (Vlaanderen, Holland-Zeeland en de
Brabantse kwartieren van Antwerpen en Brussel), vervangen werd door ‘stad’, hield
merkwaardigerwijs de notie ‘poorter’ wel overal stand. In de analyse van de
middeleeuwse samenleving heeft men altijd het collectieve en corporatieve aspect
beklemtoond. Terecht, al heeft die gelijkschakeling tussen middeleeuws en collectief
enerzijds, en modern en individueel anderzijds een eenzijdige visie opgeleverd,
waarin het belang van het individu en zijn statuut in de Middeleeuwen sterk werd
onderschat. Uitgerekend in de steden, waar de collectieve solidariteit zeer sterk en
vertakt was, was er ook veel aandacht voor het individu en zijn statuut. Met name
het recht om exclusief of in eerste aanleg door de eigen, doorgaans zelf verkozen
schepenen berecht te worden - het zogenaamde recht van renvoi - en niet aan de
willekeur van een door de vorst aangestelde rechtbank onderworpen te zijn, vormde
de inzet van vele conflicten. De ruime interpretatie die de stadsschepenen aan dat
recht gaven, bemoeilijkte uiteraard in sterke mate het samenleven met vorstelijke
centrale (en in mindere mate kerke-
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lijke) rechtbanken, temeer daar het bestaan van een ‘buitenpoorterij’ de zaak nog
ingewikkelder maakte. Buitenpoorters waren bewoners van het platteland die ter
wille van een gunstiger fiscaal statuut en vooral om van de extrajuridische
bescherming te kunnen genieten, het poorterschap van een grote stad hadden
verworven. De briefwisseling die tussen de vorst, zijn gerechtshoven en hoge
ambtenaren gevoerd werd over de talrijke conflicten rond de implicaties van het
poorter- en buitenpoorterschap, getuigt van de ernst van het thema en het belang van
de inzet. De zaak van Johan de Bierne uit Sint-Winoksbergen, die in 1426 door de
lokale schepenbank verbannen was maar zich op het Gentse poorterschap beriep,
illustreert dat. De affaire ‘touchoit moult les haulteur, noblesse et seignourie de
monseigneur le duc’, zo liet de Raad van Vlaanderen weten. Niemand minder dan
de president van die rechtbank, Gentenaar en gewezen stadspensionaris Simon van
Formelis, bevestigde dat Gent juridisch sterke argumenten had, zodat de overheid
naar allerlei rechtelijke spitsvondigheden en informele vertragingstrucs moest grijpen.
De hertog zelf wilde wel een blanco genadebrief ter hand stellen als De Bierne zijn
klacht voor de Gentse schepenen introk, maar niets mocht baten: de schepenen van
Sint-Winoksbergen werden door Gent veroordeeld en verplicht tot het officieel
herroepen van de verbanning. IJverig en trots noteerden ze in Gent deze zaak als een
precedent in een van de officiële stadscartularia. De schepenen van het Brugse Vrije
hebben in 1386 en in 1394, en bij herhaling in de loop van de vijftiende eeuw, gepoogd
de toepassing van de rechtspraak door hertogelijke ambtenaren te verhinderen door
een ‘ces van wet’, een soort werkstaking van het gerecht als drukkingsmiddel. De
bedoeling was de centrale overheid tot onderhandelingen en zo mogelijk tot kleine
toegevingen te dwingen. De concrete invulling die daarbij aan het statuut van poorter
werd gegeven, werd zodoende een bestanddeel van een geheel van stedelijke
voorrechten. Die privilegies bevatten, in een vooraanstaande stad zoals Gent
bijvoorbeeld, opvallend onduidelijke bepalingen inzake het poorterschap, waarin
ruimte voor interpretatie en tactische manoeuvres was. De steden begrepen het belang
van dergelijke gang van zaken maar al te goed, ze gaven er zelfs opzettelijk
ruchtbaarheid aan. Zo beschuldigde Filips de Goede in 1450 Gent ervan in het
Westkwartier (de kasselrijen Sint-Winoksbergen, Broekburg en Veurne) haar militie,
de zogenaamde Witte Kaproenen, te laten rondvragen of er buitenpoorters waren die
gerechtszaken voor de Gentse schepenen aanhangig wilden maken. Tegenover de
vaak corrupte en gebrekkige rechtsbedeling door
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Evocatie van de slag bij Gavere in 1453. Miniatuur in de Privilegiën en Statuten van Gent en
Vlaanderen, na 1453.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2583, fol. 340

de centrale overheidsambtenaren, stelde de stad zich voor als de incarnatie van een
efficiënte rechtsbedeling. Pas met de homologatie van het gewoonterecht in de
zestiende eeuw zou aan de veelheid van interpretaties van het poorterschap een einde
worden gesteld. Voor het zover was, bleef het een essentieel onder-
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deel van de stedelijke identiteit dat in talloze conflicten en aanspraken gestalte kreeg.
De rechtspraktijk en het recht om over de eigen instellingen controle uit te oefenen,
vormen naast de symbolen van stedelijke eigenheid en het poorterschap een derde
element in de constructie van de stedelijke identiteit. De kwestie of stadsschepenen
nu in oorsprong een vorstelijke instelling zijn, dan wel een eigen stedelijke creatie,
kan wellicht niet

Straatscène in Gent. Evocatie van het bezoek van Lodewijk van Nevers. Miniatuur (detail) in de
‘Froissart’ van Antoon van Bourgondië, 1464.
Berlijn, Staatsbibliothek SMPK, Depot Breslau, Breslauer Froissart, Band II, fol. 186v

bevredigend beantwoord worden. Traditioneel wordt aangenomen dat schepenen
erfgenamen van een vorstelijke rechtbank waren en de ‘raden’ (zo wordt de tweede
schepenbank vaak genoemd) een emanatie van de stedelijke commune. Wel staat
vast dat in de late Middeleeuwen in de praktijk een interne taakverdeling tussen deze
schepenbanken is gegroeid. Doorgaans waren er twaalf of zeven schepenen per
schepenbank, maar ook negen of dertien kwamen voor. Ze spraken recht op alle
mogelijke domeinen en hadden in vele steden een belangrijk sociaal prestige
verworven, omdat ze ook de zogenaamde ‘vrijwillige’ rechtspraak verzorgden, vooral
in Vlaanderen, waardoor het notariaat er opvallend laat tot ontwikkeling kwam. De
stedelingen konden zich, met andere woorden, tot de schepenen wenden voor het
opstellen van een rechtsgeldig document bij een transactie van onroerend goed of
bij een commercieel contract. De uitspraken van de schepenbank als rechtbank
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betroffen zowel personen als zaken en waren in principe bindend. Aanvankelijk was
de toegang tot de schepenbanken zeer selectief en gereserveerd voor een select
patriciërsgezelschap. De emancipatie van maatschappelijke middengroepen na de
crisis aan het einde van de dertiende eeuw zorgde ook hier voor een fundamentele
ommekeer. De schepenbanken weerspiegelden voortaan de interne
machtsverhoudingen in een stad en meer bepaald de aanspraken en het belang van
ambachten en drukkingsgroepen allerhande. ‘Democratisch’ zijn ze, in de moderne
en huidige betekenis van het begrip, nooit geweest. Wel probeerden ze een
afspiegeling te zijn van de duurzame geslachten en groeperingen die, met het ideaal
van een organisch-harmonieuze samenleving voor ogen, echt van tel waren in de
samenleving - ook nadat gaandeweg, vanaf het einde van de twaalfde eeuw, het
principe van de jaarlijkse vernieuwing van de schepenbanken was doorgevoerd. Die
praktijk deed zich eerst in Atrecht voor in 1194 en raakte geleidelijk aan via
Vlaanderen verspreid over de rest van de Nederlanden. In theorie waren de schepenen
nog steeds door de vorst aangestelde rechters, in de praktijk was dat benoemingsrecht
verworden tot een formele interventie van vorstelijke commissarissen, voor wie het
een begeerd toemaatje bij hun salaris was. Pas onder Karel V deed zich een grondige
verandering in deze gang van zaken voor. De schepenen werden voortaan uit de
rangen van gezagsgetrouwe stadsnotabelen geselecteerd. De nieuwe stadskeure van
Gent, de Concessio Carolina van 30 april 1540, kan hier als voorbeeld gelden. Om
de ingreep succesvol te maken, was er evenwel een grondige aanpassing van de hele
onderbouw van typisch stedelijke sociabiliteiten nodig.
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Goede werken. Verluchte bladzijde door de Meester van Catharina van Kleef in het Getijdenboek
van Catharina van Kleef, 1440.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 917, fol. 65
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De stedelijke solidariteit aan het werk: parochies, buurten,
broederschappen, schuttersgilden, rederijkerskamers en ambachten
Een stedelijke gemeenschap was uiteraard meer dan de som van individuele poorters,
bestuurd door een eigen schepenbank. Tussen individu en bestuurders had zich in
de loop der jaren een netwerk van zowel formele als informele instanties geïnstalleerd,
dat op positieve wijze het samenleven van diverse belangengroepen mogelijk maakte.
Een stad was, ruimtelijk beschouwd, een verzameling van wijken met vaak een eigen
karakter. De maatschappelijke segregatie was in de middeleeuwse steden nog niet
wat ze in de expanderende steden van de industriële revolutie zou worden. Maar
bepaalde beroepen kwamen, door de technische noodzaak om bijvoorbeeld dicht bij
water gesitueerd te zijn, bijna automatisch terecht in welbepaalde stadskwartieren
of aan uitvalswegen. De oude patricische geslachten daarentegen vertoonden vaak
een voorkeur voor een ostentatieve aanwezigheid in het centrum van de stad: dicht
bij de centra van politieke en economische besluitvorming die de opgang van hun
geslacht mogelijk hadden gemaakt. Toch overheerst de indruk dat een sociaal gemengd
karakter domineerde boven een strikte segregatie. Centrum van de wijk was dikwijls
de parochiekerk. De parochie was een omschrijving die afstraalde op officiële
gerechtelijke en bestuurlijke instanties: in Gent vielen de ondergeschikte rechtbanken,
de zogenaamde vinderijen, samen met een parochie of, in het geval van grotere
parochies, met hun onderverdeling, een kosterij. De vinders die jaarlijks aan het
hoofd van deze instellingen werden verkozen, behoorden tot de politieke elite van
de stad. In jaren waarin het hen verboden was in de schepenbank te zetelen, omdat
ze geen twee jaar na elkaar die functie mochten waarnemen, gingen leden van het
politieke personeel vaak deel uitmaken van de vinders. De vinders velden vonnissen
met betrekking tot kleine lokale conflicten waarvan de bestraffing tot geldboetes
beperkt bleef. Dat niettemin politiek toonaangevende ex-schepenen die functie
waarnamen, wijst op de behoefte om zowel een zekere controle als een (electorale)
binding met een deel van de stad te behouden. In Brugge riepen de namen van de
zestendelen, de zes delen van de stad die de basisindeling vormden, eveneens de
parochie- of bedelordenkerk op die in het centrum ervan lag. De zestendelen
(oorspronkelijk sprak men van ambacht of officium) gaan als administratieve indeling
tot het laatste kwart van de dertiende eeuw terug. Ze hadden bestuurlijke en militaire
bevoegdheden onder leiding van een jaarlijks verkozen hoofdman. De Brugse
zestendelen vervulden onder meer taken op het gebied van het beheer van
wezengoederen.
Naast het op parochiale grondslag georganiseerde juridische kader voor de
behandeling van kleine conflicten of erfeniskwesties, waren de parochies een
instrument van morele controle, via de talrijke geestelijken die de levenswandel van
hun ondergeschikten nauwlettend gadesloegen. De verregaande bevoegdheden van
kerkelijke rechtbanken inzake huwelijksrecht en alles wat met seksuele activiteiten
te maken had, bracht de parochiepriester in een eerstelijnspositie voor het toezicht
op zijn parochianen. Hij kon bijvoorbeeld oordelen over het al dan niet wettige
karakter van een geboorte, weigerde eventueel de zuivering van een moeder na
bevalling, zette uiteraard het kerkelijke apparaat in werking in gevallen van echtbreuk,
en besliste uiteindelijk over het wel of niet begraven in gewijde grond. Met andere
woorden: controle van de wieg tot het graf. Een overzicht van de Gentse
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parochiegeestelijken, dat in 1498-99 met fiscale bedoelingen werd opgesteld naar
aanleiding van de intocht van de nieuwe bisschop van Doornik Pieter Quicke, leert
dat er een kleine driehonderd plaatsen te begeven waren, van volwaardige pastoors,
over een veelheid van kapelaans, tot plaatsvervangers. Aan die hiërarchie
beantwoordde eveneens een sociaal onderscheid. De precaire situatie van vele
geestelijken heeft ongetwijfeld de contestatie aangewakkerd van een in het kader
van de Reformatie vaak als onaanvaardbaar ervaren gedrag. Veel geestelijken leefden
op de grens van de armoede; de stap naar een marginaal bestaan was klein. De
rekeningen van de kerkelijke rechtbank, de officiaal van de bisschop, bevatten heel
veel getuigenissen over het liederlijke gedrag van vele lagere geestelijken. Vooral
seksuele uit-
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spattingen kwamen voor, in die mate zelfs dat de bestraffing door de officiaal in
bepaalde gevallen eerder het karakter van een parafiscale ingreep had, dan van een
effectieve repressie: dezelfde overtreders werden regelmatig voor hetzelfde vergrijp
aangepakt. Vincent Andries, pastoor in Tielt, werd bijvoorbeeld in mei 1480
achtereenvolgens beschuldigd van het feit dat hij enkele vrouwen had aangespoord
zich te verzetten tegen een huwelijk in zijn parochie, om vervolgens met hem hun
aandeel in de boetes te delen; bovendien had hijzelf zonder de derde ban af te
kondigen een huwelijk ingezegend ten nadele van zijn collega in Wingene; voorts
had hij verdachte contacten met een gehuwde vrouw, die samen met hem een
belangrijk deel van het vermogen van haar afwezige echtgenoot had opgesoupeerd;
en ten slotte had hij ook nog seksuele omgang met een non in het plaatselijke
ziekenhuis. Van het bescheiden Tielt naar de toenmalige wereldstad Brugge: voor
de kerkelijke enclaves, eilandjes van rechtspraak, afhangend van de proost en van
het kapittel van Sint-Donatiaan, het zogenaamde proosse, zijn enkele registers van
‘doorgaande waarheden’ bewaard gebleven. Die term slaat op een procedure waarbij
alle inwoners tussen twintig en zestig jaar elkaar voor de baljuw van de proost eenmaal
per jaar konden beschuldigen van misdrijven die onberecht waren gebleven. De
procedure illustreert hoe doorgedreven de onderlinge sociale controle binnen een
stadswijk, kleiner nog dan een parochie, wel was. Van anonimiteit is nauwelijks
sprake, wel van geruchten, naijver, afgunst en controle. De concrete leefgemeenschap,
met de parochiekerk als centrum, bleef in goede en kwade momenten het
referentiepunt van het sociale leven. De clerus, hoe kwetsbaar en verbrand hij zelf
ook was, vormde samen met het geheel van kerkelijke en religieuze activiteiten het
onmisbare bindmiddel voor het broze en onophoudelijk aangepaste maatschappelijke
metselwerk.
Wat dit alles betekende voor de stedelijke sociabiliteit, wordt wellicht nog het best
geïllustreerd door het gewicht van de broederschappen in het dagelijkse leven van
de stad. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de lange tijd overheersende opvatting
dat een sterk klerikaal geleide gebedsbroederschap chronologisch de
lekenbroederschap vooraf was gegaan, dient te worden bijgesteld. Ook tegen het
verwarrende gebruik van termen als broederschap, gilde, ambacht en andere moet
worden gewaarschuwd, al is het een feit dat de genootschappen in kwestie zelf
veranderden als uitingen van een levende samenleving. Zo evolueerde de al in 1306
in embryonale vorm vermelde broederschap van Ieperse studenten (of afgestudeerden)
in Parijs, mettertijd tot een priestergilde;
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Het uitdelen van aalmoezen aan bedelaars die voor het sterfhuis post hebben gevat: een garantie voor
de ziel van de overledene om door bemiddeling van Maria het rijk der hemelen binnen te komen.
Grisailleminiatuur toegeschreven aan Jan Tavernier.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9198, fol. 43v

De miraculeuze genezing van een kreupele voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw verwekt opschudding
bij de omstanders. Links schenkt een adellijke dame hem kleren bij zijn vertrek. Grisailleminiatuur
in Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame, ca. 1456.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 58

de oorspronkelijke doelstelling, financiële steun aan minderbedeelde studenten, raakte
daarbij in de vergetelheid. Broederschappen behoorden, net als schuttersgilden en
rederijkerskamers, tot de corporaties waarvan men op vrijwillige basis lid werd en
waarin het religieuze karakter centraal stond. Dat kon dan de vorm aannemen van
een pelgrimsbroederschap, waarin pelgrims die het een of ander bekend
bedevaartsoord hadden bezocht, zich in hun land van herkomst verenigden. Santiago
de Compostela, Rome of Jeruzalem waren de
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klassiekers. Een bijzonder aanzien genoot de pelgrimstocht naar het Heilig Graf in
Jeruzalem. Hij sloot aan bij de intense belangstelling voor het lijden van Christus,
dat de godsdienstige beleving in de late Middeleeuwen karakteriseerde en vooral het
gedachtegoed van de franciscanen en de moderne devoten kleurde. Door een reis
naar Jeruzalem kregen velen bovendien de kans om het ridderschap te verwerven.
Schepen en burgemeester van Leiden, Dirk van Zwieten, telg van een Hollands
ambtenarengeslacht, ontving in 1451 de ridderslag in Jeruzalem.
Hoe de deelneming aan die sociale gebeurtenissen en het engagement in dergelijke
kringen konden bijdragen tot de opbouw van een aanzienlijk sociaal kapitaal,
illustreert de levensloop van de Bruggeling Anselmus Adornes (1424-1483). Leden
van het reeds generaties in Brugge gevestigde Genuese handelarengeslacht Adornes
gaven, bij hun terugkeer van een pelgrimstocht naar Jeruzalem, opdracht tot de bouw
van een kapel in Brugge, de Jeruzalemkapel, met een crypte waarin zelfs het Heilige
Graf werd geïmiteerd; het gebouw vertoonde wel meer oosters-exotische kenmerken.
Er hoorde een godshuis bij voor twaalf arme weduwen. Een latere telg van dezelfde
familie, Anselmus Adornes, ondernam in 1470-71 op zijn beurt een bedevaart naar
de heilige plaatsen, waarover hij bovendien een reisverhaal opstelde. Anselmus was
lid van zowat alle prestigieuze genootschappen binnen het Brugse establishment. Hij
maakte deel uit van de lokale politieke elite (hij was burgemeester, hoofdman van
een zestendeel, thesaurier, voogd van het leprozenhuis, lid van het
toernooigenootschap van de Witte Beer) en vervulde ook diplomatieke opdrachten
in dienst van hertog Karel de Stoute en de Schotse koning James III, die hem in 1468
tot ridder in de Orde van de Eenhoorn sloeg. Bij zijn terugkeer uit het Nabije Oosten,
waar hij in het kader van de kruistochtplannen van de hertog ook aan
paralleldiplomatie had gedaan, was zijn aanzien zo mogelijk nog vergroot. Daarvan
getuigden de stichting en de Jeruzalemkapel ten volle. De scherpe kritiek die Adornes
evenwel na de politieke omwenteling van 1477 te slikken kreeg vanwege
anti-hertogelijke facties die het in Brugge voor het zeggen hadden, sloeg op
verduistering van publieke gelden. Anselmus ontkwam aan het ergste, maar moest
toch enkele rituele vernederingen ondergaan en een forse boete betalen. De
ostentatieve opstapeling van sociaal prestige en de demonstratie van een geslaagd
participeren in diverse netwerken en van een conspicuous consumption van uiterlijke
religiositeit kwam hem blijkbaar duur te staan. Anselmus stierf begin 1483 in
Schotland een gewelddadige
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Straatscène in een Zuid-Nederlandse stad. Miniatuur (detail) in Jean Wauquelin, Histoire d'Alexandre,
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1460.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9342, fol. 91

dood - het gebeurde met ongewilde zin voor symboliek tijdens een pelgrimstocht in het kader van wat eigenlijk een militaire expeditie was in dienst van de Schotse
vorst.
Van een wat andere aard was de in 1422 in de Leidse Onze-Lieve-Vrouwekerk
opgerichte Heilig-Kruisbroederschap, een stichting door oudstrijders van de kruistocht
tegen de Hussieten in Bohemen die kort voordien op het Concilie van Konstanz tot
ketters waren uitgeroepen. Een specifieke variant waren de bouwbroederschappen
die tot doel hadden fondsen
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voor de financiering van een kerkgebouw bij een te brengen. Enkele Antwerpse
broederschappen droegen zo bij, mondjesmaat weliswaar, aan de bouw van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook uitgesproken klerikale broederschappen waarin de
aanwezigheid van geestelijken bij zowel leden als bestuur overheerste, kwamen voor.
Zeer populair in de late Middeleeuwen vanaf de vroege veertiende eeuw, waren de
Onze-Lieve-Vrouwbroederschappen.

[links]
De straat als ontmoetings- en communicatieplaats. Randminiatuur in een Getijdenboek, Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 112, fol. 21
[rechts]
Een doodgeboren baby wordt in de parochiekerk op het altaar gelegd in de hoop dat hij door
tussenkomst van de heilige Gertrudis tot leven zal worden gewekt. Buiten bij het kerkportaal verkoopt
een vrouw kaarsen en ex-voto's. Miniatuur in de Hortulus Animae, Gents-Brugse school, 1517-23.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2706, fol. 581

Elke Gentse parochie had er minstens een. Tot hun specifieke taak behoorde het
aankleden en kronen van de beelden van Onze-Lieve-Vrouw en verder ook de
verlichting op de rade in het hoogkoor. De meest prestigieuze onder die
broederschappen, waarin de parochiale elite nadrukkelijk aanwezig was, heette
trouwens Onze-Lieve-Vrouw-op-de-Rade. In aparte gevallen was de band met
professionele groeperingen dan weer treffend. Van de Onze-Lieve-Vrouwbroederschap
in de Gentse Sint-Michielsparochie behoorden 48 op de 146 individuele leden die
voor het jaar 1405 bekend zijn tot de erfelijke Gentse beenhouwersgeslachten. De
slagers waren inderdaad in groten getale aanwezig in de desbetreffende parochie,
meer bepaald in de Drabstraat. Het lidmaatschap van eenzelfde broederschap voegde
aan de professionele en topografische solidariteit nog een extra religieus bindmiddel
toe.
De activiteiten van broederschappen waren in de eerste plaats religieus, met
uiteraard de cultus en het gebed als belangrijkste aspecten, maar ook hier slopen
profane elementen binnen. Van prestigieuze Onze-Lieve-Vrouwbroederschappen in
Antwerpen, Gent, 's-Hertogenbosch en Bergen op Zoom weten we dat ze befaamde
musici opdracht gaven om polyfone lofdiensten te componeren. Enkele van de
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bekendste componisten en musici waren ook zelf lid van een broederschap: Willem
Obrecht, stadsmuzikant en vader van de componist Jakob Obrecht in de broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Janskerk in Gent,
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Busnoy in de broederschap van Sint-Salvator in Brugge. Zij gaven in hun composities
dan ook uitdrukking aan het gevoelen van solidariteit, zoals Ockegem in zijn
lamentatie op de dood van Gilles Binchois: ‘pluerez, hommes de feaulté; vueillez
vostre université.’
Aanvankelijk schijnt de zorg voor een passende begrafenis van de leden van de
broederschap ook vrij algemeen tot het ‘takenpakket’ behoord te hebben. Door de
algemene ledenaangroei

Reeuwers wikkelen het stoffelijk overschot van een man in een lijkwade voordat ze hem begraven.
Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Catherina van Kleef in het Getijdenboek van Catherina
van Kleef, ca. 1440.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 945, fol. 99v

in de vijftiende eeuw is die praktijk stilaan weggedeemsterd, al bleef de gewoonte
om een requiemmis uit te voeren, in ruil voor het betaalde ‘doodgeld’, behouden.
Het lidmaatschap kreeg er een passiever karakter door: men verzekerde zich, in ruil
voor entreeen doodgeld van zorg na de dood, waarmee tegemoet werd gekomen aan
de obsessionele drang naar ‘memoria’ van de laat-middeleeuwse mens, die door
Chiffoleau zo treffend als ‘comptabilité de l'au-delà’ werd omschreven. Het is
opvallend hoe populair de Barbarabroederschappen in het Gent van de vijftiende
eeuw waren; de heilige werd speciaal als doodsheilige vereerd. Caritatieve
ondersteuning van de leden mag andermaal niet veralgemeend worden, al waren er
broederschappen die zich speciaal bezighielden met bedelingen en zelfs het
openhouden van een eigen hospitaal, zoals de Ieperse Sint-Nicolaasbroederschap of
de Gentse Sint-Jakobsbroederschap. Andere kenmerken waren nog nadrukkelijker
profaan: gemeenschappelijke maaltijden, kunstmecenaat - met als beroemd voorbeeld
de bestelling bij Dirk Bouts van het Laatste Avondmaal door de
Sacramentsbroederschap van de Sint-Pieterskerk in Leuven in de jaren 1464-67.

Prinsen en poorters

Ten slotte gaven sommige broederschappen ook buiten het eigenlijke kerkgebouw
uitdrukking aan hun roeping en gemeenschapsgevoel door middel van een processie
of stoet. Niet minder dan tweehonderd leden van de Antwerpse
Sint-Jakobsbroederschap, getooid met de typerende pelgrimsinsignes (hoed, schelp
en staf), namen in 1481 deel aan de processie. Op Palmzondag incarneerden leden
van de broederschap van Jeruzalempelgrims de intrede van Christus in Jeruzalem,
een taak die in Hoegaarden, Hoogstraten en Antwerpen aan het selecte gezelschap
van de confrerie van de Twaalf Apostelen toekwam. Sommige broederschappen
werden, via dat rituele naar buiten treden, de incarnatie van de stedelijke identiteit,
zoals de ‘weledele’ confrerie van het Heilig Bloed in Brugge of de
Sint-Lievensbroederschappen in Gent. Toen Karel V in 1540 met voorbije en
toekomstige manifestaties van opstandigheid in zijn geboortestad wilde afrekenen,
verbood hij uitdrukkelijk, met de doodstraf als sanctie, het voortbestaan van de
Sint-Lievensbroederschappen en hun processie, die in de vijftiende eeuw tot tweemaal
toe het signaal voor een algemene opstand hadden gegeven. De
Sint-Lievensbroederschap behoorde tot de abdijbroederschappen en ging tot de
twaalfde, zoniet tot de elfde eeuw terug. De broederschap was, onder meer via een
gebedsgemeenschap, verbonden met de oude Sint-Baafsabdij in Gent. Dat het
genootschap levendig uitdrukking bleef geven aan de oudste sociabiliteit in de grootste
stad van de Nederlanden, blijkt uit het feit dat in de late Middeleeuwen ook sociaal
lager gekwoteerde ambachten zoals dat van de wevers structurele banden met de
cultus en de processie onderhielden. Een minder ‘nobel’ voorbeeld illustreert
overduidelijk hoe sterk de stedelijke solidariteit zich kristalliseerde in optochten en
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religieuze symbolen: bij het uitbreken van de opstand der Ciompi in Florence op 24
juni 1378 - een van de rauwste sociale conflicten uit de late Middeleeuwen - was het
niet de traditionele processie ter ere van stadspatroon Johannes de Doper die door
de straten trok, maar ongecontroleerde bendes van opstandige proletariërs, met aan
het hoofd een groep Vlaamse immigranten - textielarbeiders die achter een hoed
(symbool van de geviseerde rijken?) op een lans aanliepen.
Ook bij ambachten en gilden, die in het algemeen vooral in de sociaal-culturele
of in de sociaal-economische sfeer actief waren, vormde de religieuze component
dikwijls een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Soms is het moeilijk een
onderscheid te maken tussen de verschillende soorten activiteiten en, afgaande op
de onzekere terminologie, was het ook voor de tijdgenoot al moeilijk om een grens
te trekken. Bovendien hebben vele ambachten in hun ontstaansperiode (eind dertiende
eeuw), als overlevingsstrategie in een vijandige context, de dekmantel van een
religieuze organisatie aangenomen. Toen ze in de nadagen van 1302 en dankzij de
politieke doorbraak van de ambachtslieden openlijk voor hun doelstellingen konden
uitkomen, hielden zij niettemin aan heel wat religieuze nevenactiviteiten vast, zoals
de cultus van de patroonheilige aan een eigen altaar, het verlenen van bijstand aan
behoeftige oud-leden door het oprichten en openhouden van een godshuis.
Naast de eigenlijke broederschappen waren in de steden der Bourgondische
Nederlanden nog specifieke sociale genootschappen actief, waarvan men op vrijwillige
basis lid werd. Uit de analyse van hun optreden en samenstelling blijkt dat we met
een deel van de culturele en maatschappelijke elites te maken hebben. Schuttersgilden
verwijzen in oorsprong naar de noodzaak van eigen defensie voor de stedelijke
gemeenschap. In geval van nood werd er gemobiliseerd op basis van een repartitietabel
overeenkomstig de mobilisatiekracht van elk ambacht, zoals het zogenaamde voud
in Brugge, of via de algehele mobilisatie van de ambachten, zoals in Gent, waar elke
wapeninghe onveranderlijk met het luiden van de klokken in het belfort en het
voordragen van de banieren op de Vrijdagmarkt begon.
Daarnaast waren er de specifieke eenheden van kruis- en handboogschutters die
gaande weg aan militair belang hadden ingeboet, maar omgekeerd evenredig aan
sociaal prestige hadden gewonnen. Vooral de kruisboogschutters telden in hun rangen
de elite van de stad, maar vaak ook leden van de hofelite, soms zelfs de vorst en zijn
directe verwanten.
Het publieke optreden van de kruisboogschutters werd in vele steden op een rituele
manier
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Een lijk wordt weggebracht met een ossenkar. Miniatuur in een Getijdenboek, Gents-Brugse school,
ca. 1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 112, fol. 151
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Een Corpus Christi-processie in een Vlaamse stad. Miniatuur toegeschreven aan Gerard Horenbout
in een Getijdenboek, 1510-20.
Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. lat. 3769, fol. 68v
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door stad en vorst gepatroneerd. Het bestuur van het Gentse Sint-Jorisgilde
weerspiegelde aldus de Leden van de stad, patriciërs en corporatieve elite samen.
Het Sint-Sebastiaansgilde voor handboogschutters was minder elitair samengesteld:
bij de verkiezing van het bestuur dienden alle Gentse parochies vertegenwoordigd
te zijn; voor het overige was er slechts de eis dat kandidaat-leden van onbesproken
naam en faam waren. Verrassend genoeg maakten ook vrouwen deel uit van de
schuttersgilden. Hun actieve deelneming aan het maatschappelijke leven van de
genootschappen bleef klaarblijkelijk wel tot religieuze en caritatieve bezigheden
beperkt. De mannen daarentegen konden zich uitleven in een imitatie van militaire
codes en ridderlijk gedrag, hetgeen nog sterker in de verf werd gezet door het
lidmaatschap van de vorsten. In 1369 werd hertog Filips de Stoute lid van het Gentse
kruisbooggilde naar aanleiding van zijn huwelijk met Margareta van Male in Gent.
Twee jaar nadien nam hij actief aan een schietwedstrijd deel. Al zijn opvolgers,
hertogen van Bourgondië en Habsburgse prinsen, zijn lid van het genootschap
geweest. Op welke subtiele manier het lidmaatschap van de vorst voor een vermenging
van stedelijke en vorstelijke netwerken zorgde, illustreert de deelname van Filips de
Goede in 1440 aan het grote schuttersfeest dat in Gent werd georganiseerd en waarin
schutters van niet minder dan 56 kruisbooggilden uit de Lage Landen participeerden.
Aan 107 bonnes villes was voorafgaandelijk een uitnodiging gericht. De
feestelijkheden openden op 5 en 6 juni met triomfantelijke intochten te water en over
land. Ook voor dat onderdeel van het feest werden afzonderlijke prijzen uitgeloofd.
De stad Brussel kaapte de eerste prijs weg voor een stoet die bestond uit de tien
geselecteerde Brusselse schutters, gezeten in verhoogde zadels op opgetuigde paarden
en begeleid door kandelaardragers, een wagen met zeven personages, twee
trompetters, een standaarddrager, driehonderd ruiters in de livrei van het Brusselse
schuttersgilde en 348 man voetvolk in dezelfde livrei. Mechelen won de prijs voor
de opvallendste intocht te water. Naast roeiboten met de schutters voeren schuiten
met voorstellingen van Sint-Joris, de Maagd Maria, een eenhoorn en een burcht met
zeven poorten waarvoor telkens een maagd stond opgesteld die een letter droeg van
de Franse naam van de stad, Malines. De competitiegeest tussen de schutters maar
ook tussen hele stedelijke gemeenschappen leidde op een bijeenkomst van deze
omvang onvermijdelijk tot spanningen. Zo was er een klacht van de schutters van
Liedekerke over het feit dat de Luikenaren hen als vertegenwoordigers van een
‘boerendorp’ verwelkomd hadden. De aanwezigheid van de hertog wakkerde de ten
top gedreven ridderlijke competitiegeest ongetwijfeld nog aan. De vorst kon, niet
gehinderd door protocollaire banden, van het toernooi genieten en vrijelijk met zijn
groep schutters aan de competitie deelnemen. Op die manier integreerde hij zich in
een bij uitstek stedelijk ritueel, terwijl steden uit recenter bij het Bourgondische rijk
aangesloten vorstendommen zoals Brabant, Holland-Zeeland en Henegouwen, door
deel te nemen hun integratie in het Bourgondische statencomplex beleefden.
Aristocratisch gedrag werd door stedelingen gehanteerd in een imitatie van vorstelijke
intochten, processies en militaire competities. Het was tezelfdertijd een machtige
demonstratie van de vitaliteit van het stedelijke netwerk. De deelnemende steden
wisselden symbolen en politieke boodschappen van cohesie en sterkte uit - zoals ze
deden met de goederen die ze dagelijks op elkaars markten brachten - onder het
waakzame toezicht van hun eigen elites.
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In de meeste steden bestond ook een ‘jong’ schuttersgilde, kennelijk met de
bedoeling de specifiek militaire variant van burgerzin aan de jongere generaties door
te geven. De jonge schutters hadden hun eigen gilde, soms met een door de wol
geverfd lid van het oude gilde als toezichter, zoals bij de jonge Gentse
kruisboogschutters, maar voor het overige met een eigen lokaal, eigen bestuur, eigen
kapel enzovoort. Wrijvingen waren niet van de lucht, en andermaal valt op hoe de
meeste conflicten in termen van eer en respectabiliteit werden verwoord. Goed gedrag
werd als basiseis vooropgesteld in de opnamecriteria van de jonge kruisboogschutters
van Brugge in 1435; en er werden meteen speciale waarschuwingen inzake overspel
aan toegevoegd. Leden die de kledij van het genootschap in een bordeel droegen,
mochten zich aan een boete verwachten.
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Een tweede groep van typische stedelijke verenigingen waren de kamers van
rhetorijcke of rederijkerskamers, die zich in een culturele en literaire context
situeerden. De Heilige Geest uit Diksmuide (1394) en Den Boeck uit Brussel (1401)
behoren tot de oudste. Andermaal is er sprake van religieuze activiteiten, bindingen
met een kapel en cultusverplichtingen, maar het accent ligt op het beoefenen van de
voordrachtkunst. Alle reglementen benadrukken ook een geheel van morele waarden
en gedragsregels. In laatste instantie draait het ook hier om het voorhouden van
burgerlijke waarden en het bestrijden van melancholie en ‘ledigheid’ met literatuur
en toneelopvoeringen. Er was een band met de schuttersverenigingen: competities
van kruisboogschutters gingen vaak gepaard met het uitbeelden van taferelen. De
schaarse gegevens inzake ledenbestanden - lijsten zijn bestudeerd voor de Mechelse
kamer De Peoene (vanaf 1474) en voor de Gentse kamer Mariën Theeren (vanaf
1484) - wijzen op een sociaal gediversifieerde samenstelling. Naast ambachtslieden
namen leden van patricische geslachten en parochiegeestelijken deel; ook vrouwelijke
leden waren geen uitzondering. Het vorstelijke beschermheerschap speelde niet zo'n
grote rol als bij de kruisbooggilden. Toch werd Filips de Goede, zodra hij hertog van
Brabant was geworden, in navolging van zijn voorganger Jan IV, lid van de Brusselse
kamer Den Boeck, een traditie die door zijn opvolgers voort zou worden gezet.
De rederijkers namen geleidelijk de rol van de schuttersgilden over en gingen, via
publieke rituelen, bij uitstek de stedelijke waarden symboliseren. De rol van de Gentse
rederijkers in de opvoeringen die de Blijde Inkomst van Filips de Goede in 1458
begeleidden, is in dat verband opmerkenswaard. De tweede helft van de vijftiende
eeuw beleefde dan ook een grote toename van het aantal nieuwe stichtingen.
De oudste Gentse kamer De Fonteine, verbonden aan de Sint-Niklaasparochie,
kreeg tussen 1450 en 1480 het gezelschap van drie andere kamers: Sint-Agnes in de
Borluutkapel in de Sint-Janskerk, Mariën Theeren in Sint-Jakobs en Sint-Barbara in
het Sint-Pietersdorp. Inzake het ritueel was er een belangrijk verschil met de
schuttersgilden, omdat de rederijkers geen actieve deelname van de vorst en dus geen
integratie zochten. Hun belang was evenwel zo evident geworden dat de vorst en
zijn entourage toch enige controle nastreefden. Op 1 mei 1493 richtte Filips de Schone
in de marge van het rederijkersfeest in Mechelen een soevereine rederijkerskamer
Jezus met de Balsemblomme op, die bedoeld was om alle
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Alle sociale groepen van de stad namen deel aan de heiligencultus. De heilige Hubertus werd in de
late Middeleeuwen door de adel en het gewone volk als mirakeldoener en beschermheilige vereerd.
Miniatuur door Loyset Liédet in Hubert le Prevost, Vie de Saint Hubert, 1463.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 F 10, fol. 59v
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Meitafereel: een musicerend gezelschap in een bootje met meitakken. Miniatuur door Simon Bening
in het Da Costa-Getijdenboek, ca. 1515.
New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. 399, fol. 6v
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Nederlandstalige rederijkerskamers te overkoepelen. De kamer werd in de grootste
stad, Gent, gevestigd en wel in de kapel van de vorstelijke residentie, het Prinsenhof.
Als poging tot recuperatie en controle van de rederijkersbeweging was het een
mislukking. De toon was evenwel gezet: stilaan en vooral na de doorbraak van de
boekdrukkunst, die de verspreiding van hun teksten enorm deed toenemen, wekten
de rederijkers de bezorgdheid van de centrale overheid. Doordat meerdere
rederijkerskamers vanaf omstreeks 1520 in het vaarwater van de Reformatie
terechtkwamen en teksten en denkbeelden propageerden die bezwaarlijk nog de toets
van de orthodoxie konden doorstaan, werd het proces nog versneld. Een en ander
kwam duidelijk tot uiting naar aanleiding van het Gentse landjuweel van 1539,
officieel rond het thema van internationale vrede en stedelijke welvaart. Een jaar
later werd de verspreiding van de bij Joos Lambrechts gedrukte teksten van die
rederijkersspelen bij keizerlijke ordonnantie verboden. Net als de corporatieve
politieke orde van de stad en identiteitsbepalende processies als die van Sint-Lieven,
was ook het kritische optreden van rederijkers een doorn in het voortaan alziende
oog van de absolute vorst.
Elders in dit boek wordt aandacht besteed aan de ambachten als instrumenten van
controle:

Sociale en morele controle. De ontmanning van Saturnus. Houtsnede in de Metamorphoses van
Ovidius, een met de hand ingekleurde wiegedruk van Colart Mansion, Brugge, 1477.
Brugge, Stadsbibliotheek
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evidente economische controle op omvang en kwaliteit van de productie, minder
voor de hand liggende controle op het gedrag van de leden. Doorslaggevend daarbij
blijkt de notie van collectieve eer te zijn geweest, die belichaamd werd door de
ambachtsdekens in hun hoedanigheid van rechters inzake economische conflicten.
In verschillende steden heeft dat sterk ontwikkelde eergevoel de ambachten tot
essentiële onderdelen van de stedelijke instellingen gemaakt. Wie tot het ambacht
gerekend werd, kon op verschillende vormen van solidariteit vertrouwen. Hij had in
enige mate werkzekerheid, want vele reglementen waren gericht tegen de uitwassen
van een ongelimiteerde concurrentie tussen ambachtsleden onderling. Maar ook op
het persoonlijke vlak vervulde het ambacht de rol die door zijn leden werd verwacht.
Zo illustreren de vele individuele arrangementen tussen voogden van Gentse wezen
en meester-ambachtslieden, hoe die laatsten in ruil voor een leer- en onderhoudsgeld
de taak op zich namen om de aan hun zorgen toevertrouwde wees een beroep te leren,
waarbij zij ook de verantwoordelijkheid droegen voor een heel socialisatieproces.
Via het ambacht werd de jongere immers ingewijd in het reilen en zeilen van de
stedelijke samenleving, waarvan uitgerekend het ambacht een essentiële component
was. Niet zelden verbond de ambachtsmeester zich ertoe de jongen, maar dikwijls
ook het meisje, schoolonderricht te laten volgen tot hij of zij ‘redelijk’ geletterd was
en bekwaam om voor de eigen kledij en medische verzorging in te staan. Toch bleven
conflicten niet uit, doorgaans naar aanleiding van het weglopen van een rebelse
jongere of omtrent de ongeschiktheid voor een ambacht waartoe de jongere al op
prille leeftijd was voorbestemd - tegen zijn zin, zoals achteraf bleek. Uit talloze
gevallen komt naar voren dat het systeem relatief open was en de rechten van de
wees erkende; bij conflicten streefde men in de eerste plaats naar een redelijk en
eervol compromis. Lukte dat niet, dan werden de oude ambachtsleden geconsulteerd
om de gewoonten van het ambacht in de materie te kennen: alweer een samengaan
van bescherming en controle. Het lot van de wezen is goed bekend, omdat de
schepenen ex officio als oppervoogden verplicht waren toezicht uit
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In een gedeeltelijk gerooid bos wordt houtskool gemaakt.
De berooide held Girart de Roussillon brengt de houtskool weg in grote zwarte zakken. Verluchte
bladzijde met kleine randminiaturen toegeschreven aan Jehan Dreux in de Roman de Girart de
Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 73v
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te oefenen. De zaken die zij in die hoedanigheid behandelden, werden dan ook
geregistreerd. Voor jongeren wier ouders nog leefden, moet de situatie ongeveer
hetzelfde geweest zijn, wanneer zij in de wereld van de corporaties hun weg dienden
te maken. Zonen en dochters van gevestigde ambachtslieden hadden het uiteraard
gemakkelijker. In sommige ambachten was een erfelijkheid gegroeid, in andere
kregen de afstammelingen stevige

Een kleermaker en een schoenmaker nemen de maat van hun jonge klant Jehan de Saintré.
Ingekleurde pentekeningen toegeschreven aan de Meester van Wavrin in Antoine de la Sale, Le Livre
des premiers amours de messire Jehan de Saintré, le vaillant chevalier (‘Petit Jehan de Saintré’), ca.
1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9547, fol. 39v en 33v

reducties op de toegangs- en leergelden. Toch moeten wij de doorgaans normatieve
bepalingen die daarover berichten met de nodige scepsis hanteren. De studie van
ambachten en neringen is een beladen onderwerp in het historische bedrijf. Generaties
historici uit de negentiende en twintigste eeuw hebben deze groeperingen
achtereenvolgens geprezen als de belichaming van burgerlijke ontvoogding, of als
een sociaal homogene organisatie van arbeid, en dan weer verguisd als oorzaak van
verstarring en economische achteruitgang.
Recente opvattingen, die bijvoorbeeld verwoord worden door Gervase Rosser,
benadrukken niet zozeer de structuren en de hiërarchische orde in de wereld van
ambachten en gezellenverenigingen, maar de maakbaarheid van maatschappelijke
relaties. De stedelijke sociabiliteiten, de verschillende broederschappen en vrijwillige
associaties voorop, vormden het kader waarbinnen de strijd om de eer en de reputatie,
en het afdwingen van respectabiliteit plaatsvonden. Zodra die opvatting is aanvaard,
is het ook gemakkelijker te begrijpen waarom een klein textielcentrum als Oudenaarde
met een minimale corporatieve omkadering op korte tijd tot een internationaal
gereputeerd centrum van tapijtweverij kon uitgroeien.
De beruchte starheid van de middeleeuwse ambachten bleef doorgaans beperkt
tot ambachten die voor de lokale voedselbevoorrading werkten, zoals slagers, of tot
grote steden met een sterk uitgebouwd corporatief netwerk, waar de ambachten een
ondubbelzinnige politieke machtspositie hadden veroverd. In een stad van het laatste
type - Gent, Brugge, Luik kunnen als voorbeeld gelden - verschafte het verwerven
van het meesterschap meteen ook uitzicht op een politieke carrière. Dat hier fijner
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gezeefd werd, is dus niet verwonderlijk. De politieke rol van de ambachten opende
evenwel weer andere kansen op het uitbouwen van sociabiliteiten, zoals in het geval
van Gent duidelijk blijkt.
De selectie voor de jaarlijks te begeven schepenambten, die alleen voor
ambachtsleden toegankelijk waren, werd namelijk voorafgegaan door een complex
en veelzijdig proces van getrapte voorverkiezingen, vaak binnen de omkadering van
wijken en parochieverbanden. Zo gebeurde de uiteindelijke selectie van de
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tien schepenfuncties die elk jaar aan het grootste Gentse ambacht, dat van de
lakenwevers, werden toegekend, via een netwerk van drieëntwintig wijkorganisaties
waarin de wevers, die over de hele stad verspreid woonden, opgenomen waren.
Meesters en gezellen kwamen in die procedure op gelijkwaardige wijze aan bod.
De wijkorganisaties, waarvan de oudste getuigenissen tot 1314 opklimmen,
bekommerden zich om het inrichten van verkiezingen en

Vlaamse lakenververs aan het werk. Miniatuur in Bartholomeus Anglicus, Des proprietez des choses,
Brugge, 1482.
Londen, British Library, Royal Ms. 15 E III

de selectie van politiek personeel, maar ook om de opname van nieuwe knapen in
het ambacht. Verder deden ze als militaire omschrijving dienst. De stedelijke milities
werden dikwijls in een mengeling van ambachtelijke en topografische structuren, de
zogenaamde koninkstavelrijen, gemobiliseerd. Daarenboven zijn er aanwijzingen
dat de wijkorganisaties ook bij de financiering van het godshuis voor behoeftige
ex-leden van het ambacht betrokken waren. Enerzijds bevorderden deze sterk
plaatselijke organen de betrokkenheid van individuele wevers bij het politieke leven
van de stad. Anderzijds bewijst het uitgesproken oligarchische resultaat van de
verkiezingen en de sterke elitevorming die eruit volgde, dat de wijkorganisatie ook
een instrument van controle over een potentieel roerig ambacht was.
De betrokkenen zelf hadden dat begrepen: het vollersambacht, het tweede grootste
in de dominerende textielsector, werd na herhaalde botsingen met de wevers in 1360
politiek uitgerangeerd; de vollers verloren het recht om eigen dekens te verkiezen de twee jaarlijkse vollersdekens werden voortaan door de schepenen aangesteld en
uit de leden van weverij en kleine neringen geselecteerd - en bovendien werden hun
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negentien wijkorganisaties politiek monddood gemaakt. Het is een bewijs van de
levensvatbaarheid en de effectieve invloed van deze organisatievorm, dat politieke
tegenstanders, die zelf op een soortgelijke structuur

Arachne verloor van Pallas Athene in een weefwedstrijd en werd veranderd in een spin. Het verhaal
is, zoals gebruikelijk was, door Willem Vrelant in een eigentijds decor weergegeven.
Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. 2361, fol. 82v

steunden, op die manier hun concurrenten uitschakelden. Karel V zou in 1540
trouwens hetzelfde doen: de door hem opgelegde ontmanteling van de Gentse
corporatieve politieke organisatie omvatte het afschaffen van de ambachten als
politieke organen, maar ook van de ondergeschikte wijkorganen. De grote Gentse
ambachten van wevers en vollers illustreren perfect de rol en het belang van
wijkorganisaties. Maar ook andere ambachten hadden een aan hun getalsterkte
aangepast aantal kiesomschrijvingen.
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Panoramisch gezicht op Gent. Ingekleurde houtsnede gedrukt door Pieter de Keysere, 1524.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Prentenkabinet

De ervaren stad: stedelijke identiteit en historisch bewustzijn
Geschiedschrijving in de Middeleeuwen wordt bij voorkeur geassocieerd met klerikale
milieus, vorstelijke ambitie of adellijk mecenaat. Stedelijke geschiedschrijving is
het zwakke broertje in dergelijke beschouwingen. Toch hebben de middeleeuwse
steden zich niet onbetuigd gelaten als het erop aankwam een historisch beeld van
zichzelf tot stand te brengen. Hun bedoelingen waren vaak op het politieke en
maatschappelijke heden gericht: een gemeenschappelijk en bij voorkeur prestigieus
verleden werd geacht de samenhang binnen de stad te bevorderen. Het ideaal van
een harmonieuze samenleving had een zekere mate van historische legitimatie nodig.
Het verschijnsel is relatief goed bestudeerd voor de Italiaanse en Zuid-Duitse
stadstaten. Naast officiële stadskronieken is er daar ook sprake van individuele
familiegeschiedenissen. In dat verband kunnen de Florentijnse ricordanze worden
vermeld, waarin de grote geschiedenis van de stad verbonden wordt met de kleine
geschiedenis van een welbepaald geslacht of zelfs gezin. De band met een
privéboekhouding is nooit ver weg: soms staat die zelfs aan de wieg van de
familiegeschiedenis. Net als de boekhouder legt de historiograaf getuigenis af van
het gebruik van een stuk verleden tijd.
Met betrekking tot de Bourgondische Nederlanden hinkt de aandacht voor de
stedelijke historiografie nog achterop. Toch zijn er vele gevallen bekend van steden
die, analoog aan de soms moeizame pogingen van vorstelijke dynastieën, de
Bourgondische niet uitgezonderd, ingewikkelde genealogische constructies opzetten
om hun eigen bestaan zo ver mogelijk terug in de tijd te projecteren. In de loop van
de dertiende eeuw worden bij herhaling onwaarschijnlijke geschiedenissen opgedist
die het bestaan van de een of andere stad tot de periode van Julius Caesar terugvoeren.
In de Roman d'Abladane uit het midden van de dertiende eeuw worden de wortels
van Amiens in Caesars tijd gesitueerd. De naam van Torhout zou zijn afgeleid van
een grote toren die Caesar er zou hebben laten optrekken. Leuven zou dan weer zijn
naam ontleend hebben aan een Schotse legerleider van Caesar, een zekere Lupus.
Die Schot zou zo'n sluwe wolf zijn geweest, dat hij de bijnaam ‘loupfin’ kreeg,
vandaar de naam Leuven. Gent zou dan weer teruggaan op een legerkamp, waar
Caesar ooit een waardevolle handschoen (gant) kwijt zou zijn geraakt. De evolutie
van dergelijke historiografische constructies kan mooi geïllustreerd worden aan de
hand van het geval van Doornik, een stad met een opmerkelijke concentratie van
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geestelijken, zowel in de Sint-Maartensabdij als in de bisschoppelijke kathedraal. In
de twaalfde-eeuwse overlevering was het mythische verleden van de stad nog volledig
in handen van de clerus, die het stichtingsverhaal als een openbaring via lokale
heiligen voorstelde; de bedoeling daarvan was het eigentijdse streven naar een aparte
bisschopszetel, los van Noyon waarmee Doornik eeuwenlang verbonden was,
historisch te funderen. Een eeuw later kreeg de legendarische geschiedenis van
Doornik er een dimensie bij,
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toen het verhaal plots erg nuttig bleek om het streven naar autonomie te ondersteunen
van de lekenautoriteiten, de schepenen die aan het hoofd van de commune van Doornik
stonden en die zich al sinds 1130 met de titel van ‘senatoren’ tooiden. Deze laïcisering
van het cultureel-historische erfgoed van de stad werd mede mogelijk gemaakt door
het optreden van burgerlijke literaire confrerieën, de Puy d'Amour rond 1250, de
Table Ronde van 1282. Tegelijk speelde de creatie van een gemeenschappelijk
verleden, hoe legendarisch en manifest verzonnen het ook was, een grote rol in het
ontstaan van een gemeenschappelijk gevoel, onder meer dankzij de mogelijkheid
om het in stoeten en afbeeldingen aanschouwelijk te maken. Langzamerhand kwam
er, nog altijd in het geval van Doornik, ook een element van bescherming op de
voorgrond, tegenover de bedreiging vanwege de Vlaamse graven en steden.

Muzikanten verleenden hun medewerking aan grote optochten en feestelijkheden in de stad.
Miniatuur door de Meester van het Gebedenboek van Dresden in het Breviarium van Isabella van
Castilië, ca. 1497.
Londen, British Library, Add. Ms. 18851, fol. 184v
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De band met het Franse koningshuis werd eveneens historisch onderbouwd en kreeg
een plaats in het mythische verleden van de stad. In de veertiende en vijftiende eeuw
ten slotte werd die evolutie door een nieuwe traditie onderbroken: de Roman de
Buscalus, een bewerking van de mythische ontstaansgeschiedenis van Doornik, met
klassieke reminiscenties maar volledig gecontroleerd door de Bourgondische hertogen.
Van de verschillende prachtige

De lakenmarkt van Bologna.
Miniatuur (detail) in het gildeboek van de plaatselijke lakenhandelaars.
Bologna, Museo Civico, Ms. 93, fol. 1

handschriften van deze tekst, bevond er zich een in de persoonlijke bibliotheek van
Filips de Goede, een ander exemplaar was in het bezit van Filips van Kleef, heer van
Ravestein. De Buscalus-legende werd een handig middel voor de Bourgondische
machthebbers om vat te krijgen op het stedelijke leven van Doornik, een stad die
weliswaar direct onder de Franse troon ressorteerde maar die volledig omringd was
door Bourgondisch gebied en de zetel was van een der belangrijkste ‘Bourgondische’
bisdommen. Het voorbeeld van Doornik geeft mooi aan hoe het verleden van een
stad, ook al is het grotendeels verzonnen, door de eeuwen een legitimatie kan verlenen
aan uiteenlopende politieke constellaties, en hoe het de machtsuitoefening op basis
van sociale cohesie doet verlopen.
Niet ver van Doornik, in het Henegouwse Valenciennes bestond de hele late
Middeleeuwen door een uitzonderlijke historiografische traditie, met opmerkelijke
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namen zoals Froissart, Chastellain, Molinet, Jean Lemaire de Belges. De laatste drie
droegen de officiële titel van indiciaire, dat wil zeggen iemand die ‘demonstroit par
escripture authentique les admirables gestes’. Ook minder bekende, vaak anonieme
historiografen zoals de auteur van de Récit d'un bourgeois de Valenciennes of Jacques
de Guise staan in deze traditie. Zoals in Doornik zijn hier eveneens elementen van
mythische legitimatie, het historische funderen van een collectieve identiteit,
aanwijsbaar. Het regionale en lokale patriottisme werd zodoende in verband gebracht
met het optreden van de Bourgondische dynastie. De buitenlandse bedreiging (vaak
afkomstig van Frankrijk) en de eigen historische traditie, die voortkwam uit de band
met het Duitse rijk waarvan Henegouwen een deel was, hebben voor een fusie van
adellijke waarden en burgerlijke tradities gezorgd. De behoefte aan een
gemeenschappelijke geschiedenis leidde ook hier tot de merkwaardige bloei van een
historische cultuur met een sterke stedelijke component.
Het aspect van het stedelijke historische bewustzijn was dan weer belangrijker in
Gent, de grootste Vlaamse stad, waar de memorieboeken tot stand kwamen,
gecommentarieerde jaarlijkse lijsten van schepenen, die het midden houden tussen
de Florentijnse ricordanze en de

Prinsen en poorters

257
Duitse Stadtbücher. Mettertijd raakte de ruimte tussen de namenlijsten van de
schepenen opgevuld met kleine notities van historische aard, waarin bijzonderheden
werden vermeld die zich gedurende het betreffende jaar hadden voorgedaan. Er is
een groot aantal memorieboeken bewaard, ruim twintig uit de periode voor de
Calvinistische Republiek (1579-84), maar ongetwijfeld is dat slechts een fragment
van wat ooit moet hebben bestaan. Wij stellen

Bloedig gevecht van burgers op een marktplein. Miniatuur door een Gents verluchter uit de omgeving
van de Meester van Maria van Bourgondië, in David Aubert, Les Chroniques de Flandre, 1477.
Wells-next-the-Sea, The Holkham Estate Trustees, Ms. 659

ook een grote diversiteit vast, voor zover de opdrachtgevers en/ of bezitters
geïdentificeerd kunnen worden: een ‘officieel’ memorieboek waarin van stadswege
de lijst van de schepenen werd bijgehouden, boeken van tot de adel verheven
schepenfamilies en geestelijken (een monnik uit de Sint-Pietersabdij), en bijvoorbeeld
ook een boek dat opgesteld werd door een rederijker en meersenier uit de eerste helft
van de zestiende eeuw, Jan vander Stoct. De opdrachtgevers waren uit op het bezit
van een memorieboek om zich van een politieke stamboom te verzekeren of om hun
optreden en dat van hun geslacht een plaats te geven in de bredere geschiedenis van
stad en land. Bij het vergelijken van de summiere notities valt op hoe klein de kloof
tussen verleden en heden voor de auteurs van deze stedelijke geschiedenissen wel
was. Het verleden liep geruisloos in het heden over en was uiteindelijk altijd mee
aanwezig; grote helden uit het collectieve verleden, zoals Jacob van Artevelde, werden
constant in herinnering gebracht. Er werd ook uitdrukkelijk verwezen naar de stad
zelf als toneel van de geschiedenis. Het verleden van de stad kwam aldus naar voren
als een aaneenschakeling van concrete, herkenbare beelden, images d'Epinal, die zin
gaven aan de eigentijdse actie van degenen die, door deel te hebben aan de stedelijke
geschiedschrijving, op hun beurt een plaats wilden verwerven in het collectieve
bewustzijn. Dergelijke visie bleef niet tot de memorieboeken beperkt. In het gedicht
De Maagd van Gent, geschreven tijdens de opstand van Gent van 1379-85, verheerlijkt
de dichter Boudewijn van de Lore de morele waarden van de stedelingen die door
het oprukkende centrale gezag werden bedreigd. De beeldspraak is erg concreet: de
Maagd bevindt zich in een tuin omgeven door twee rivieren, Schelde en Leie, en ze
wordt verdedigd door een menigte van meestal lokale heiligen die elk een vaandel
dragen. De symbolen van stedelijke solidariteit zijn prominent aanwezig in de cultus
van specifieke heiligen, doorgaans patronen van plaatselijke broederschappen en/ of
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ambachten, en in vaandels, die de mobilisatiekracht van de neringen uitdrukken. De
omsloten tuin, zo stelt de dichter expliciet, symboliseert de markt. Concreter kon hij
de stedelijke visie op het algemeen welzijn en op de fundamentele stedelijke waarden
moeilijk voorstellen.
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Een adellijke vader (Guillebert de Lannoy?) geeft zijn jonge zoon raad. Miniatuur in Guillebert de
Lannoy, Notables enseignements paternels, Brugge, ca. 1470.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10986, fol. 1
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Hoofdstuk 3
Adellijke netwerken
De edelman was opgenomen in een netwerk van relaties. De geboorte van een kind,
vooral als het om een oudste zoon ging, was volgens de Livre des faits de Jacques
de Lalaing een bron van ‘moult grant joie’ voor de groep ‘edelen en hun onderdanen
evenals hun familieleden en vrienden’. De adolescenten, zowel jongens als meisjes,
hadden dan weer andere contacten. Het jonge meisje vervoegde zich bij het gezelschap
van een dame van hogere rang, soms een prinses, die haar opvoeding voltooide en
haar uithuwelijking bevorderde. De jongeling werd als page of schildknaap
opgenomen in de entourage van een edelman die hem introduceerde aan het hof en
zijn meester werd. Vervolgens maakte hij van de verschillende functies die hij
geleidelijk te vervullen kreeg gebruik om waardering af te dwingen: als heer, als
leenman, als krijgsman en bij elke gelegenheid die hem in dienst van de hertog te
beurt viel - waardering was belangrijk. Individuele moed in de strijd was het
fundament van de reputatie en schiep een broederband tussen degenen die samen
gevaren getrotseerd hadden. Zo genoten in de vijftiende eeuw de bastaarden Cornelis,
Antoon - de Grote Bastaard - en Jan, bastaard van Luxemburg en heer van
Haubourdin, grote bekendheid als krijgsheren. Mits enige inspanning kwam een
jongeman in het onvermijdelijke circuit van toernooien en pas d'armes terecht en
kon hij deelnemen aan reizen en bedevaarten naar verre landen. Gaf hij daaraan de
nodige ruchtbaarheid, dan steeg zijn waarde als vriend en bondgenoot. De gunst van
de vorst kon een individu in de algemene achting doen stijgen. Hertog Jan zonder
Vrees erkende de kwaliteiten van Jean, heer van Croÿ en Renty, door hem tot
gouverneur van Artesië te benoemen, ‘volledig vertrouwend op zijn trouw, zijn moed
en zijn grote toewijding’.
Succes bracht nieuwe voordelen: vergoedingen, giften, waardering vanwege de
ouderen en bewondering vanwege de jongeren, en droeg bij tot de roem van het
geslacht. Meer rijkdom en macht betekende meer invloed dankzij de mogelijkheid
om efficiënter te bemiddelen ten gunste van anderen. Om het netwerk van solidariteit
te versterken en te structureren tot een drukkingsmiddel was een echte strategie
noodzakelijk.
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Hofdames bespioneren hun meesteres door het raam van de slaapkamer wanneer de dertienjarige
page Jehan de Saintré haar zijn hoofse dienstbaarheid belooft. Ingekleurde pentekening toegeschreven
aan de Meester van Wavrin in Antoine de la Sale, Le Livre des premiers amours de messire Jehan
de Saintré, le vaillant chevalier (‘Petit Jehan de Saintré’), ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9547, fol. 23v
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Het inhuren van een nar voor feestelijke gelegenheden gold onder de hoge adel als een statussymbool.
Hier is de nar van Lodewijk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol, afgebeeld. Frontispice door Loyset
Liédet in Antoine de la Sale, La Sale, Zuidelijke Nederlanden, 1461.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9287-88, fol. 1

De fraai uitgedoste Jehan de Saintré wordt door zijn meesteres en haar hofdames onverwacht gegrepen
en van de grond getild: zij willen zijn devies in zijn kousen controleren. Ingekleurde pentekening
toegeschreven aan de Meester van Wavrin in Antoine de la Sale, Le Livre des premiers amours de
messire Jehan de Saintré, le vaillant chevalier (‘Petit Jehan de Saintré’), ca. 1460. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België, Ms. 9547, fol. 36

De verwantschap
‘Het geslacht waaruit ik geboren ben...’ is een veel gebruikte uitdrukking die trots
verwijst naar de solidariteit die altijd en overal de voornaamste was: die van de
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familie, het geslacht. Bij huwelijken, toernooien, begrafenisplechtigheden werd
emfatisch de origine van de familie belicht als openbare uitdrukking van de roem
van het geslacht. De held van het steekspel werd bijgestaan door zijn ooms, de jonge
bruid was vergezeld van haar broers. De familiebanden leefden in ieders geheugen.
Het oordeelkundig plannen van huwelijken was dus essentieel. De keuze van een
echtgenoot werd door de familieleden geregeld met het oog op de belangen van het
geslacht; gevoelens speelden daarbij geen rol. Zo zien we in de geschiedenis van
Jacques de Lalaing dat over het huwerijk van zijn vader Guillaume onderhandeld
wordt door zijn grootvader, Othe, op advies van vrienden, die de jonge uitverkorene
beschrijven als ‘goed opgevoed’, gehuwd op twaalfjarige leeftijd en zes weken later
weduwe omdat haar man gevallen was in de slag bij Azincourt. Ze hertrouwde met
Guillaume de Lalaing op vijftien- of zestienjarige leeftijd. Endogamie was normaal
tussen families van dezelfde sociale rang en schiep, bij de rijkste families, banden
met de aanzienlijkste geslachten. De familie Wavrin, Vlamingen en Artesiërs, waren
verwant met heel de hoge adel uit Noord-Frankrijk. Waléran de Wavrin trouwde met
Livine, de dochter van Jean, heer van Roubaix, en van Agnes de Lannoy. Zijn zoon
Philippe huwde met een Croÿ, de dochter van Jean II, graaf van Chimay.
Nog interessanter was het verbintenissen aan te gaan met families van een hogere
rang. De kroniekschrijvers Mathieu d'Escouchy en Olivier de la Marche vertellen
ons de geschiedenis van de families Croÿ en Luxemburg. Laatstgenoemde familie
voerde een adellijke titel, had vele bezittingen en banden met de keizer. Lodewijk
van Luxemburg, graaf van Saint-Pol, is om droeve redenen bekend: nadat hij
connétable van de Franse koning was geworden, werd hij op bevel van Lodewijk XI
terechtgesteld. Antoine de Croÿ, eerste kamerheer van Filips de Goede, stond van
zijn kant zeer in de gunst van de hertog van Bourgondië. Om ‘zijn geslacht te
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verheffen’ wilde hij zijn zoon zien huwen met Jacqueline, de oudste dochter van de
graaf van Saint-Pol. De graaf van Saint-Pol weigerde want de jongedame ‘was van
even edele afkomst als de [koninklijke] fleur de lis’. Haar moeder Jeanne de Bar was
de dochter van Robert de Bar, hertog van Marle; ze was dus een afstammelinge van
de Heilige Lodewijk. De genoemde Croÿ was slechts aan ‘een eenvoudige banier’
ontsproten. Ten overstaan van

De adel - hier gepersonifieerd door de Karolingische held Girart de Roussillon, hét voorbeeld van de
Bourgondische ridders - en de geestelijkheid in de persoon van Odo, de abt van Vézelay, geven
opdracht aan een monnik om het lijk van de heilige Magdalena van Aix te zoeken. Miniatuur door
de Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 136v

de Luxemburgs, wier prestige nog gestegen was door de huwelijksbanden met de
koninklijke familie, waren de Croÿs slechts gewone ridders, die van de gunst van de
vorst afhingen. De heer van Croÿ vond een voorwendsel om de hertog ertoe te brengen
alle gronden en heerlijkheden van de graaf van Saint-Pol ‘in zijn handen te geven’,
dus al zijn bezittingen gelegen in de hertogelijke vorstendommen. Om zijn gronden
terug te krijgen, stemde de graaf van Saint-Pol in met een huwelijksovereenkomst
met Croÿ. ‘De graaf van Saint-Pol vertrouwde zijn dochter toe aan vrouwe de Croÿ
om door haar opgevoed en onderwezen te worden.’ Kinderhuwelijken waren courant,
maar het huwelijk werd pas geldig wanneer de echtgenoten de leeftijd bereikten
waarop zij hun toestemming konden geven; in afwachting verbleef het kleine meisje
in de familie van haar toekomstige echtgenoot. Het meisje terug te geven aan haar
familie was een belediging, evenals wanneer het jonge meisje het afgesproken
huwelijk weigerde; het gold als een verbreking van de overeenkomst, wat theoretisch
mogelijk bleef zolang het huwelijk niet gesloten en voltrokken was. Jacqueline van
Luxemburg werd bijzonder goed behandeld, de familie Croÿ trachtte haar voor zich
te winnen en haar het huwelijk te doen aanvaarden. Bij wijze van voorzorgsmaatregel
tegen elke poging tot gewelddadig optreden vanwege haar vader, werd zij
overgebracht naar de versterkte stad Luxemburg, waarvan Croÿ hertogelijk gouverneur
was. Waarschijnlijk wilde de graaf van Saint-Pol tijd winnen door zijn dochter aan
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de Croÿs toe te vertrouwen. Croÿ zelf wou daarentegen haast zetten achter het
huwelijk. Hij nodigde de graaf en zijn andere kinderen uit voor de
huwelijksplechtigheid. De graaf van Saint-Pol liet weten dat hij de echtelijke
verbintenis niet wenste en bereid was het bedrag te betalen dat aan de verbreking
van de overeenkomst verbonden was.

Prinsen en poorters

262

Boswandeling van een verliefd adellijk paartje. Rechts zijn ze met hun nieuwe wapenschild voorgesteld
als de Tweelingen, het teken van de dierenriem voor de maand mei. Kalenderminiatuur in het
Petau-Getijdenboek, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1500.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 234, fol. 6

Maar Croÿ weigerde en het jonge meisje eveneens, waarop Lodewijk van Luxemburg
zijn oudste zoon stuurde met een leger om zijn dochter terug te halen. Croÿ het hem
weten dat hij welkom was als hij kwam om het huwelijk van zijn zuster bij te wonen,
maar dat hij, indien hij andere bedoelingen had, de stad niet binnen mocht. Daar
bleef het bij; het huwelijk werd ingezegend en voltrokken. Antoine de Croÿ heeft
alle drukkingsmiddelen, die hem dankzij de welwillendheid van de hertog ter
beschikking stonden, weten te gebruiken om de Luxemburgs zonder openlijke oorlog
tot toegeving te dwingen, maar het spreekt vanzelf dat zoiets niet vergeten werd.
Hier waren de partners niet echt op elkaar afgestemd. Anders gezegd, endogamie
was de normale gang van zaken, maar dan wel binnen meer afgebakende segmenten
van de adel. Een huwelijk boven zijn eigen rang bood de jongeman de mogelijkheid
om zijn positie te versterken. Geen wonder dus dat meisjes vaak aan families van
lagere sociale rang werden uitgehuwelijkt.
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De diensten
Het overdragen van een ambt, bron van inkomsten en invloed, van vader op zoon,
was een andere vorm van nepotisme. Het gebeurde op alle niveaus. Ridder Antoine
de Wissoc, heer van Gapennes en Tanay, was baljuw van Aire. Hij stierf op 12
september 1462. Zijn zoon, eveneens Antoine geheten, volgde hem in die functie op
vanaf 1 oktober 1462.
De Kerk bood nog andere mogelijkheden. Enkele bisdommen waren tevens grote
vorstendommen (Luik, Utrecht, Kamerijk, Doornik), zodat de hertogen er belang bij
hadden hun kandidaten daar te doen verkiezen. Sommigen waren van vorstelijke
afkomst, jongere broers (Lodewijk van Bourbon in Luik) of bastaarden (Jan van
Bourgondië in Kamerijk, David en Filips van Bourgondië in Utrecht); anderen
behoorden tot de lokale adel.
In afwachting van een gepast huwelijk verbleven de van een bruidsschat voorziene,
wettelijke dochters uit oude geslachten in kapittels van adellijke kanunnikessen. Het
beperken van de rekrutering tot de maatschappelijke bovenlaag was een algemeen
verspreid fenomeen. Gemeenschappen van vrouwelijke kloosterlingen die voor de
negende eeuw als reguliere kloosters waren gesticht, werden geseculariseerd tot
kapittels om vanaf een bepaald moment gemeenschappen van seculiere adellijke
nonnen te worden, zoals Sint-Begga in Andenne, Sint-Waltrudis in Mons, Sint-Pieters
in Moustier-sur-Sambre, Onze-Lieve-Vrouw in Munsterbilzen en Sint-Gertrudis in
Nijvel. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw moest de kandidate een zeker aantal
adellijke kwartieren kunnen voorleggen.
Bastaarden werden niet geweerd. Florens, bastaard van La Viesville, is een van
de talloze voorbeelden. Hij was stalmeester van de hertog en werd op 18 juli 1456
tevens boswachter van het bos van Wasselau in Artesië, waarvoor hij een salaris van
8 penningen tournois per dag ontving. Hij had die functie verkregen door toedoen
van Jean de La Viesville, baljuw van Saint-Quentin.
De efficiëntie van een netwerk van bondgenoten en vrienden hing af van de invloed
en rijkdom van zijn leden. Bepaalde sleutelposities maakten van degenen die ze
bekleedden de onvermijdelijke bemiddelaars tussen de hertog, de administratieve en
rechtelijke organen en de leden van de maatschappij. Macht was in de eerste plaats
gebaseerd op de welwillendheid van de vorst, die de gunsten en vergoedingen
verdeelde. Op die manier had de gunsteling deel aan de macht en de rijkdom van de
vorst, alhoewel ook andere factoren hierbij een rol speelden. Chastellain zegt dat
Jean, graaf van Etampes, op een bepaald ogenblik heel de Picardische adel onder
zijn rechtsbevoegdheid had omdat hij in Artesië de hertog vertegenwoordigde. De
verwanten van zijn echtgenote Jacqueline d'Ailly, de heer van Rochefort, Hue de
Longueval, Robert de Miraumont, allen lid van zijn huishouding, waren er zelf ook
goed verworteld. De functies van baljuw, jachtmeester, kapitein van een vesting of
gouverneur van een provincie leverden niet alleen inkomsten op, zij boden tevens
de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de lokale bevolking. De leden van het hof
hadden gemakkelijker toegang tot de vorst en de gelegenheid hem persoonlijk hun
problemen en verzoeken voor te leggen. De edelen bekleedden de hoogste functies
in zijn huishouding, die van kamerheer, meester van het hotel, schildknaap in
verschillende diensten: als schenker, broodmeester, stalmeester.
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De familiale politiek had een dubbel aspect: enerzijds probeerde men met allerhande
middelen, waaronder de steun van vrienden, ambten te verwerven, eventueel bepaalde
functies aan het hof en in de provincies te cumuleren, en indien mogelijk zijn
verwanten en vrienden erin te laten delen; anderzijds mocht men die functies niet
aan de verwantenkring laten ontglippen. Georges Chastellain wees op het nut van
de vertu d'amis (vriendendienst), de goede aanbeveling op het juiste moment.
Jean I de la Clyte, heer van Komen van 1404 tot 1443, ridder in de Orde van het
Gulden Vlies, kamerheer en raadsheer van de hertogen van Bourgondië, was
soeverein-baljuw van Vlaanderen van 1424 tot 1435; zijn zoon Colard, heer van
Renescure, broer van de heer van Komen, Jean II de la Clyte, en vader van de
kroniekschrijver, Philippe de Commynes, bekleedde dezelfde functie van 1435 tot
1454. Jan van Halewijn, schoonzoon van de raadsheer en kamerheer van Filips de
Goede, Jean II, was soeverein-baljuw in 1473-74 nadat van 1454
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tot 1473 een ander lid van de familie, Joos van Halewijn, dat ambt bekleed had.
Jeanne (gest. 1512), de enige erfgename van Jean II de la Clyte, heer van Commynes
van 1443 tot zijn dood in 1475, was gouvernante van Maria van Bourgondië. Ze was
gehuwd met een naburige edelman, Jan van Halewijn, heer van Rollegem, Wevelgem,
Lauwe, Roncq, Drongen en Watervliet. Johanna Hendrika van Halewijn trouwde in
1558 met Philippe de Croÿ, en verenigde

Allegorische voorstelling van ridderlijk gedrag in Le Chevalier délibéré van de kroniekschrijver
Olivier de la Marche, eind 15e eeuw. In dit werk wordt een geïdealiseerd beeld opgehangen van de
Bourgondische ridder maar ook kritiek geuit op zijn gedrag.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. Res. 1408, fol. iv

zo twee mooie patrimonia. Met een rijke erfgename huwen versterkte de plaatselijke
inplanting. Het patrimonium van de hoogste families omvatte meerdere heerlijkheden
in verschillende vorstendommen. Het geslacht van de Wavrins bezat tegelijkertijd
de grote heerlijkheid van Wavrin in Vlaanderen en de heerlijkheid met hogere
rechtsmacht van Lillers in Artesië.

Doeltreffendheid van de netwerken
Tot een netwerk behoren was niet genoeg, het moest ook duidelijk worden getoond.
Hetzelfde blazoen dragen als een ander, betekende deel uitmaken van diens familie.
Dezelfde kleding dragen als een ander betekende tot diens intimi behoren. Toen
Jacques en Philippe de Bourbon in 1464 aan een steekspel deelnamen, samen met
Adolf van Gelre die pas met hun zuster getrouwd was, droegen ze alledrie dezelfde
kleuren; door samen een ploeg te vormen manifesteerden ze hun verwantschap. Wie
tot het hertogelijke hof behoorde, mocht evenzeer openlijk tonen dat hij nog andere
banden had, affectieve of eerbiedwaardige. Dat lezen we in de biografie van Jacques
de Lalaing: ‘Als vandaag de jonge hertog van Kleef nieuwe kleren aantrekt, een
kleed of een ander kledingstuk, het mag nog zo rijk zijn, dan draagt Jacques de
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Lalaing hetzelfde of iets dergelijks.’ In de toernooien was hijzelf gekleed en zijn
paard opgetuigd ‘ainsi et pareillement comme le jeune duc son maistre’.
Het nut van geprivilegieerde relaties kwam tot uiting bij bepaalde gelegenheden.
Men moest op zijn vrienden kunnen rekenen om zich te verdedigen. Molinet vertelt
ons wat Baudouin de Lannoy, heer van Molembais, in 1486 overkwam. Lannoy was
op dat ogenblik ridder van de Orde van het Gulden Vlies, kamerheer van de
aartshertog van Oostenrijk en gouverneur van Rijsel en Bouchain. ‘In de tijd toen
hij het hof verlaten had om zich bij zijn gezin te vervoegen in zijn kasteel van Sorre,
werd over hem gefluisterd en afkeurend gesproken; sommigen zeiden dat hij een
uitkering van de koning van Frankrijk kreeg.’ Een aantal van degenen die zich
voorheen voor zijn vrienden hadden uitgegeven, keerden zich van hem af.
Maximiliaan, die hierover ingelicht was, gaf hem te kennen dat hij niet meer aan het
hof mocht verschijnen en ontsloeg hem uit zijn functies. Baudouin was erg aangedaan
en liet aan de Rooms-Koning vragen of hij ‘hem wilde horen’. De koning aanvaardde
en Baudouin verscheen en ‘samen met hem en te zijnen gunste een groot deel van
zijn verwanten, machtige en hooggeplaatste vorsten, ridders en baronnen om hem
bij te staan’. Met overtuigingskracht verdedigde de ridder zichzelf door
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te verwijzen naar de diensten die hij het Huis van Bourgondië sinds zijn jeugd had
bewezen. Lannoy - ‘uiterst eervol personage van goede zeden en met veel vrienden’
- zei dat indien ‘les nobles seigneurs de son parentaige’ wisten dat hij schuldig was
aan de een of andere euvele daad, zij hem zouden straffen; maar onschuldig bevonden,
smeekte hij de vorst ‘hem in zijn eer te herstellen als voorheen’. De koning nam
Baudouin opnieuw op onder zijn dienaren. Blijkbaar wisten de verwanten Maximiliaan
te overtuigen.
Een edelman die de mogelijkheid had op te treden op het niveau waar de
beslissingen werden genomen, kreeg op lokaal vlak verzoeken van individuen en
gemeenschappen. De hoge adel gebruikte ook zijn invloed ten gunste van edelen van
minder hoge rang. Antoine de Willemot genaamd de Lestore, schildknaap zonder
reputatie, raakte gewond toen hij, tijdens de oorlog van Gent, onder bevel van Antoon
van Bourgondië voor de hertog streed. Door de bemiddeling van Antoon bezorgde
de hertog hem een uitkering van 4 schellingen daags. Steden maakten gebruik van
tussenpersonen om enige vooruitgang in een dossier te bewerkstelligen, een beslissing
te bespoedigen of te voorkomen dat ze krijgslieden moesten herbergen, en zij
bedankten nadien met geschenken. Op 2 september 1432 kennen de beëdigde
schepenen en de acht ‘mannen’ van Rijsel, ‘in eeuwigdurende pacht tegen een rente
van 8 s. 6 d.’, aan Jean de Roubaix een landgoed toe ‘behorende aan de stad, gelegen
aan de overkant van de rivier langs het straatje van Sailly aan de kant van de poort
van Weppes tot aan de oude gracht die vroeger tot vesting van de stad diende’. Zij
doen dat ‘gelet op de grote liefde, weldaden en vreugden die de hoge en machtige
heer Jean, heer van Roubaix en Herzele, raadsheer en kamerheer van monseigneur
de hertog van Bourgondië, in het verleden aan de stad Rijsel betuigd heeft’.
Omgekeerd deden ook de beschermheren ten gunste van hun beschermelingen een
beroep op de steden, voor een rente, een huwelijksgeschenk. Zo kwamen in
Sint-Omaars de verzoeken om stedelijke functies niet alleen van de hertog zelf maar
ook van de hertogelijke familie, de hertogin, de graaf van Charolais, de Grote
Bastaard, van de graaf van Etampes en grands seigneurs als de heer van Auxi. De
stad kon niet alle verzoeken inwilligen en tussen 1448 en 1458 riposteerde ze door
op haar beurt een beroep te doen op Antoine de Croÿ, die ze herhaaldelijk, en niet
altijd even van harte, met geschenken beloonde. Wanneer zulke relaties
geïnstitutionaliseerd raakten, namen ze de vorm aan van beschermheerschap.
Spanningen waren onvermijdelijk. Beschermers en beschermelingen steunden
elkaar.

Lodewijk van Gavere en zijn bruid Ydorie nemen afscheid van hun ouders. Pentekening door de
Meester van Wavrin in Histoire des Seigneurs de Gavre, 1460-86.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10238, fol. 242v
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De kans op gebruik van geweld was groot in een samenleving waarin het recht op
wraak voedsel gaf aan privéoorlogen. In genadebrieven is er af en toe sprake van
edelen die aan het hoofd van gewapende bendes stonden: aan het einde van de
veertiende eeuw vaardigde Filips de Stoute een ordonnantie uit voor de kasselrij van
Rijsel, waarin hij ‘de edelen en notabelen’ verbood zich te laten begeleiden door
groepen hand- en kruisboogschutters, en livreien te geven aan andere personen dan
familieleden of aanverwanten.
Zelfs aan het hof, waar de voordelen zo groot waren, bleek het moeilijk de ambities
te bevredigen. Denken we maar aan de rivaliteit tussen Jean de Croÿ, heer van Sempy,
en Antoine Rolin, heer van Aymeries, omtrent de functie van eerste kamerheer, of
aan die tussen Jean d'Etampes en Lodewijk van Luxemburg betreffende de leiding
over de voorhoede van het hertogelijke leger in de oorlog tegen Gent. Jaloersheid
ging natuurlijk gepaard met hevige vijandigheid, wat bijvoorbeeld tot uiting
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Koning Salomo verwelkomt Abisag, de Sunamitische, en haar gevolg. Miniatuur in de Historiebijbel
van Evert Zoudenbalch, Utrecht, na 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2771-72, fol. 298

kwam tijdens een conflict tussen hertog Filips en zijn enige zoon. Karel, heer van
Charolais, koos partij tegen Jean d'Etampes, die nauw met Filips bevriend was
geweest, en beschuldigde hem ervan Filips de Goede zelf behekst te hebben. Etampes
werd gesteund door de Artesische adel, Karel door de Brabantse adel met als
woordvoerder Filips van Hoorn, heer van Gaasbeek, Baucignies en Hoorn.
Een ander voorbeeld is de vijandigheid tegenover de Croÿs, die een model van
familiaal succes waren. In de jaren 1450 was Antoine de Croÿ het hoofd van de
familie; hij was gehuwd met een Lotharingse en bezat immense rijkdommen. Zijn
zoon trouwde met Jacqueline van Luxemburg. Zijn broer Jean, heer van Chimay,
was gehuwd met Marie de Lalaing, die hem rijke heerlijkheden in de streek van
Hesdin bezorgd had. De zoon van Jean, heer van Chimay, trouwde met de dochter
van de graaf van Moeurs, waardoor hij gelieerd was aan de grote vorstelijke familie
van Beieren. Zijn neef langs moederskant, de heer van Lannoy, was gouverneur van
Holland; zoals wij reeds in het eerste deel van dit boek vertelden, maakte hij van de
welwillendheid van de hertog gebruik om van het dorp waarvan hij de heer was een
economisch actieve stad te maken. De Croÿs dankten hun macht aan hun grondbezit,
aan hun invloed op de plaatselijke adel in Picardië en Henegouwen, aan hun functies
in dienst van de hertog, waaronder die van grootbaljuw van Henegouwen. Als
hertogelijke gouverneurs beschikten ze over vele vestingen waaronder Boulogne,
Beaumont, Namen en Luxemburg. Het netwerk van aanverwanten van de Croÿs
omvatte in de zestiende eeuw in Henegouwen de families Lannoy, Ligne, Lalaing,
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Boussu en Rolin; allen bezaten zij grote domeinen en monopoliseerden ze het militaire
opperbevel en de belangrijke ambten aan het hof en in het bestuur van het graafschap.
Ze lieten zich paaien door de dauphin Louis en wekten aldus de vijandigheid op van
hertogin Isabella, kanselier Rolin en de graaf van Saint-Pol. Toen Karel aan de macht
kwam kregen ze het hard te verduren. Geen macht was definitief verworven, altijd
kwam het eropaan te vechten om de posities te behouden die ook anderen ambieerden.
Alles bij elkaar speelde eenieder een indivi-
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dueel spel in het kader van een familiale politiek die tot wederzijds voordeel strekte.
Het netwerk van clientèles mondde uit in machtsverhoudingen. De hertog steunde
op bepaalde vorsten uit zijn familie, op gunstelingen als de Croÿs. Filips de Goede
zelf was in de jaren 1450 onveranderlijk vergezeld van Jan van Bourgondië, graaf
van Etampes, en Adolf van Kleef, heer van Ravestein; enkele jaren later speelden
de kinderen van de Bourbons dezelfde rol. Ze fungeerden als tussenpersonen in de
relaties met de adel in de mate dat ze zelf, zoals vele edelen, over een ‘hotel’, namelijk
over officieren en ondergeschikt personeel, beschikten. De hertog nam geen aanstoot
aan dit cliëntelisme; hij maakte er gebruik van. Zijn vertrouwelingen bleken een
soort garantie om zijn verschillende provincies onder controle te kunnen houden en
betrouwbare personen te kunnen rekruteren.

Hoogwaardigheidsbekleders van het hof wisselen met elkaar van gedachten terwijl Vasco de Lucena
zijn vertaling van Quintus Curtius Rufus' Histoire d'Alexandre aan Karel de Stoute aanbiedt, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 257, fol. A
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‘De oorzaken van het falen van de mens liggen in zijn vele ondeugden, waaronder winstbejag’.
Miniatuur door de Meester van Antoine Rolin in Henri de Suso, L'Orloge de Sapience, Henegouwen,
vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 33
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Hoofdstuk 4
Mechanismen van sociale controle
Sociale controle ligt ten grondslag aan politieke macht en publieke orde. Zij gaat
gepaard met een moreel discours dat verschilt voor elk van de instanties op het terrein:
de vorst, de stad, de familie, de Kerk. Al deze vertogen over de legitimiteit van
controle ontlenen argumenten aan een achterliggende ideologie: staatscentralisme,
stedelijk particularisme, standscultus of de christelijke godsdienst. De vier genoemde
instanties ontlenen de legitimiteit van hun controle aan een sterk autoriteitsbesef, op
basis van: de dynastie bij de genade Gods, de vrije stedelijke gemeenschap, de
succesvolle familie en een solide, rond de bijbelse boodschap gebouwde theologie.
Waar stuurden deze machten op aan met hun sociale controle? Voor een dynastie
als de graven van Vlaanderen of de hertogen van Bourgondië stonden roem,
populariteit en continuïteit van het vorstenhuis centraal. Een vorst bereikte dat alles
door charisma, door concrete gezagsinstrumenten, door de protectie van politieke
medespelers die ook de prijs daarvoor betaalden. Tegenkrachten waren rivaliserende
vorstenhuizen, maar ook binnenlandse opponenten zoals stedelijke elites, ambachten,
adellijke families en kerkelijke gezagdragers. Ook zij bezaten of verlangden een deel
van de macht, vanuit hun economische positie of door het dreigen met revolte en
staking. De middeleeuwse vorsten droomden van sociale vrede om de tegenspelers
onder controle te houden. In de twaalfde eeuw kon graaf Karel de Goede de rivaliteiten
in Vlaanderen neutraliseren met behulp van een godsvrede, die tijde lijk het dragen
van wapens verbood. In de vijftiende eeuw namen de Franse koning en de hertog
van Bourgondië maatregelen om de plaag van verkrachtingen en vrouwenroof met
het doel huwelijken te forceren, te bedwingen. In het begeleidende discours wordt
expliciet gesteld dat die afgedwongen huwelijken ‘maulx et inconveniens irreparables’
met zich brengen en dus de samenleving destabiliseren. Doeltreffende repressie was
voor deze vorsten de aangewezen weg naar een ‘beschaafdere’, politiek gecontroleerde
samenleving, meende Norbert Elias. De soeverein-baljuw moest volgens de
vijftiende-eeuwse Vlaamse rechtsgeleerde Filips Wielant ‘het land zuiveren van
slechte mensen’. In de vijftiende eeuw organiseerde de dynastie die controle in
overleg met de representatieve structuren van haar onderdanen: in Vlaanderen waren
dat de Staten, waarin clerus, adel en steden vertegenwoordigd waren, maar meer nog
de Leden van Vlaanderen, waarin slechts de drie grootste steden (Gent, Brugge en
Ieper) en sporadisch de landelijke kasselrij van het Brugse Vrije de toon aangaven.
Dat was het expliciete, publieke consensusmodel. Een ander publiek medium van
maatschappelijke controle waren de propaganda-bijeenkomsten, feesten en blijde
inkomsten waarin een vorst de sympathie van zijn volk probeerde te winnen door
verbluffende luister en grote en kleine gunsten. Ten slotte bestonden er ook discretere
wegen van binding en controle: cliëntelisme en geheime informatiediensten.
De stedelijke overheid was de emanatie van wisselende elites en families, in de
dertiende eeuw een gesloten kaste van patriciërs, in de veertiende eeuw ook de
mondige bovenlaag uit de ambachtswereld. Ook zij vertolkten een discours van law
and order, zij het met enigszins andere accenten dan de vorst. De hertogelijke
maatregel tegen verleiding en vrouwenroof van 1438 was door de Gentse gegoede
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families geïnspireerd, met in hun achterhoofd de idee van ongewenste sociale
mobiliteit en behoud van patrimonia binnen de sociale laag van
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Gewetensonderzoek: een man ondervraagt zijn ziel die geflankeerd wordt door een bedelaar in
lendendoek. Miniatuur in de OEuvres van Jean Gerson, Vlaanderen, 1468-77, gemaakt in opdracht
van de vrome hertogin Margareta van York.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9305-6, fol. 7

elkaar ondersteunende families. Zodra ze gearriveerd waren, koesterden ze een
statische visie op de samenleving. Hun pleidooi had minder met morele
verontwaardiging dan met politiek en sociaal zelfbehoud te maken.
Publieke en particuliere morele schandalen waren veeleer het terrein van de
kerkelijke instanties. Zij keken met argusogen naar overspel, concubinaat, sodomie,
blasfemie, zelfmoord, niet als verstoringen van de publieke orde maar van de morele
orde, waarvan de Kerk de evidente behoedster is.
Om een dreigende verstoring van de orde tijdig gewaar te worden, bedachten de
overheden complexe methodes, inclusief spionage, geheime correspondentie,
verklikking, het uitspelen van geruchten en eerrovende betichtingen. Onderzoek van
klachten, ex officio politiewerk, arrestaties, processen, veroordeling, bestraffing,
gevangenis en verbanning waren de vele facetten van het repressiesysteem. Daarbij
overvalt ons de beklemmende en nog steeds actuele vraag hoe ver de tolerantie reikte
van de tijdgenoot tegenover de minder fraaie kanten van deze activiteiten: misdrijven,
fraude, corruptie, cliëntelisme en dubbelhartige spelletjes.
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De vele gedaanten van de middeleeuwse spion
De zachte formule in de middeleeuwse spionage was die van de diplomatie. De
Bourgondische hertogen zonden jaarlijks honderden gezanten naar binnen- en
buitenlandse bestemmingen, voor officiële onderhandelingen van staat tot staat. De
gezanten speelden echter tegelijk de rol van incidentele, ‘gelegaliseerde’ spionnen
met vrijbrief. Ze verkeerden immers, als mensen van stand, in buitenlandse
hofkringen, in kantoren van zakenlui, waar ze argeloos nieuws en plannen opvingen,
die ze overbriefden of bij thuiskomst navertelden. Naïef waren de tegenspelers nooit:
ze lieten de gezanten begeleiden door escortes om ze te beschermen, maar vooral
om ze af te schermen van iedereen waarmee ze in het gastland discreet contact
poogden te hebben. Spionage was hier gericht en ad hoc. Toen vanaf het midden van
de vijftiende eeuw, het eerst in Venetië, vast residerende diplomaten opdoken,
veranderde hun taak: zij gingen voortaan incidenteel en continu de plannen uitvissen
die door hun tegenstrevers geheim werden gehouden, om een verrassingseffect te
kunnen uitspelen. Een vroeg voorbeeld van een permanente gezant is Philippe de
Commynes, die actief was in Venetië en Milaan. Hij voelde zich in het nastreven
van zijn eigen belangen blijkbaar niet gehinderd door scrupules, en kwam
achtereenvolgens in diplomatieke dienst bij Karel de Stoute en diens aartsrivaal, de
Franse koning Lodewijk XI. In de hardere sector waren beroepsspeurders en tijdelijke
spionnen actief.

Scipio stuurt zijn luitenant Laelius en drie vermomde tribunen als spionnen naar het kamp van Syphax,
de koning van Numidië. Miniatuur in Livre des Strategèmes van Frontinus, Frankrijk, 1471.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10475, fol. 8
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Door de rol van de Nederlanden als politieke en commerciële draaischijf in Europa,
waren hun activiteiten bijna altijd grensoverschrijdend. De baljuws vormden het
dichtste weefsel van semi-professionele spionnen. Eigenlijk was het ambt niet met
dat doel opgezet in de twaalfde eeuw, wel met het oog op een netwerk van goed in
de hand te houden - want afzetbare - vorstelijke ambtenaren in elk van de Vlaamse
steden en kasselrijen. Primair was

De heilige Barbara met haar belagers, de rechters die haar ertoe trachten te bewegen haar christelijke
geloof af te zweren. Omdat zij standvastig weigert, wordt zij uiteindelijk door haar eigen vader
onthoofd. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Maria van Bourgondië.
Berlijn, Kupferstichkabinett SMPK, Ms. 78 B 13, fol. 18

hun taak het opsporen, in naam van de vorst, van misdrijven, en het dagen en
aanklagen van verdachten voor de stedelijke of vorstelijke rechtbank. Hun
vertrouwdheid met het terrein maakte de sluwsten onder hen tot ideale informanten
voor de hertog, vooral in fases van binnenlandse revolte en internationale spanning.
Voor een vorst was accurate informatie van vitaal belang: in strategische steden
plaatste hij pionnen met goede entrees bij de lokale elite. Gent, dat rond 1390 zonder
veel prestigeverlies net een grote opstand tegen de dynastie had overleefd, was zo'n
cruciale plek op het internationale schaakbord: stad van de Arteveldes, begeerd door
zowel Franse als Engelse koningen, plaats waar ten tijde van het Westers Schisma
aanhangers van de pausen van Rome en Avignon propaganda kwamen voeren.
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Een vrouw probeert haar man zijn geheim te ontfutselen. Miniatuur in een versie van de Roman de
la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 118

Hertogelijk informant in Gent was de met de patriciërsfamilie Damman verwante
baljuw Danckaert van Oegierlande. Dankzij die connectie kon hij in 1403 de hertog
en de kanselier in Rijsel woordelijk meedelen wat de Gentse stadsgezant Simon van
Formelis op een Ledenvergadering had gerapporteerd over zijn persoonlijk onderhoud
met de Engelse koning.
Een tweede informatiestroom liep via de Raad van Vlaanderen. Naar buiten was
die slechts een hoog vorstelijk tribunaal. Toch was het niet onlogisch dat dit orgaan
aan spionage deed, als onderdeel van het handhaven van de openbare orde. Voor de
geheime bezigheden installeerden de raadsheren in 1408 zelfs gecapitonneerde deuren.
In 1426 vernam een geheime gezant van de Raad als eerste in Engeland het politiek
belangrijke nieuws van de ziekte, en even later van de dood van de hertog van
Gloucester, de gewezen echtgenoot van de flamboyante gravin van Holland, Isabella
van Beieren; en hij speelde het bericht door aan zijn hertog. De methodes van de
boden zijn niet altijd even keurig. In 1424 ontfutselden ze een gezant een geheime
brief die Gloucester en Isabella vanuit Henegouwen naar Holland probeerden te
smokkelen. Andere motieven
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voor hertogelijke spionage waren de dreiging van een Engelse invasie in 1404, maar
ook het eventuele vertrek der Hanzeaten in 1388, de spanningen rond het Westers
Schisma, problemen van interne maatschappelijke controle. In 1409 informeert de
baljuw van Dendermonde heimelijk naar een aanslepende moordzaak, en suggereert
bekentenissen uit te lokken via undercover-praktijken. In 1423 krijgt een gezant van
de Raad van Vlaanderen opdracht na te gaan of het gerucht klopt dat een vrouw de
hand had afgehakt van de minnares van haar ontrouwe echtgenoot.
Ten slotte is er het ongrijpbare en dubieuze wereldje van de professionelen,
verborgen achter noms de guerre zoals ‘de man zonder baard’ uit Mechelen, die door
de hertog zelf tussen 1386 en 1392 werd ingezet in Zeeland en in Engeland, waar
bannelingen tegen het pas herstelde Bourgondische gezag opereerden. Daarnaast
werden ‘onopvallende personen’ ingezet: buitenlandse kooplui, die op hun reizen
allerlei nuttige informatie te weten kwamen, krijgsgevangenen, kinderen en vrouwen.
Zulke activiteiten kennen we meestal slechts wanneer de betrokkenen tegen de lamp
gelopen zijn, zoals in 1380 een ‘vraukin die heymelike te Brugghe ghesent was, ende
daer ghevaen’.

Alexander de Grote dicteert vanaf zijn bed een brief voor zijn leermeester Aristoteles, die vervolgens
door een bode wordt bezorgd. Miniatuur toegeschreven aan Willem Vrelant in Julius Valerius, Epitome,
1450-60.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. II 104-5, fol. 66

In de late Middeleeuwen waren dubbelspionnen niet uitzonderlijk. De jurist
Nicolaas Scoorkinne was er zo een. Vijfendertig jaar lang, van 1379 tot 1415, was
hij de ‘trouwe’ topdiplomaat van de stad Brugge op de Vlaams-Engelse
handelsbesprekingen. Tegelijk kreeg hij vergoedingen van de hertog van Bourgondië,
die in aangelegenheden als de relaties met Engeland de politieke tegenpool van de
stad Brugge was. De hertog was uiteraard op de
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De hertog van Athene verneemt zijn overwinning uit een brief van Eminidus, die hem en zijn gevolg
wordt voorgelezen. Pentekening door de Meester van Wavrin in Histoire des Seigneurs de Gavre,
1460-86.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10238, fol. 175

hoogte van deze dubbele loyauteit, want de Brugse functie was publiek: hij speelde
daar zonder scrupules op in. Brugge was de bedrogen partner in deze zaak van
topspionage, want de verrader was een besluitvormer van de tegenpartij.
Spionage werd ideologisch onderbouwd. Philippe de Mézières, die in 1389 de
Franse koning een vorstenspiegel voorhoudt, legitimeert de techniek als loyaal zodra
er sprake is van een gewettigde verdenking van vijandigheid. Buiten de grote politiek
was dit orwelliaanse big brother-systeem opgezet om het sociale doen en laten van
elites en volksmensen continu in het vizier te houden.
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Verklikking en verdachtmaking
Vele klachten bij kerkelijke en burgerlijke rechtbanken in de Middeleeuwen zijn
gebaseerd op verdachtmaking en twijfel omtrent de goede naam. De fama is zowel
een gerucht over gebeurde feiten als de reputatie van de verdachte. Beide noties
waren een berucht wapen in handen van perfide advocaten in hun duel met de
tegenpartij, en een cruciaal criterium voor integratie en uitstoting. Wij kunnen ons
nog nauwelijks voorstellen welk een gewicht het gerucht had in een orale samenleving.
Een negatieve fama was genoeg om een rechtszaak in te leiden en werd aanvaard als
een argument. Dat gaat terug op de hervorming van het canonieke procesrecht rond
1200, toen Innocentius III de inquisitio famae, bewijsvoering door eervolle getuigen,
centraal stelde.
Omgekeerd was de positieve reputatie van een getuige, zoals die van een erkende
vroedvrouw, bepalend voor de rechter bij het beslis-sen over de authenticiteit van
een verkrachting. Het verlies van de eer was in de Middeleeuwen een reëel sociaal
drama. Eer betekende niet meer of minder dan verankering in de samenleving. Wie
zijn eer verloor, werd uit alle sociale veiligheidsnetten gesloten. Voor een disarme
leidde het verlies van zijn goede faam tot verlies van recht op armensteun. Veelal
startten zaken waarmee de eer gemoeid was, met banale burenruzies of verhitte
discussies in de kroeg na overdadig biergebruik, waardoor oude vetes en frustraties
bovenkwamen. In 1458 wordt herbergier Pieter de Scelewe uit Langemark
maandenlang geprikkeld door zijn buur Christiaan de Cloot, die al te intiem omgaat
met Pieters vrouw. Volgens ‘la renommee et fame commune’ in de parochie had
Christiaan inderdaad vleselijke gemeenschap met haar. De arme herbergier die niet
naast de ‘manieres que Christian tenoit vers sa femme’ kon kijken, moest wel geloven
‘dat het waar was’. In Scelewes eigen kroeg gooit Christiaan zijn minnares

Een Romein beledigt op grove wijze een groepje joden door zijn blote billen te tonen. Miniatuur in
een Historiebijbel, Utrecht, 1431.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9018-19, fol. 43
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een glas bier in het gelaat, en scheldt Pieter uit voor piffre, een sukkel ‘die niet voor
een echte man telt’. Door het publieke karakter van de scheldpartij is dat de ultieme
oneer van de bedrogen echtgenoot. In het handgemeen treft de herbergier zijn rivaal
dodelijk. Een passionele moord van dit type kan niettemin rekenen op de genade van
de hertog.
Overtredingen van de seksuele moraal waren het geliefde domein van roddel en
verklikking. Jaloersheid en seksuele vooroordelen lagen vermoedelijk ten grondslag
aan de arrestatie van mannen die slechts op basis van geruchten van verkrachting en
sodomie werden verdacht. Het klassieke mikpunt van roddel waren vreemdelingen
en joden. In een kosmopolitische stad als Venetië krioelde het van ‘niet
geassimileerde’ personen die zich onwennig voelden bij de lokale wetten. Vreemde
handelaars vermeden elke schijn van promiscuïteit met criminele kringen. Maar
gastarbeiders zaten door hun werkmilieu fataal verstrikt in autochtone vechtpartijen
en stakingen, en waren dubbel kwetsbaar als underdog én als buitenlander. De
Hanzeaten in Brugge daarentegen werden ontzien als nuttige vreemdelingen in dit
ambitieuze centrum van internationale handel.
Het invoeren van systematische en structurele verklikking aan de overheid paste
in de realisatie van de moderne ‘sterke staat’ en de uitschakeling van de particuliere
vergelding. In Florence werd in 1378 een reeks meldpunten geopend waarvan de
Onestà de beruchtste is. In de Vlaamse steden werd dit procédé ook gesystematiseerd:
in 1423 vernemen we hoe Gentenaren in ‘vérités generales’ stadsgenoten die een
‘vie deshonneste’ leiden, kunnen verklikken. De publieke orde stond hier voorop.
Maar er was eveneens een netwerk van kerkelijke denunciatio voor morele
overtredingen, via de in elke parochie aanwezige synodale getuigen, lokale ‘wijzen’
die verondersteld werden beschuldigingen én vermoedens door te spelen aan de
rechter van het bisdom. Of die filter onbevooroordeeld werkte, en of hij ook voor
afrekeningen werd gebruikt, zullen we wel nooit weten. In elk geval gingen zowel
rijke als arme parochianen, ook pastoors, voor de bijl. In één boekjaar, 1474-75,
spreekt de officiaal van Doornik voor het aartsdiaconaat Gent niet minder dan 227
veroordelingen uit, quasi uitsluitend in zedenzaken; 129 daarvan betreffen overspel;
18 situeren zich in Gent, 9 in kleine steden en 102 op het platteland, totaal onevenredig
met de bevolkingsomvang. Het verschil wijst allicht op de hogere graad van privacy
in steden. En de statistiek laat slechts het topje van de ijsberg zien.
Meer vernemen wij uit de schaars bewaarde correspondentie tussen de officiaal
van Doornik en instanties die bij hem, vaak met succes,

Ketterverbranding. Miniatuur in een Franse vertaling van Imago Mundi van de kosmograaf Gauthier
de Metz, Noord-Frankrijk, ca. 1464.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9822, fol. 19
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het seponeren van klachten bepleiten. In 1444-46 interveniëren niet minder dan drie
instanties. De Raad van Vlaanderen grijpt in om een geval van bigamie in der minne
te regelen. De schepenen van Gent aarzelen niet te pleiten ten gunste van een Gentse
burger die door Margriet van Heymste van defloratie beschuldigd wordt. Ze wijzen
op de leeftijd van de verdachte, bijna honderd jaar oud, en insinueren dat Margriet
er al tweemaal in slaagde bij de baljuw een vergoeding te bemachtigen voor
‘defloratie’ door vroegere verkrachters. Ten overvloede spelen ze het argument uit
dat de vrouw ‘reputee de deshonneste vie’ is, en dat de kranige bejaarde man door
de commotie zwaar ziek geworden is. Ten slotte pleit Joos van Halewijn, heer van
Uutkerke, ten gunste van de aangeklaagde pastoor van Blankenberge, met het
argument dat hij een goede naam heeft en zeer geliefd is bij zijn parochianen. Maar
de man heeft zich zwaar misdragen, zodat de dorpelingen hem toch voor de geestelijke
rechter dagen. Zuchtend voegt de edelman eraan toe: ‘en ik heb [goede] hoop dat de
feiten niet zo groot en niet zo gruwelijk zijn als wat u ter ore gekomen is’. Hij weet
de lokale notabelen te bepraten om hun klacht in te trekken. Hoeveel overtredingen
zouden er zo in de doofpot verdwenen zijn?
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Het dreigen met de afgrijselijkste hellestraffen was een afschrikkingsmethode die de handel en wandel
van de 15e-eeuwse mens onmiskenbaar beïnvloedde. De haken zijn door de zondige lichaamsdelen
geslagen (opvallend vaak de tong!). Miniatuur in Guillaume de Déguileville, Pélerinage de la vie
humaine, 1400-10.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10176-78, fol. 150v
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De repressie slaat toe, met recht of zonder reden
Over de kwaliteit en de effecten van de middeleeuwse repressie van misdaden zijn
de meest uiteenlopende theorieën opgebouwd. Norbert Elias poneert dat vanaf
omstreeks 1300 de trend naar beschaafder omgangsvormen in Europa doorbreekt,
doordat precies op dat ogenblik de opkomende sterke staat met zijn efficiëntere
politieorganen de sociale controle beter in de hand heeft, en vooral doordat die nieuwe
structuren een einde kunnen maken aan de vroeg-middeleeuwse traditie om vetes
tussen families en sociale groepen in de sfeer van particuliere wraakuitoefening op
te lossen. Michel Foucault meent daarentegen dat door de eeuwen heen repressie en
discipline van bovenaf steeds ongeveer identiek waren in kwaliteit, en dat de evolutie
slechts betrekking heeft op variaties in de machtsstrategieën in de samenleving. J.A.
Sharpe is er zelfs van overtuigd dat er nauwelijks verschuivingen zijn in het agressieve
gedrag tegenover medemensen. Pieter Spierenberg wijst erop dat de repressie veel
minder een spiegel is van de reële waaier van voorkomende misdaden in een gegeven
periode en streek, dan van de wisselende interesse van de optredende overheid, die
gedetermineerd wordt door externe gegevens zoals natuurrampen en opstanden. Het
valt inderdaad op dat tijdens politieke spanningen zoals voor en na 1477 zedendelicten
uit de wereld verdwenen lijken, wat toch bijzonder onwaarschijnlijk is, en er nog
slechts politieke misdrijven voorkomen. Daarenboven moeten wij ons afvragen welke
sancties voor de middeleeuwer werkelijk afschrikwekkend waren: de afkoopsom,
de publieke vernedering, de lijfstraf, de doodstraf. Met de huidige stand van het
onderzoek is het echter niet mogelijk hierop een afdoend antwoord te geven.
Het opsporen van handelingen die de openbare orde of moraal verstoorden, was
het werk van politiediensten, in het middeleeuwse Vlaanderen de baljuws, in Brabant
en Holland de schout. Deze ambtenaren konden optreden uit eigen initiatief of
reageren op klachten. Ze fungeerden tevens als openbare aanklager, aangezien ze de
door hen verdachte personen ter berechting overdroegen aan de stedelijke of de
vorstelijke rechtbank. Bovendien deden ze ook nog aan spionage. De baljuws
beschikten over een rijke gamma drukkings- en intimidatiemiddelen, en schrokken
niet terug voor de brutaalste tortuur om bekentenissen af te dwingen, die daardoor
natuurlijk een bedenkelijk waarheidsgehalte hadden. In het laat-middeleeuwse Brugge
werden nagenoeg alle doodstraffen uitgesproken na ‘bekentenissen’ op de pijnbank.
In 1395 wordt Jean de Thuisy tijdens het verhoor zesmaal na elkaar gemarteld en

Overval op een vluchtend gezin. Voorstelling van de Kindermoord in Bethlehem in een Latijns
Getijdenboek, Gents-Brugse school, ca. 1500.
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geslagen op de plank van de voeten. Thuisy zegt ‘dat hij niet kan bekennen wat hij
niet deed’. De officieren dreigen echter met nieuwe foltering als hij de verkrachting
niet bekent. Uitgeput zegt de verdachte ‘dat hij liever bekent twintig vrouwen te
hebben verkracht, dan nog langer gemarteld te worden’, en vraagt vervolgens ‘dat
men hem het hoofd zou afhouwen’. De notularis van het koninklijk hooggerechtshof
in Parijs noemt dit ijskoud

‘Van een dienaar die in een herberg voor grof geld speelt en alles verliest’: zijn geld, zijn kleren en
zelfs het geld van zijn meester. Onderweg haalt hij zijn meester in, berooft hem en gaat er met diens
paard vandoor. Miniatuur toegeschreven aan de Meester van Guillebert de Mets in Laurent Premierfaits
Franse versie van Boccaccio's Decamerone, 1445-50.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5070, fol. 330v

‘een bekentenis’. In veruit de meeste gevallen echter poogde de baljuw de strijdende
partijen tot een minnelijke schikking te bewegen, een ‘compositie’, waarbij een deel
van de boete naar de vorst ging, een ander deel naar de stad waar de misdaad gebeurde.
Die scheidsrechtersrol was minder het gevolg van morele overwegingen dan van
eigenbelang: de wedde van de baljuw varieerde namelijk naargelang van zijn inbreng
in de staatskas. Dreiging met doodstraf leverde de baljuw nog meer mogelijkheden
tot chantage en hogere boetes op. Ondanks alles werkte de actie van de baljuws als
een systeem van conflictbeheersing: de benadeelde partij werd gesust met de boete,
de dader opnieuw sociaal geïntegreerd. Maar niet altijd. Na brutale verstoring van
de sociale orde door een bende jongeren in 1484 slaat het gerecht keihard toe en
beslist ‘met een zwaard het hoofd van de romp te slaan, en het lichaam op een rad
tentoon te stellen’ bij wijze van afschrikking; de griffier tekent in de marge van het
strafregister cynisch een fors zwaard. De bendeleden waren dan ook 's nachts
binnengedrongen in een woning, waarvan de bewoners in paniek uit een zolderraam
sprongen nadat gedreigd was met brandstichting; nadien hadden de inbrekers een
weduwe verkracht en met de dood bedreigd als ze durfde te roepen, twee vrouwen
geroofd en beslapen, de meid van de pastoor van Rozebeke uit de pastorie gesleept,
de schout van Tielt beledigend toegeroepen en in een warande een groot aantal
konijnen gestolen.
Het proces is vaak een machtsvertoon van de overheid. Wellicht moeten wij onder
de aangeklaagde feiten en achter de procedurele schermutselingen het echte discours
zoeken: dat van de opvattingen van de politieke top over de politieke en
maatschappelijke orde. Enerzijds geloofden politie en gerecht, zo lijkt het, heel snel
geruchten die in hun denkpatroon pasten, anderzijds namen ze, uit antifeministische
predispositie, klachten van vrouwen - ook van dames die niet zoals hogergenoemde
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Margriet beweerden driemaal gedefloreerd te zijn - niet serieus. In de loop van een
proces rond verkrachting dwaalt de aan-
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dacht van de rechter en de advocaten algauw af van de initiële klacht over de integriteit
van de vrouw, naar een discours over maatschappelijke orde en aanslagen op
familiepatrimonia, als de hele discussie al niet verzandt in formalistische
proceduretrucs. Ons komt het als willekeur voor dat eenzelfde misdrijf de ene keer
leidt tot de doodstraf, de andere keer tot vrijspraak. Behalve contradictorische opinies
bij diverse rechters en ideologische verschuivingen in de appreciatie van misdrijven
bij de regulerende overheid, spelen nog andere factoren een rol. In 1480 wordt Jacob
de Pottere letterlijk op de rooster gelegd vanwege een gerucht over diverse
verkrachtingen en daadwerkelijk geëxecuteerd. In 1395 gaat Jean de Thuisy, na een
pijnbanksessie en een rapport van vroedvrouwen dat de feitelijkheid van de rumor
omtrent gewelddadige seks bevestigt, vrijuit. In beide gevallen waren familie, vrienden
en beschermers van de twee mannen actief om veroordeling te voorkomen. Alleen
in het tweede geval werd het gerucht, waar of niet, ontkracht door de invloed van
een efficiënt protectienetwerk.
Niet alle vormen van geweld komen in het vizier van de politie. Ambachten
verboden hun leerknapen in interne reglementen kansspelen en kroegbezoek. In Ieper
moesten ze, na de opstand van 1281, in hun arbeidscontract onder eed beloven zich
niet tot samenzwering te lenen. Dagelijks seksueel geweld van meesters op vrouwelijk
huispersoneel duikt slechts sporadisch op in repressiedocumenten. Hetzelfde geldt
voor de vele krachtpatserijen van jongeren. Collectieve verkrachting is een echte
overgangsritus, een proef van mannelijkheid.
Overtredingen van de morele normen en agressie tegen godsdienst en clerus worden
bestraft door de officialen van ieder bisdom. Maar er is een brede zone van
mixtifori-delicten waarin burgerlijke en kerkelijke instanties allebei bevoegdheid
bezitten, zoals inzake het roven van weduwen, en zelden ook inzake overspel.
Verkrachting als geweldsdelict is burgerlijk, doch wordt ook kerkelijk zodra er
defloratio bijkomt. Verdachten profiteren soms van de onduidelijke scheiding tussen
de twee rechtssystemen. In 1410 ruziën het hof van de bisschop van Terwaan en de
Raad van Vlaanderen, de hertogelijke rechtbank, eindeloos over wie Pieter de Taye,
beschuldigd van verkrachting, mag berechten: de betichte beweert geestelijke te zijn,
dus te ressorteren onder het kerkelijke recht, wat echter door de burgerlijke rechters
als een doorzichtige uitvlucht van de hand wordt gewezen.
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Suggestieve tortuurscènes als illustratie bij het officie der martelaren. Miniatuur in het Breviarium
Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 596v
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Tolerantie en afkeuring van fraude en corruptie
Frauderen in commercie en in fiscaliteit, corruptie van ambtenaren, steekpenningen
voor figuren op sleutelposten - het is van alle tijden. De vraag is hoe ver de tolerantie
van de middeleeuwse mens ter zake reikte, en waar hij de morele krijtlijnen trok.
In het apparaat van vorstelijke ambtenaren

Simonie: de ongeoorloofde verkoop van liturgische voorwerpen door geestelijken. Miniatuur door
de Meester van Antoine Rolin in L'Orloge de Sapience, vóór 1449.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. IV 111, fol. 33

van de vijftiende eeuw zaten omkoopbereidheid en machtsmisbruik ingebouwd,
doordat de hertog van Bourgondië hen fors deed betalen om een ambt te verwerven,
en daarna zodanig onderbetaalde dat ze wel verplicht waren compensatie te zoeken.
Baljuws verdienden in Vlaanderen van 20 tot 600 pond parisis; ‘goed’ betaald was
de soeverein-baljuw met een jaarsalaris van 600 pond en die van Brugge met 240
pond, of 3,5 jaarlonen gekwalificeerde arbeid. Een enquête in 1441 bracht aan het
licht dat de Ieperse baljuw Willem Toenin tussen 1420 en 1441 in zijn boekhouding
2793 pond had verduisterd, en zich daarnaast nog 3900 pond illegaal had toegeëigend,
in totaal achtentwintig maal zijn jaarsalaris. Verduistering benadeelde de vorst, het
andere luik - afpersing - had het gemunt op de gewone burger. In 1389 vangt de
baljuw van Hulst het gerucht op dat Heile Hannaers verkracht is door Mathieu Zac,
maar hij vindt noch harde bewijzen noch getuigen. Hij vreest, zo zegt hij droogweg
in zijn rekening, ‘dat het meisje vrede gaat zoeken met de familie van Mathieu’ en
zich zwijggeld laat betalen. Om de ‘zaak’ niet te verliezen, sluit hij Heile drie weken
op, arresteert de verkrachter en bemachtigt van diens familie het forse bedrag van
120 pond. Met de absurde logica om een onschuldig slachtoffer en niet de dader op
te sluiten, had de baljuw-afperser kennelijk geen probleem. Om ambtenaren tot
grotere ijver aan te zetten, en tevens de staatskas beter te spijzen, schafte de hertog
in 1454 de salarissen af en verving ze door een aandeel van 20% in de opbrengst,
wat in 1459 tot 25% werd verhoogd. Die maatregel kon de verleiding tot corruptie
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niet onderdrukken en in 1457 zag de vorst zich verplicht een commissie in te stellen
om fraude bij staatsambtenaren op te sporen, wat leidde tot een aantal ontslagen. In
1414, 1431 en 1446 al had de hertog sancties getroffen tegen het geven van
steekpenningen aan zijn commissarissen bij de aanstelling van stadsschepenen. Boter
aan de galg. Geen wonder dus dat in het privilegie dat de steden in 1477 van de vorst
afdwingen 60 van de 264 artikelen betrekking hebben op fraude van
overheidsambtenaren. Maar de steden treft evenzeer schuld. In 1448 betaalt de Gentse
overheid zonder blikken of blozen 50 pond uit de stadskas aan hertogelijk commissaris
Joris de Bul om de gewenste kandidaten te steunen. Het verschijnsel is zo ingeburgerd
in de laat-middeleeuwse mentaliteit dat het Gentse stadsbestuur geen enkele moeite
doet om te verbergen dat 12 à 15% van de administratieve uitgaven daaraan wordt
besteed. Begunstigden zijn Gentse ambtenaren,
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overheidsambtenaren, lokale baljuws, kanselier Rolin en leden van de familie Croÿ.
Lage salarissen waren een ramp voor de vele vorstelijke medewerkers die door
hun snobistische sociale omgeving tot een royaal consumptiegedrag werden
gedwongen. De situatie kon, tot in de hoogste regionen van de staat, een voor de
overheid nog veel gevaarlijker vorm van corruptie met zich brengen: dubbele trouw,
of liever, dubbel verraad. Toen hertog

Openbare aankondiging van de heffing van belastingen onder keizer Commodus. Miniatuur in Jean
Wauquelin, Chroniques de Hainaut, 1448-68.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9242, fol. 274v

Filips de Goede in 1435, in volle onafhankelijkheidspolitiek maar bedreigd op zijn
Duitse flank, aarzelde of hij een opportunistische alliantie zou sluiten met Engeland
dan wel met Frankrijk, kocht de Franse vorst Karel VII achter zijn rug tien van zijn
topadviseurs om, onder wie zijn eerste minister Rolin en Antoine de Croÿ. De politieke
kredietwaardigheid van Croÿ - maar ook de omvang van zijn onbetrouwbaarheid blijkt uit het feit dat de Franse koning hem een even hoge som gaf als de kanselier.
De Croÿs blijven niet bij dit onelegante proefstuk. Ze laten zich van 1457 tot 1465
continu omkopen door de stad Sint-Omaars om, geheel tegen de staatspolitiek in, de
politieke autonomie van de stad te bevorderen. Kroon op het werk was hun steun
aan het plan om de oude Filips de Goede te overtuigen de Somme-steden in 1463
opnieuw in handen van de Franse koning te geven, tot woede van troonopvolger
Karel. Althans een aantal tijdgenoten beoordeelden dit alles als immoreel gedrag:
de kroniekschrijver Chastellain omschreef de broers Croÿ en Lodewijk XI als ‘drie
hoofden in één zak’, en brandmerkte het dubbelspel met de misprijzende uitroep:
‘Croy, on peut mal servir deux maistres a gré.’
Tot slot zijn er de vele vormen van economische fraude. Reeds in 1267 zag de
magistraat van Ieper zich genoopt, na veroordeling van een dertigtal kooplieden, een
aantal concrete maatregelen uit te vaardigen. Misbruiken betroffen te kleine broden,
of van slechte kwaliteit, vlees van zieke dieren, minderwaardig bier. In feite waren
vele reglementen meer tekenen van protectionisme dan van bezorgdheid voor de
volksgezondheid. In tal van steden werden de graanmaten tweemaal per jaar verplicht
geverifieerd.
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Sociale controle in de ambachten
De ambachten en neringen waren in oorsprong associaties van beoefenaars van
eenzelfde economische activiteit. Vaak hadden ze een uitgesproken religieuze
inspiratie. Zo weerspiegelen ze de behoefte aan wederzijdse bijstand die ook bij
elitegroepen, zoals handelaars die zich in een hanze verenigden, aanwijsbaar is.
Onder invloed van de grondig

Een groepje ambachtslieden met gereedschap. Miniatuur in Des cas des nobles hommes et femmes
malheureux van Giovanni Boccaccio, 15e eeuw.
Londen, British Library, Ms. 18750, fol. 3

veranderende economische conjunctuur in het laatste kwart van de dertiende eeuw
krijgen de ambachten er functies bij. Ze worden meer en meer strijdverenigingen die
niet alleen opkomen voor de economische belangen van hun leden, maar ook hun
sociaal welzijn en uiteindelijk hun politieke rechten behartigen. Knut Schulz
onderkent, van de vroege veertiende tot de late zestiende eeuw, in een breed gebied
dat de Maas-Rijnruimte omvat, het type van het ‘politieke ambacht’ (politische Zunft).
De toetreding tot een ambacht werd in deze variant, naast familiebanden met een
patricisch geslacht, een voorwaarde om ten volle burgerrecht te kunnen genieten. In
de steden van de Bourgondische Nederlanden heeft zich, met lichte afwijkingen
naargelang het vorstendom, een soortgelijke evolutie voorgedaan. Het proces kwam
op gang in het oude graafschap Vlaanderen, waar de gebeurtenissen van 1302 leidden
tot de deelneming van de ambachten aan de machtsuitoefening in de steden. In
Brabant en Luik werd het systeem spoedig geïmiteerd, maar de reactie van de
gevestigde machten was er krachtig genoeg om de evolutie nog enkele generaties
tegen te houden.
Het lidmaatschap van een ambacht kon participatie in de machtsuitoefening
voortbrengen. Dat had twee belangrijke gevolgen voor het sociale leven binnen de
steden. Enerzijds werd de toegang tot de ambachten steeds strenger gereglementeerd;
anderzijds ontwikkelde zich binnen de ambachten de tendens om een aantal juridische
functies waar te nemen, analoog aan de bestuurlijke en juridische bevoegdheden van
de stadsschepenen. Een en ander resulteerde in een toename van de sociale controle
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zowel op aspirant-leden als op degenen die reeds in de ambachtelijke kaders waren
opgenomen.
De traditionele literatuur heeft de ambachten vaak met alle zonden Israëls beladen.
Hun evident corporatieve karakter kreeg een kwalijke reputatie door de uitwassen
van politieke regimes die zich, in de jaren dertig en veertig van onze eeuw, op het
corporatisme beriepen. In de middeleeuwse context werd het corporatisme
verantwoordelijk geacht voor de sclerose en de overdadige regelgeving in het
economi-

Timmermanswerkplaats. Miniatuur in Les Quatre Etats de la Société, Tours, 1505-10.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 2374, fol. 1
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sche leven, met onvermijdelijke gevolgen voor de competitiviteit van de door de
ambachten gedomineerde stedelijke economieën. Toch kwam de bloeiende
kunstnijverheid in de Bourgondische Nederlanden nagenoeg exclusief in het kader
van corporatieve structuren tot stand. Er zijn uiteraard sectoren waar het optreden
van de ambachten minder positief uitgevallen is, zoals de traditionele lakennijverheid,
hoewel het zelfs hier overdreven is alle

Een jaarmarkt in de 15e eeuw. Miniatuur in Le Chevalier errant, begin 15e eeuw.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 12559, fol. 167

schuld op de ambachten te schuiven, want ook externe factoren speelden een rol:
een veranderende mode, exportbelemmeringen en protectionistische maatregelen
van buitenlandse vorsten en steden. De traditionele opvatting gaat vaak voorbij aan
de politieke en sociale functie van de ambachten en, bij uitbreiding, aan hun positie
in de stedelijke samenleving als geheel. Ambachten streven niet tot elke prijs een
maximalisatie van de winst na, maar beogen voor hun leden een garantie van inkomen
en kwaliteit. Onderlinge bijstand en harmonie primeren als waarden, niet concurrentie
ten koste van alles en iedereen. Uiteraard zijn ze aan economische wetmatigheden
en aan de wetten van de markt onderworpen, maar de markt die verbonden is met
het optreden van Italiaanse geldhandelaren, is vaak een ver verwijderde realiteit voor
de meester-ambachtsman die in zijn atelier voor een in hoofdzaak plaatselijke clientèle
werkt. Het is veelbetekenend dat in een stad als Dowaai waar, in tegenstelling met
de grote Vlaamse steden, formele ambachten ontbreken, de werkorganisatie en het
beheer van het familiale en economische patrimonium bij de neringdoenden heel
sterk het model van een ambacht benadert. Als een van de pijlers van de burgerlijke
samenleving is het ambacht mee verantwoordelijk voor het in theorie nagestreefde
harmonieuze karakter van die samenleving. Zijn betekenis wordt erkend door politieke
theoretici van de late Middeleeuwen die
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sterk door Aristoteles' Politeia beïnvloed zijn, zoals Marsiglius van Padua
(1275/80-1342).
Daarnaast vervulden de ambachten een controlerende en sanctionerende rol, in de
eerste plaats ten bate van de kwaliteit van de producten en diensten die hun leden
aan de stedelijke gemeenschap aanboden. Aanvankelijk waren de vorsten sterk
betrokken in de organisatie van en het toezicht op de stedelijke markten. Hun
initiatieven lagen vaak aan de basis

Geplaveide winkelstraat in een Franse stad aan het begin van de 16e eeuw. Links een
kleermakerswinkel, achteraan een bontzaak, daarnaast een barbier; rechts vooraan wordt onder meer
hipocras (kruidenwijn) verkocht. Miniatuur in Gilles Romain, Livre du gouvernement des princes.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5062, fol. 149v

van het creëren van een markt. Daardoor kon de vorst veelal rechten behouden op
het gebruik van marktinfrastructuur zoals de stadshal, dikwijls in samenspraak met
de oorspronkelijke heer van de stad. Zo was de situatie bijvoorbeeld in Mons, waar
de graaf van Henegouwen oorspronkelijk een cijns betaalde aan het
Sint-Waltrudiskapittel, vooraleer hij de rechten op de laken-, graan- en vleeshallen
zelf inde.
Een ander aandachtspunt dat al in de twaalfde-eeuwse keuren van de grote Vlaamse
steden voorkomt, is het toezicht op het gebruik van juiste maten en gewichten, vooral
voor het meten van het cruciale graan maar ook voor het controleren van de lengte
van textielproducten, bij de transacties die op de stedelijke markt plaatsgrepen. In
de loop der tijd zijn het beheer en de daaraan verbonden inkomsten uit handen van
de heer in die van de stedelijke gemeenschap overgegaan. De geldelijke opbrengst
maakte voortaan deel uit van de stadsfinanciën, maar de controle werd, door het
technische karakter ervan, in veel gevallen toevertrouwd aan vertegenwoordigers
van het ambacht dat het dichtst bij de betrokken economische sector stond. In andere
gevallen werd het beheer van de maten of het ‘lepelrecht’ bijvoorbeeld verpacht of
werden de inkomsten, zoals in Aalst en Gent, aan een stedelijk hospitaal geschonken.
Technische controles van bederfelijke etenswaren, textielproducten en bouwwerken
bleven in handen van ter zake onderlegde ambachtslieden.
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De organisatie van het toezicht weerspiegelt het vaak subtiele evenwicht tussen
de belangengroepen in een stad. Van de twee officiële broodwegers in Brussel wordt
er in 1421, na een succesvolle revolte van ambachts-
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lieden, voortaan een uit de ambachten en een uit de patricische geslachten
gerekruteerd. In Gent, waar de greep van de ambachten op het politieke leven sterker
was, kwam een verkaveling van de controlefuncties tot stand, analoog aan de keuze
van het politieke personeel uit de zogenaamde Leden van de stad (poorters, ‘weverie’
en kleine neringen). Er bestonden, heel typerend, twee onderscheiden controleorganen:
de halleheren en de waerderers. De halleheren waren een college waaraan de
schepenen een deel van hun bevoegdheden hadden gedelegeerd en dat toezicht
uitoefende op de transacties in verband met de lakennijverheid in de lakenhal; hierin
zaten vertegenwoordigers van de drie Leden. Het orgaan der waerderers bestond uit
toezichters op de ‘wullelakenen ter peertsen’ (de peertse was een roede waarover
het laken bij inspectie getrokken werd); in deze groep, waar meer technisch
vakmanschap vereist was, zaten uitsluitend vertegenwoordigers van de textielsector
zelf. Een aparte groep van toezichters waren de erfscheiders of stedemeesters van
de stad, die te vergelijken zijn met beëdigde landmeters. Zij gaven de schepenen
technisch advies bij betwistingen over de afbakening van percelen tussen huizen en
gronden (ze zagen toe op het ‘scheiden’ van de erven), en oefenden in dienst van de
stad toezicht uit op de openbare werken en bouwplaatsen van de stad zelf. In Gent
werden de twee erfscheiders gerekruteerd uit de twee belangrijkste ambachten van
de bouwsector: timmerlieden en metselaars.
Zoals bij alle ambtenaren was ook hier sprake van corruptie en
belangenvermenging. Naast hun normale jaarvergoeding, een tegenwaarde van zowat
twee tot drie doorsnee maandlonen, ontvingen ze per opdracht een vaste vergoeding.
Met enige handigheid kon een erfscheider zelf een belangrijke bouwplaats in de
wacht slepen. Dat gebeurde zowel in Brugge als in Gent. In 1414-15 traden de twee
erfscheiders van dat jaar, meestermetselaar Wouter Martins - de architect en aannemer
die kort voordien al het bekende Grote Vleeshuis van Gent had ontworpen en
opgetrokken - en zijn collega meestertimmerman Daneel van Zeveren, samen op als
aannemers voor de bouw van een vernieuwde monumentale Dendermondse poort.
Ze ontvingen respectievelijk de tegenwaarde van 18,74 en van 3,47 jaarlonen van
een geschoold arbeider uit de bouwsector. Ter verklaring van die inkomsten dient
gezegd te worden dat Van Zeveren een indrukwekkende carrière als deken van de
timmerlieden achter de rug had en in 1413 namens de stad tot het college behoorde
dat de schepenen verkoos. De door hem verkozen schepenen hielpen hem dan weer
aan het contract voor de bouw van de Dendermondse poort. Tijdens een oproer in
1432 werd Van Zeveren, die toen eerste schepen was namens de kleine neringen,
samen met de deken der ticheldekkers, Joos Haesbijt, op de Vrijdagmarkt
doodgeslagen door de opstandige menigte die hen als ‘levereters’ kenmerkte. Van
Zeveren was in de jaren voordien een der machtigste politici van de stad geworden.
Verscheidene malen had hij het ambt van overdeken van de kleine neringen bekleed.
In dat ambt had hij de hoogste controlerende functie onder de ambachtslieden
belichaamd, die van rechter in aangelegenheden die met de goede werking van het
ambacht verband hielden. Over het juridische optreden van ambachtsdekens is voor
Vlaanderen weinig bekend, behalve voor Gent. In Brussel functioneerde weliswaar
vanaf de dertiende eeuw een rechtbank van het lakengilde, maar die werd stevig door
de patricische geslachten gedomineerd. Gent werd door een ver doorgedreven invloed
van de ambachten op het publieke
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Vijf in het blok geklonken gevangenen horen de troostende woorden van de profeet Ezechiël aan.
Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460. Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek, Cod. 2771, fol. 240v
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leven gekenmerkt. Het college van overdeken en dekens ontwikkelde er zich
gaandeweg tot een aparte rechtbank, die zich schijnt te hebben beziggehouden met
zaken die momenteel voor een handelsrechtbank beslecht worden: conflicten omtrent
transacties en de bevoegdheidsafbakening tussen de verschillende ambachten.
Typerend voor zo'n vanuit de basis gegroeide middeleeuwse stedelijke instelling
is dat de bevoegdheid van het college der ambachtsdekens

Scheepstimmerwerf in volle bedrijf: de ark van Noë in aanbouw. Miniatuur (detail) in de Biblia
figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, 10v

dekens in geen enkele normatieve tekst wordt omschreven. In een algemeen privilegie
van 1433 bevestigt hertog Filips de Goede weliswaar hun bevoegdheid om zaken
tussen ambachten te regelen, maar voor het overige is er, wat Gent betreft, alleen in
de reeds eerder vermelde ordonnantie op verkrachting en schaking van vrouwen
sprake van de overdekens als een van de instanties die, naast de schepenen en de
baljuw, ex officio een onderzoek kunnen opstarten. Dat lijkt op het eerste gezicht
merkwaardig, maar is toch niet zo verwonderlijk, gezien het grote belang van de
notie ‘collectieve eer’ in de vonnissen van de dekens.
Allereerst was er de eer die op professionele trots terugging, en die in de vonnissen
van de dekens fel werd verdedigd. Voorts was er de veelgeroemde eer van het ambacht
en zijn mandatarissen, deken en gezworenen. Vaak werd na het vaststellen van de
schuld een dubbele straf, in de vorm van twee strafbedevaarten, opgelegd: de eerste
om verzoening met de benadeelde partij na te streven, de tweede om de reïntegratie
van de schuldige in het ambacht mogelijk te maken. Een derde toepassing van de
notie eer ligt op het terrein van het strikt persoonlijke. Onder meer het seksuele gedrag
van de ambachtslieden werd in dat kader aan eventuele controle en sancties door de
dekens onderworpen. In 1402 verbieden de dekens bij vonnis een vrouw, die met
een fruitverkoper in concubinaat leeft, om nog langer met hem op de markt te
verschijnen. In 1448 buigt het college van ambachtsdekens zich over de al dan niet
wettige geboorte van een zoon van een wijnmeter, een bezorgdheid die bij de
Noord-Duitse ambachten tot talrijke interventies leidde. Maar een vonnis van de
ambachtsdekens ver-
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toonde niet noodzakelijk een repressief karakter. Wanneer de overdeken en dekens
der kleine neringen op 26 mei 1450 Beatrijs de Wilde, dochter van de kruidenier
Pieter de Wilde in het ambacht opnemen, doen zij dat tegen het advies van haar eigen
ambachtsdeken in. Hij voert aan dat het meisje tegen de wil van haar verwanten met
een zekere Christoffel vanden Hove is gaan samenwonen, waardoor ze haar rechten
op het ambacht verbeurd heeft. De dekens treden zijn zienswijze niet bij, maar brengen
begrip op voor het meisje dat belooft haar toestand door een huwelijk te regulariseren.
Ze gaan zelfs een stap verder door haar toe te staan haar aanstaande echtgenoot als
gezel in het ambacht te laten opnemen. Er werd echter niet altijd zo mild opgetreden.
In ernstige omstandigheden werd de eer van de ambachten hardnekkig verdedigd.
Zo werd de deken van de Gentse olieslagers op 26 februari 1453 door zijn collega's
veroordeeld voor wat in het vonnis ‘de grooten, zwaren, lasteliken ende
ondueghdeliken mesgrijpe en de mesdoene’ tegen de eer van de hele stedelijke
gemeenschap werd genoemd. De betrokkene had namelijk de solidariteit doorbroken
door te weigeren bij een algemene mobilisatie van de ambachten met het vaandel
van zijn ambacht op de Vrijdagmarkt te verschijnen. De strafmaat bestond uit
gedenkmissen en het aanbrengen van gedenkplaten met de tekst van het vonnis, op
de zolder van het stadhuis, waarde dekens vergaderden, en in het klooster van de
augustijnen, waar ze hun verkiezingen organiseerden. Dat geval wijkt toch wel sterk
af van het traditionele beeld van de ambachtsdeken, wiens optreden vaak tot een eng
economische bekommernis wordt gereduceerd. Maar het plaatst hem, als essentieel
onderdeel van het politieke weefsel van de stad, midden in het hart van de stedelijke
identiteit.

Vormen van repressie: strafbedevaarten en verbanningen
De middeleeuwse steden en hun elites hebben zich steeds ten zeerste bezorgd getoond
over het handhaven van de publieke orde en van de ‘rechtsstad’. Terwijl ze zich
inspanden om een te opdringerige centrale overheid en haar ambtenaren binnen
zekere beperkingen te houden, omringden zij hun eigen rechtsregels met de grootste
zorg. Het respecteren van de stedelijke privilegies en de toepassing ervan op al wie
over het poorterschap beschikte, waren de strijdpunten bij uitstek in de confrontatie
met de vorst en zijn instellingen. Het vroeg en sterk geürbaniseerde graafschap
Vlaanderen heeft, vóór de Grote Privilegies van 1477, geen tekst voortgebracht die
de vergelijking met de Engelse Magna Carta Libertatum van 1215 kan doorstaan.
Het hertogdom Brabant daarentegen heeft wel een mooie reeks constitutionele teksten
vanaf de veertiende eeuw. In Vlaanderen had zowat elke stad zijn privilegie en daar
bleef het lange tijd bij, zodat het graafschap, in de woorden van rechtshistoricus
Raoul van Caenegem, experimenteerde met het ideaal van de rechtsstad eerder dan
te evolueren naar een rechtsstaat.
De steden hebben bij de realisatie van deze vaak hooggestemde juridische principes
specifieke eigen rechtspraktijken ontwikkeld. Ze onderscheidden zich gaandeweg
almaar duidelijker van de op privévendetta's geïnspireerde rechtsbedeling die in de
twaalfde en dertiende eeuw het optreden van het klassieke stadspatriciaat had
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gekenmerkt, en van de vaak bloedige repressie die de baljuws namens de vorst
oplegden.
Kenmerkend voor de stedelijke varianten van rechtsbedeling is het verzoenende
karakter ervan. Een indrukwekkende reeks van akkoorden tussen partijen vormen
de Gentse zoendingboeken. Ze bevatten de vonnissen die na een ‘zoen’, verzoening
voor de schepenen van Gedele, tot stand kwamen. In de Brabantse steden is van
paismakers sprake. Het is opvallend dat de misdadiger niet langer fysiek wordt
uitgeschakeld (definitief of na een symbolisch gerichte lijfstraf, het afhakken van
een hand bijvoorbeeld). Uitgezonderd enkele erge misdaden van het slag roofmoord
of verkrachting,
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worden de schuldigen bij voorkeur bestraft met een tijdelijke verwijdering uit de
stedelijke gemeenschap. Dat kon op verschillende manieren: door verbanning, voor
een min of meer korte periode of levenslang (wat eufemistisch als ‘honderd jaar en
een dag’ werd omschreven), of door een strafbedevaart. De veroordeelde werd in
dat laatste geval naar een minder of meer verafgelegen bedevaartsoord gestuurd, in
overeenstemming met de ernst

Pelgrimstochten, hier naar Mont-Saint-Michel, hadden een sociaal regulerende functie. Miniatuur in
Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame, ca. 1456.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 37v

van het vergrijp. De bedoeling was niet alleen in de stad zelf de gemoederen tot
bedaren te brengen, door het eventuele voorwerp van een wraakactie te verwijderen,
maar ook bij de betrokkene zelf een proces van inkeer te bewerken. De strafbedevaart
behield immers een sterk religieus karakter. Bij terugkeer diende de ‘veroordeelde’
ter controle een certificaat voor te leggen, afgeleverd door de clerus van de plek waar
hij naartoe was gestuurd. Het feit dat de boosdoener-bedevaarder verplicht was te
bidden en te biechten voor zijn slachtoffer en voor de hele gemeenschap waarvan
hij de regels had overtreden, betekende spirituele winst voor hem. Samen met de
heiligencultus sloot de bedevaart aan bij de veruiterlijkte vormen van religieus en
bezwerend gedrag die vanaf de veertiende eeuw sterk toenamen in een omgeving
welke meer en meer existentiële spanningen opriep. Ook de geselbroeders die in
reactie op de epidemieën rondgingen, waren bedevaarders. Bovendien had de
bedevaarder een concreet doel. Hij vervoegde zich niet bij de talrijke, doelloos
rondzwervende bannelingen, die een gevaar voor de openbare orde vormden aan de
grens van het rechtsgebied waaruit ze verbannen waren. De strafbedevaarten waren
een typisch stedelijk verschijnsel. Onder andere in de straffen die door de
ambachtsdekens van Gent werden uitgesproken, treffen wij ze veelvuldig aan. Zij
zijn vooral aanwezig in de sterk geürbaniseerde delen van de Nederlanden, en
daarbuiten in Zwitserland, want ook daar bestond een streven om evenwaardige
burgers, die samen een coniuratio vormden, aan het principe van gelijkberechtiging
te onderwerpen.
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In de loop der jaren raakte de bedevaartpraktijk evenwel uitgehold: niet iedereen
bleek even ‘gelijk’ in de toepassing van de strafmaat. Onder invloed van de redemptio
uit het kerke-
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lijk recht, werden steeds meer bedevaarten afkoopbaar. De sociale ongelijkheid in
de steden kwam hier ten volle tot uiting: wie het zich kon veroorloven, verving de
strafbedevaart door een afkoopsom; wie dat niet kon, ging op stap. Voor vele steden
zijn afkooplijsten bewaard gebleven, waarin per bestemming een corresponderend
bedrag is opgenomen. In het Luikse gingen ze nog verder: bedevaarten werden er
herleid tot rekeneenheden waarin geldboetes werden uitgedrukt. Ook in sommige
Brabantse steden bestond die praktijk, blijkens bewaarde tarieflijsten. In Antwerpen
koos men duidelijk voor het uitvoeren van de bedevaart (van 73% van de gevallen
tussen 1414 en 1445, de bloeiperiode van de praktijk, zijn bewijsbrieven
geregistreerd); in Brussel was die keuze minder uitgesproken: tussen 1430 en 1448
ging 37% op bedevaart en verkoos 30% ze af te kopen. In Nijvel en Tienen was
afkopen de normale gang van zaken.
Onder de bestemmingen van de strafbedevaarten komen alle belangrijke
bedevaartsoorden van de toenmalige christenheid voor. Van Herwaarden heeft er in
de oude Nederlanden 525 geteld, met toch opvallende voorkeuren: Santiago de
Compostela, Rome, Cyprus (en het Heilig Land), Bari voor de ernstige misdrijven;
Rocamadour, Wilsnack, Milaan, Vendôme;

In trompe-l'oeil geschilderde, ‘opgenaaide’ pelgrimstekens. Randversiering in een Getijdenboek,
Vlaanderen, begin 16e eeuw.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1979, fol. 108

en dichterbij Keulen en Trier of bedevaartsoorden in de Nederlanden zoals
Saint-Josse-sur-Mer, Boulogne, Geraardsbergen of Halle.
De praktijk om aan strafbedevaarten de voorkeur te geven in het bepalen van de
strafmaat, lijkt vanaf het midden van de vijftiende eeuw algemeen een terugval te
kennen. Dat heeft te maken met het feit dat de vorstelijke rechtspraak opnieuw aan
belang won ten nadele van de stedelijke. De uitbouw van de landsheerlijke macht,
de institutionele unificatie en uiteindelijk de Reformatie hebben de praktijk doen
wegdeemsteren, uitgezonderd in het Luikse.
Een tweede vorm van ‘rechtspraak’ die in de stedelijke gemeenschappen van de
laat-middeleeuwse Nederlanden ruime toepassing vond, is de verbanning van politiek
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of maatschappelijk ongewensten. Dat soort verbanning is uiteraard in alle
samenlevingen voorgekomen - in het oude Nabije Oosten, in de Grieks-Romeinse
Oudheid - maar was toch vooral sterk verspreid in de middeleeuwse steden. In de
oudste stadskeuren is al sprake van wie ‘toti oppido et universitate inutilis’ is (Gent,
1191) - schadelijk voor stad en gemeenschap. Degenen die het vonnis naast zich
neerlegden, kwamen in een toestand van wetteloosheid terecht, waarin hun alle
rechtsbescherming ontnomen was: zij mochten straffeloos gedood worden. Hun
woonst in de stad werd daadwerkelijk vernietigd. De Wüstung was al in de
vroeg-middeleeuwse barbarenwetten algemeen verspreid en werd tot in de veertiende
eeuw in onze steden effectief toegepast, zij het voor uitzonderlijke gevallen met een
hoge symboolwaarde want in een stad die propvol met houten huizen stond, was het
verwoesten, bij voorkeur met ‘louterend’ vuur, geen simpele zaak. Met de figuur
van de banneling wordt het sociale grensgebied van de middeleeuwse samenleving
verkend. In latere eeuwen kwamen velen die in de Middeleeuwen het statuut van
banneling zouden hebben gekregen, aan de galg, in de gevangenis of op de galei
terecht. In de verbanning schuilt een eerste aanzet tot processen van marginalisering,
letterlijk van het vastleggen van de marge, de grens.
Hoe tolerant de middeleeuwse samenleving ook mag zijn geweest tegenover
sommige zwervers - pelgrims, monniken, studenten,
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Een vrijer wordt bij het verlaten van het huis van zijn geliefde met pijlen doorzeefd; het huis wordt
in brand gestoken. Illustratie bij de geschiedenis van Alcibiades in De viris clarissimis van Plutarchus,
Gent, 1492.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 109, fol. 72

kruisvaarders, handelaars - tegenover ballingen was ze dat niet. Een verbanning was
verdiend, net zoals de eerste grote verbanning die onuitwisbaar in de middeleeuwse
geest geprent stond: die van Adam en Eva uit het Aards Paradijs. Het verschijnsel
van de verbanning is voor de laat-middeleeuwse Nederlanden nog onvoldoende
bestudeerd, al staat vast dat het op grote schaal moet zijn voorgekomen. In elke stad
was het een veelvuldig toegemeten strafmaat. De ‘probleemgevallen’ verdwenen
daardoor wel uit het stadsbeeld, maar het probleem van maatschappelijk niet
getolereerd gedrag werd meestal slechts verplaatst naar de grensgebieden van het
territorium waarvoor de verbanning gold. Zo zijn er aanwijzingen dat
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Niet de stad maar het platteland wordt hier geteisterd. De mensen ontvluchten hun brandende huizen
in de richting van de ommuurde stad. Episode uit het verhaal van de verbannen Coriolanus in Livre
des Stratagèmes van Frontinus, Frankrijk, 1471.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10475, fol. 25

Gentse bannelingen het grensgebied met het hertogdom Brabant, de streek van Aalst
en Dendermonde, aan het einde van de jaren 1420 onveilig maakten. Uiteindelijk
zou het stedelijk korps van de Witte Kaproenen, en niet de vorstelijke ambtenaren,
erin slagen orde op zaken te stellen, wat bewijst dat de stad, eerder dan de staat, als
behoeder van de rechtsorde optrad. Zodra de verbanning zowat in elke stad op min
of meer grote schaal als repressief wapen werd gehanteerd, bestond het risico dat
ballingen uit de ene stad zich in een andere gingen ophouden en daar de stabiliteit
bedreigden. Vanaf de veertiende eeuw hebben steden dan ook onderling lijsten van
bannelingen uitgewisseld, zoals in 1322 Brugge en Sint-Omaars.
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Tevergeefs uiteraard: de maatschappelijke realiteit bleek elke keer weer sterker dan
de zwakke administraties.
Stad, kasselrij, gewest of land: de verbanning kon zowel in de tijd als in de ruimte
aangepast zijn aan de te bestraffen overtreding. In elk van die situaties kampte men
echter met het probleem van de effectiviteit van de controle over de ballingen. De
ontoereikende ambtelijke omkadering in zowel stad als staat tijdens de late
Middeleeuwen maakte van de grote groepen ballingen een politioneel probleem van
formaat. Het feit dat de vorsten het genaderecht, waartoe het herroepen van een
verbanning behoorde, ook niet feilloos in de hand hadden, versterkte de moeilijkheden
nog. Centrale-overheidsambtenaren, zoals de soeverein-baljuw in Vlaanderen,
verleenden (of verkochten vaak) herroepingen. Maar ook de weinig oordeelkundige
wijze waarop de vorst en zijn directe omgeving, bij een evenement als een Blijde
Inkomst, aan de stadspoorten herroepingen van veroordelingen en genadebrieven
toekenden aan wie erom vroeg, maakte een efficiënte controle, alle pogingen tot
registratie ten spijt, zo goed als onmogelijk. De korte-termijnvoordelen van de
spektakelstaat overwogen de winst op lange termijn van een doeltreffende controle
en rechtspraak.
De ballingen konden in veel gevallen rekenen op een familiaal netwerk dat ijverde
voor hun terugkeer, bedelde om een genadebrief of er de nodige spaarcenten voor
bijeenbracht. Aangezien bannelingen vaak voor ernstige misdrijven uit een stad
verbannen waren, betekende een vroegtijdige terugkeer een mogelijke heropflakkering
van een oude vete of een bedreiging van de sociale en politieke stabiliteit. Op 22
maart 1434 zond de Raad van Vlaanderen een lijst met namen van personen die uit
Gent verbannen waren ‘de conspiration et d'emeute’ aan de soeverein-baljuw, met
het uitdrukkelijke verzoek hen geen remissie te verlenen. Amper drie dagen later
klaagde dezelfde Raad bij de gevolmachtigd bestuurders, die in afwezigheid van de
hertog het graafschap regeerden, dat het al zo ver was. De soeverein-baljuw had geld
geroken: een van de politiek geduchte ballingen stond er alweer. Ook de stad zelf
had financieel baat bij de terugkeer van ballingen. Tussen 1415 en 1450 inde Gent
een niet onaardig bedrag dankzij gemiddeld een honderdtal ballingen per jaar die
hun terugkeer afkochten. Het was dan ook de belangrijkste stedelijke inkomstenbron
van justitiële aard. Ballingen waren een te duchten maatschappelijk verschijnsel: in
1443 waarschuwde de Raad van Vlaanderen de top van de Bourgondische staat voor
de explosieve situatie die in Gent was ontstaan nadat ‘de vrouwen van de ballingen
van Gent in groten getale
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Een schriftelijk gratiebevel, dat aan de beul en de menigte wordt voorgehouden, verhindert op het
nippertje een executie. Frankrijk, 1524.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 17527, fol. 54

en in het wilde weg gevraagd hadden dat hun echtgenoten naar het land en de stad
zouden mogen terugkeren’.
Een variant van de individuele verbanning was het afstaan door de stad van een
groep gijzelaars, die het naleven van een doorgaans politiek akkoord moesten
garanderen. Tijdens de conflicten tussen Vlaanderen en Frankrijk in de eerste decennia
van de veertiende eeuw werd die formule bij herhaling toegepast. Ook
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in het privaatrecht kwam zij voor. De bedoeling ervan was, net als bij de verbanning,
het herstel van vrede en rust in de gemeenschap. Eens te meer is het een typerende
methode voor een rechtsstaat in wording waarin de overheid niet over afdoende
dwangmiddelen beschikt.
In dat verband ontwikkelde de Franse sociaal-historicus Robert Muchembled een
aantrekkelijke hypothese, die gebaseerd is op lange-termijnonderzoek van criminaliteit
en de bestraffing ervan in Atrecht en Sint-Omaars. Tot zowat het midden van de
vijftiende eeuw hielden de stedelijke ‘republieken’ door repressie met een lage graad
van gewelddadigheid het initiatief zelf in handen. Uitingen van die repressie waren
typisch stedelijke bestraffingen zoals verbanning en strafbedevaarten. Nadien begon
de centrale overheid aan een duidelijke en gestage opmars. Het executeren en
verminken gebeurde nu op veel grotere schaal: de schavotten werden schouwtonelen
waarop de staatsmacht zichzelf ritueel voorstelde en haar suprematie over de stedelijke
rechtsmacht demonstreerde. De doorbraak van de centrale repressie kwam er in de
loop van de zestiende eeuw. Zoals op vele andere terreinen evenwel experimenteerde
de regering van Karel de Stoute, ook inzake de relatie tot ondergeschikte juridische
instanties, reeds met een naar absolutisme neigende machtsuitoefening.

Maria en Jozef wordt de toegang tot de herberg ontzegd door de waardin, die zelf hoogzwanger is en
een zuigeling op de arm draagt. Randminiatuur in het Breviarium Mayer van den Bergh, Gents-Brugse
school, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 158v
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Dijkbreuken en overstromingen, zoals de Sint-Elisabethsvloed in 1422, vereisten een collectieve
aanpak om de ontstane nood te lenigen en nieuwe rampen te voorkomen. Voorstelling van de
Zondvloed, toegeschreven aan Simon Bening, in een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 15
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Hoofdstuk 5
De netwerken in actie
Systemen en ideologische achtergronden
Sociale netwerken zijn matrices van connecties tussen individuen in één bepaald
veld, die daarbinnen bevelen en diensten uitwisselen. Samenwonen in steden en
dorpen creëert collectieve identiteit en solidariteit, een sociaal weefsel waarbinnen
men geborgenheid en bescherming zoekt. Zulke sociale cirkels verlenen toegang tot
de politieke en economische besluitvorming. Burgers werken met elkaar samen in
familie, in buurtschap, parochie, ambachten, handelsorganisaties, godsdienstige
broederschappen, society clubs, het beheer van de stad, van hospitalen, in
handelsdelegaties. Andere cirkels bieden emancipatie en ontspanning: scholen,
jaarmarkten, toneel, muziek, kroegen. Al die netwerken scheppen de ene dag
medemenselijkheid, de andere dag vetes. Ze leiden zowel tot interne cohesie van
sociale groepen als tot georganiseerde terreur en misdaad. Veel solidariteiten zijn
geen rigide organisaties maar spontane relaties die mensen opbouwen in hun sociale
omgeving uit behoefte aan menselijke warmte.
Middeleeuwse formele ‘solidariteiten’ zijn min of meer coherente groeperingen,
die bewust collectief handelen, hetzij permanent, hetzij op korte termijn en met een
concreet doel. Het zijn reële krachten in de samenleving, die de loop der
gebeurtenissen effectief beïnvloeden. Yves Durand onderscheidt solidariteiten die
steunen op gelijkheid, en andere die gebaseerd zijn op hiërarchie. Tot de eerste
categorie rekent hij jeugdbenden, collectiviteiten van emigranten, structuren van
kooplieden in een buitenlandse stad (het Hanzekontor in Brugge, de Fondaco van de
Duitsers in Venetië), en zelfs de kernfamilie. Tot de tweede soort behoren de brede
familie, de feodale relatie, de clientèles. De samenhang is gebouwd op charisma, eed
van trouw, loyauteit. Die eed kan collectief zijn, bijvoorbeeld als hij door de
stadsbewoners tijdens een publieke manifestatie afgelegd wordt om een stadscharter
als bindend te erkennen (coniuratio).
Netwerken zijn meestal te herleiden tot vormen van beschermheerschap: een
patroon bindt zich aan een cliënt, en vice versa, en beiden hebben daarvoor een brede
waaier van motieven. In oorsprong, meent Bennett, is dit banaal paternalisme: een
kind of een ondergeschikte is weerloos, verdient hulp, moet geleid worden. Vrij snel
wordt de gehoorzaamheid in ruil voor protectie uitgebreid tot goederen als pasmunt
voor trouw en steun: zo komen we terecht in het patrimonialisme van Max Weber,

Prinsen en poorters

William Caxton biedt zijn beschermvrouwe, Margareta van York, zijn Engelse vertaling naar Raoul
Lefèvre aan: The Recuyell of the Historyes of Troye (gedrukt in Brugge, ca. 1475). Opdrachtprent
van The Recuyell.
San Marino, California, By Permission of the Huntington Library
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zoals het in de feodaliteit volop gestalte kreeg. Wanneer de pasmunt complexer
wordt, hanteren we, met Wertheim en Ellemers, het begrip patronaat. Een patroon
verleent materiële en morele voordelen, protectie en gunsten aan een of meer cliënten,
van wie hij een aantal diensten verwacht. De patroon bemiddelt ook ten gunste van
zijn volgelingen bij officiële en professionele instanties. Dat kan leiden tot
economische exploitatie, maar in zijn beste

Messengevecht. Vooral in de steden was men beducht voor vechtpartijen tussen verschillende clans,
die de orde ernstig verstoorden en vaak tot eindeloze bloedige wraakacties leidden. Frankrijk, ca.
1500.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 276, fol. 89

De meesters van de Heilige-Geesttafel delen brood uit onder de disarmen van de Sint-Jakobsparochie
in Gent, 1436.
Gent, Archief Sint-Jakobskerk, Reg. nr. 649, fol. 1

momenten is het een uiting van christelijke naastenliefde. Ellemers meent dat patronaat
steeds een mengsel is van wederkerigheid en asymmetrie: beide partijen geven en
nemen, maar de ene is machtiger dan de andere.
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De notie cliëntelisme is aan de orde zodra de genoemde relaties uitmonden in een
alomvattende strategie en partijvorming. Ze is breder dan patronaat omdat een van
haar vormen, namelijk het horizontale cliëntelisme van Landé (dyadic alliance), een
vrij akkoord is tussen twee gelijken die elkaar diensten bewijzen in tijden van nood.
Het verticale cliëntelisme is een alliantie van personen met ongelijke status, en
benadert dus het begrip patronaat. Jacques Heers heeft de notie clan op de
Middeleeuwen toegepast, niet met de antropologische connotatie van kinship, maar
als een netwerk halfweg tussen brede familie (vrienden en magen) en factie of partij,
dat niet-familieleden omvat.
De ideologie achter het middeleeuwse cliëntelisme heeft twee aspecten: protectie
en corruptie, de positieve en negatieve kant van dezelfde medaille. Protectie wordt
gerealiseerd via nepotisme, het beschermen van afstammelingen, een variant van
paternalisme. De klerken van de stad Gent vertonen onderling ontelbare
familiebanden. Familierelaties zijn klassiek onder de raadsheren van de Raad van
Vlaanderen, de grafelijke rechtbank in Vlaanderen, en onder de rechters van de Franse
koninklijke rechtbank, het Parlement van Parijs. Bijna elke ambtenaar van de hertog
van Bourgondië had minstens een broer, een neef of een schoonvader in een van de
raderwerken van de Staat. Al die figuren op sleutelposten waren perfect geschikt
voor het tweede aspect: het beschermen en toedekken van corruptie. In 1382 benoemt
de Bourgondische hertog Pieter Heins tot financieel controleur om fraude bij
ambtenaren op te sporen. Heins is een doorzetter en komt tal van verduisteringen op
het spoor die hem ertoe brengen de baljuw van Beveren te ontslaan. In 1390 ontdekt
hij iets veel fundamentelers: de fraude was slechts mogelijk doordat een topambtenaar
die de rekeningen van de baljuw moest verifiëren, Jan de Brune, rekenmeester aan
de Rekenkamer van Rijsel, zelf in de combine zat. Heins weet ook De Brune af te
zetten, maar wordt prompt publieke vijand nummer één in het
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wereldje van de ambtenaren. In 1402 wordt de compromisloze rechercheur vermoord.
De ‘maffia’ had genadeloos ingegrepen met een methode die door Barbara Hanawalt
beeldrijk fur-collar crime werd gedoopt, de middeleeuwse variant van
witteboordencriminaliteit. In 1424-25 ontdekt een opvolger van Heins, Jacques de
Lattre, hoe de hertog financieel zwaar geschaad wordt in de exploitatie van de
vorstelijke moergronden in het noorden van Vlaanderen, door combines van lokale
machthebbers die de turfstekers terroriseren, maar die zelf de speelbal zijn van in
turf investerende rijke stedelingen en kerkelijke instellingen. De Lattre durft niet op
te treden wegens de invloed van ‘deze hoge heren’.
Het bestaan van solidariteit en cohesie mag de realiteit van het egoïsme niet doen
vergeten. Initiatieven van solidariteit verbergen veelal vormen van uitstoting,
corporatisme en collectief egoïsme. Instellingen voor bejaarden en zieken getuigen
van medemenselijkheid, maar beperken de toegang tot de leden van de ambachten
die het tehuis hebben opgericht, en geven voorrang aan families die voor financiële
inbreng zorgen. Armenzorg wordt geweigerd aan bepaalde categorieën van armen
(‘werkonwilligen’) en zeker aan armen van buiten de stad. Caritas was een mooi
beginsel maar werd met mate en selectief in praktijk gebracht.

Leden van het Gentse brouwersambacht afgebeeld in hun oorkondenboek, vóór 15 augustus 1453.
Gent, Stadsarchief, Reeks 160, nr. 6, fol. 8

Clientèle als bescherming in een onveilige Umwelt
Middeleeuwse steden en dorpen vertoonden heel typische vormen van onveiligheid.
Straat en herberg waren uitgelezen plekken voor onverwachte agressie. In een
grootstad was de criminaliteit zeker niet tot één wijk beperkt. Elke buurt had haar
gevaarlijke achterbuurten en doodlopende steegjes. Prostitutie- en havenbuurten
hadden een kwalijke reputatie. Het platteland werd in de veertiende en vijftiende
eeuw vooral geteisterd door rondtrekkende bendes van gedemobiliseerde soldaten,
zonder werk en zonder inkomen tijdens de rustige fases van de Honderdjarige Oorlog.
In 1437-38 terroriseerden die zogenaamde écorcheurs een goed deel van Henegouwen
met geld- en voedseldiefstallen, die dubbel hard aankwamen omdat ze samenvielen
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met een scherpe hongersnood. Bijzonder de nacht was gevaarlijk: nachtelijke
misdrijven werden overigens veel strenger bestraft.
Brand was een typisch middeleeuwse nachtmerrie. In steden waren alleen de
woningen van de elite versterkt met het oog op de eindeloze familievetes. Zij waren
in stoere steen opgetrokken naar het evenbeeld van de vorstelijke residenties, zoals
het Gentse Gravensteen. De duizenden houten huizen van de middengroepen en de
arbeiders waren een dankbare prooi voor de vlammen, die gretig naar de overkant
van de smalle stegen oversprongen. In Gent sloeg het vuur bij toeval en ongewild
toe in 1280, in Brugge in 1282. In 1298 ging een groot deel van Gent in vlammen
op, maar nu gewild: in het Frans-Engelse conflict staken de Gentenaren de stad in
brand om de zich misdragende Engelse troepen te verjagen, maar het patrimonium
van de stad ging domweg mee verloren.
Andere collectieve dreigingen waren epidemieën en hongersnoden. Het
voedseltekort ontwrichtte prijzen en gezinsbudgetten. In de familiale sfeer vormden
individuele ziekten de tegenspoed van elke dag. Dergelijke noodsituaties kwamen
uitermate frequent voor in de Middeleeuwen. De gemiddelde levensduur bedroeg
40 jaar rond 1300, maar dat cijfer zakte door de catastrofale sterfte tijdens de
hongersnood van 1315 en de pest van 1348-50 tot gemid-
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De inwoners van Troje ontvluchten in allerijl hun brandende stad. Miniatuur in Les Grandes Chroniques
de France jusqu'en 1380, 1415-30.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 1, fol. 1

deld 35 jaar, en in het laatste kwart van de veertiende eeuw zelfs tot 18 jaar. Na de
pest en honger van 1437-38 verbeterde de situatie en tussen 1450 en 1475 lag de
levensverwachting op 41 jaar. Voor 1325 stierf slechts 18% van degenen die hun
jeugd hadden overleefd, vóór zijn vijftigste; na de pest van 1347 was nog slechts
33% ouder dan vijftig. Op de hele Toscaanse bevolking was in 1427 slechts 14,68%
boven de zestig, in de stad Florence was dat amper 11,7% in 1427 en 7,4% in 1480.
Tegen de talloze bedreigingen van het leven of van de integriteit wapende men
zich vooral via drie kanalen: de clientèle, de collectieve voorzieningen en het
familienest. Clientèle betekent in zijn simpelste vorm een veiligheidsescorte. Op
straat, en zeker bij nacht, werden vrouwen en andere kwetsbare personen geacht zich
te laten begeleiden. Weduwe Meulenpas is in 1476 in Leuven met twee van haar
dienaren op weg naar de ochtendmis, als ze wordt geschaakt, weliswaar door een
overmacht van negen. Weduwe Ysablet des Champions daarentegen is zo vermetel
om op Oudejaarsavond van 1393, in volle duisternis, alleen en zonder kaars, inkopen
te gaan doen voor zichzelf en
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haar zieke moeder nabij de Parijse Petit Pont, wanneer zij wordt aangevallen door
vier mannen, waaronder drie dienaren van de Parijse residentie van de hertog van
Bourgondië. Ysablet verweert zich vruchteloos met de bewering dat ze gehuwd is
en een vrouw van eer en stand. De valets van de hertog sleuren haar van de ene naar
de andere verdachte kroeg in de prostitutiebuurt van Parijs, en het eindigt met een
drievoudige verkrachting. De dag na de traumatiserende ervaring start de weduwe
met haar aanvankelijk hopeloze, uiteindelijk efficiënte wraaktocht door de doolhof
van het Parijse gerecht. Op 2 januari worden de verkrachters reeds gearresteerd en
ondervraagd door de prévôt van het Châtelet van Parijs, de hoogste rechter voor
zaken van gemeen recht. Ysablet vindt zijn optreden te lauw en slaagt erin, twee
maanden later, haar zaak te laten doorverwijzen naar het hoogste orgaan in het
koninkrijk, het Parlement van Parijs. Het Parlement houdt de verkrachters vast tot
de uitspraak in mei 1395, waarbij zij tot een hoge boete en gevangenisstraf worden
veroordeeld. Ysablet zou stellig haar weg in dit juridische kluwen niet hebben
gevonden, als ze niet had kunnen rekenen op een netwerk: ze was inderdaad weduwe
van een sergeant van de officiaal van de bisschop van Parijs. De verkrachters van
hun kant rekenden al evenzeer op bescherming. Tijdens de bewuste nacht
intimideerden ze Ysablet door te dreigen haar naar het hotel van hun meester, de
hertog, te zullen voeren. Alles wijst erop dat de hertog tijdens het proces
intervenieerde. Hij wist voor zijn dienaren de normale sanctie, doodstraf, te vermijden.
Maar even revelerend is de beslissing, in juli 1397, van de weduwe om zich niet
langer te verzetten tegen de vrijlating van haar verkrachters. De reden was dat Ysablet,
die inmiddels hertrouwd was met Gilles Loques, een bemiddeld advocaat en de broer
van een notaris bij het Châtelet, nu nog steviger in een protectiesysteem was
ingekapseld. Het is duidelijk dat hier permanent twee clientèles elkaar perfect in
evenwicht hielden. Terloops zij opgemerkt dat in deze casus sluwe mannen en een
verstandige weduwe zonder enig verschil tegenover elkaar stonden voor het
gerechtsapparaat. De weduwe maakte mannelijke intriganten met hun eigen methodes
onschadelijk, een niet onaardig recept voor vrouwenemancipatie. De vraag is hoe
succesvol de andere formule, die van de ‘domme’ weduwe, zoals ze door Joan
Ferrante wordt afgeschilderd, kon zijn. Ook in Vlaanderen presenteerden vrouwen
zich vaak als onwetend in juridische aangelegenheden, maar dat was een subtiele
manipulatietechniek om de officiële machtsuitoefening te verschalken, in de lijn van
Christine de Pisan, die zichzelf met een
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In de vete met zijn broer Romulus moest Remus het onderspit delven. Miniatuur in De viris clarissimis
van Plutarchus, Gent, 1492.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 109, fol. 11v
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fors understatement voorstelde als ‘onwetend schepsel, zoals alle vrouwen’.
Nepotisme is al evenzeer een protectiesysteem in tal van agressieverhalen. Wanneer
weduwe Anna Willemszoon in 1448 door Clais Boudinszoon, bode van de Zeeuwse
edelman Zweer van Kruiningen, geroofd wordt, weet zij niet alleen te ontsnappen,
maar bovendien zowel de schaker als zijn heer door de Gentse schepenbank te doen
veroordelen tot vijftig jaar verbanning uit Vlaanderen. Deze weduwe van twee
gefortuneerde mannen hanteert haar dubbele familienetwerk met brio. De heer van
Kruiningen laat zich evenmin onbetuigd, want verbanning uit Vlaanderen, waar hij
het gros van zijn zakelijke belangen heeft, is toch al te vervelend. Hij speelt zijn
verwantschap met prominente Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse adellijke geslachten
uit, en vooral de invloed van zijn schoonvader Hector van Voorhoute,

Een duel met de knuppel tussen Phoebus en de knappe jongeling Ganymedes. Miniatuur door Loyset
Liédet in Jean Miélots bewerking van Christine de Pisan, L'Epître d'Othéa, ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9392, fol. 56v
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lid van de Raad van Vlaanderen. In maart 1449 krijgen Zweer en zijn clientèle genade
en rehabilitatie vanwege de hertog van Bourgondië. De fur-collar crime bleek nog
maar eens lonend.
Heel wat onveilige situaties en rampen worden echter niet door cliëntelisme
opgelost, maar enkel en alleen door de gebundelde inspanningen van burgerlijke en
kerkelijke overheid inzake collectieve voorzieningen. De samenwerking van clerici
en leken belette

Een schaapherder en zijn hond verjagen een aanvallende beer. Miniatuur door de Meester van Maria
van Bourgondië in het Getijdenboek van Engelbert van Nassau, ca. 1470.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 219-20, fol. 182

Nachtelijke dieven lopen in de val. Miniatuur in een versie van de Fabels van Aesopus, Duitsland,
ca. 1480.
Chantilly, Musée Condé, Ms. 1389

geenszins dat beide groepen totaal uiteenlopende accenten legden, de ene veeleer op
de spirituele ondersteuning van de hulpbehoevende, de andere op het rationaliseren
van de medische bijstand. Elk baseerde zich daarvoor op zijn eigen opvatting van
sociale controle en sociaal conformisme. Bij het patriciaat was er de bijgedachte van
het recupereren van armen voor de arbeidsmarkt. De clerus wilde zijn steun
afhankelijk maken van publieke trouw
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Ratten-en muizenplaag in een tentenkamp. Miniatuur in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch,
Utrecht, na 1460.
Wenen, Österreichische National-bibliothek, Cod. 2771-72, fol. 225v

aan religie en Kerk, en het idee doen postvatten dat schenkingen aan kerken een
garantie waren voor het zielenheil, met andere woorden: de verschraling van de
caritas tot een boekhoudkundige berekening, de ‘comptabilité de l'au-delà’ van
Chiffoleau. Tegen pestepidemieën organiseerden stadsbesturen beter beveiligde
kerkhoven. De Zwarte Dood inspireerde Parijs en Rome tot efficiëntere hospitalen.
In Florence creëerde de koopliedenfamilie Datini uit Prato een tehuis voor wezen en
vondelingen. Door een overtrokken vrees voor infectie bij lepra werden in Vlaamse
steden al begin veertiende eeuw leprozen in gesloten instellingen buiten de stad
afgezonderd. In Oudenaarde was het de melaatsen vanaf 1438 verboden de markt te
bezoeken en seksueel contact te hebben met gezonde personen. Armoede werd
aangepakt in armen-

Prinsen en poorters

302

Caesar roept de inwoners van Beauvais toe dat hij hen genade verleent als zij zich terstond en
onvoorwaardelijk overgeven. Miniatuur in de Chroniques de Hainaut, Zuidelijke Nederlanden,
1448-68.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9242, fol. 201

dissen onder moreel toezicht van de parochiepastoors. Om brandrisico's te reduceren
verleenden in de vijftiende eeuw Kampen, Deventer en Utrecht premies aan inwoners
die in steen bouwden of hun dak met leisteen bekleedden.

De clientèles in de steden: van improvisatie tot structuur
Solidariteit van mensen in steden had in de twaalfde eeuw een nog grotendeels
spontaan karakter en was toen in essentie genesteld in de collectiviteit van de familie.
In de dertiende eeuw drong door de verhevigde migratiegolven, waardoor velen de
banden met hun familie verloren, de buurt- en wijksolidariteit door en gaf ook de
overheid reeds signalen aan de inwoners. In 1234 nodigde de stad Leuven in een
officiële proclamatie haar burgers uit elkaar als broeders bij te staan in het geval van
een aanval door vreemdelingen en bij brand. Aan het einde van de dertiende eeuw
stortten in het publieke leven veel van de oude zekerheden in. De democratiseringsgolf
doorbrak de sociale immobiliteit die tot dan toe door een gesloten patriciaat in stand
was gehouden. Meer sociale groepen werden mondig en het bestuur van een stad
werd een permanent spanningsveld en een eindeloze discussie. In dat decor was de
rol van de ongestructureerde solidariteit snel uitgespeeld en gingen formele structuren,
die in het vroeg verstedelijkte Vlaanderen al wel sedert de twaalfde eeuw bestonden,
het terrein definitief bezetten: de
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uitoefening van de particuliere wraak door families werd door een stevig
politieapparaat overgenomen; ambachtsvoorschriften regelden voortaan alle aspecten
van het productie- en arbeidsproces; de sociale zorg kreeg gestalte in gebouwen van
steen en in structuren met een bestuur. In die evolutie duiken nu ook veelvuldiger
clientèles op voor de meest uiteenlopende doeleinden, enerzijds om samen naar een
aandeel in het bestuur van de stad te streven, anderzijds om hun ambities te verbinden
met machten buiten de eigen stad. Het betreft, zelfs in de ‘democratische’ veertiende
en vijftiende eeuw, altijd een beperkt aantal families: in de stad Luik tellen wij in de
tweehonderd jaar tussen 1250 en 1468 slechts honderdveertig families die direct
participeerden in de macht.
Er zijn legio motieven voor clanvorming binnen de stadsmuren. De mens is een
politiek dier en smeedt politieke plannen om stukjes van het machtsapparaat te
veroveren. Hij is één brok economische obsessie en dus steeds bezig met financiële
strategieën, dikwijls vanuit een politieke machtspositie, altijd met het doel deuren te
openen naar maatschappelijke erkenning. Hij is een sociaal wezen, op zoek naar
respectabiliteit en gedreven door ijdelheid.
De eerste vormen van stedelijk cliëntelisme zijn die waarbij een individu
bescherming zoekt met het oog op sociale of politieke promotie. Beschuttende ruimte
en netwerk bij uitstek is wat in de Lage Landen ‘vrienden en magen’ heet. Het is
geen vage notie: de uitdrukking duidt ondubbelzinnig op familieleden en niet op
toevallige vriendschappen, buren of wijkgenoten. Zij geeft geen vrijblijvende relatie
aan, wel een strikt georganiseerde structuur waarin de leden zich hiërarchisch tot
elkaar verhouden op basis van drie criteria: niveau van erfgerechtigdheid, leeftijd en
vermogen. In Italië bestond de vergelijkbare notie parenti, amici e vicini. De groep
vrienden en magen trad, veel meer dan in Italië, op volgens juridisch scherp geregelde
normen en procedures over ontvoogding en over het huwelijk van wezen en weduwen.
Ook traden zij, bij een misdrijf van een lid van de groep, veel meer als diens
medestanders op, in het sluiten van vrede met de benadeelde familie. Revelerend
voor de van het Europese model afwijkende tendens tot gelijke behandeling van de
vrouw in onze gewesten, is het feit dat de groep op een gelijkwaardige manier de
familie van moeders- en van vaderskant omvatte. Indien een gezin, van recente
immigranten bijvoorbeeld, geen vrienden en magen had, dan werd het als hulpeloos
ervaren en mocht het rekenen op de buren, met name als getuigen in rechtszaken.
De buurtschap nam dan de functie van beschermend netwerk over, als een vorm van
horizontaal cliëntelisme. Vrienden en magen vertegenwoordigden in de eerste plaats
een verticaal cliëntelisme en patronaat, maar die vorm kon naar de horizontale formule
evolueren. Het lijkt er immers naar dat de inspanningen van de brede familie om de
partnerkeuze van een wees of weduwe te beïnvloeden en een eigen kandidaat naar
voren te schuiven, erop gericht waren om na dat huwelijk een blijvende impact te
hebben. Zo ontstaat er een horizontaal cliëntelisme: het smeden van banden met
andere ‘nuttige’ families in de stad. De inmenging van de ‘haatdragende en
kwaadwillige’ figuren (‘haynneux et malvueillans’) die zich in 1476 hardnekkig
verzetten tegen een huwelijk van weduwe Katharina Meulenpas met een gegoede
burger, doet ons vermoeden - in het licht van de politieke en sociale netwerken in
Leuven in die woelige jaren - dat de vrienden en magen van de weduwe en die van
haar verleider tot tegenstrijdige facties behoorden. En zo zitten we midden in de
tweede
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Een heer betaalt een ondergeschikte voor bewezen diensten. Detail uit ‘Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw’,
een miniatuur door Simon Bening in het Breviarium Mayer van den Bergh, ca. 1525.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 501v
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functie van deze familiale clientèles: het nastreven van politieke macht in de steden.
Vanuit de structuur ‘vrienden en magen’ ontwikkelden zich ruimere clientèles
door toevoeging van niet-familieleden, huispersoneel of anderen. Typerend voor die
coalities is dat ze sociaal gemengd waren. Dat had als voordeel dat de elite voor het
opknappen van haar vuile karweitjes gemakkelijk een beroep kon doen op handlangers
die met geld te verleiden waren. Dirk van Langerode kreeg in 1476, Adriaan Vilain
in 1477 hulp van de brutaalste rekels uit zijn clan om een weerloze weduwe met
geweld op een kar te ontvoeren. Hier was het cement niet meer het collectieve
familiepatrimonium, maar wel allerlei vormen van gelijklopende sociaal-economische
belangen. Diensten werden uitgewisseld tegen voordelen, zoals kost en inwoon,
fooien en protectie.
Daarnaast zijn er de clans en de politieke groeperingen. Die verschilden met de
vorige, kleine, informele gelegenheidsformaties met ‘maffia’-trekjes door het
permanente en openlijke karakter van hun activiteit. De tijdgenoot had er een naam
voor. In de vijftiende eeuw had Luik de Haydroits, de partij der ambachten die de
rol van de bisschop tot kerkelijke zaken wilde beperken; Holland had de Hoeken en
Kabeljauwen. Rond 1300 waren in Vlaanderen de leliaards en klauwaards actief.
Veel van die groepen hadden trouwens erkende leiders. Pieter de Coninc, aanvoerder
van de Brugse

Ludie vraagt haar man Arnaut de moord op Fromondin te wreken. Miniatuur door Loyset Liédet
(gesigneerd boven het raam) in de prozabewerking van de lotgevallen van Karel Martel door David
Aubert, Histoire de Charles Martel, Brussel, 1469.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9, fol. 7
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‘Hoe de koningin van Frankrijk zich uiteindelijk verzoende met de in ongenade gevallen Girart de
Roussillon’. Miniatuur van Loyset Liédet in David Aubert, Histoire de Charles Martel, Brussel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol.24

klauwaards, werd door de overheid gevreesd wegens zijn welsprekendheid en zijn
impact op de bevolking. Luik had zijn volkstribuun Hendrik van Dinant, Gent zijn
Artevelde, Parijs zijn Etienne Marcel.
De tweede vorm van stedelijk cliëntelisme is de koppeling van de eigen groep aan
externe persoonlijkheden met macht. Een bijzonder goed voorbeeld van het zoeken
van een patroon buiten de stad om de belangen van de leidende families te dienen,
is dat van Sint-Omaars en de heer van Croÿ: jarenlang schakelden de machthebbers
van de stad Sint-Omaars door middel van omkoperij de heer van Croÿ in, een cruciale
machtsfiguur aan het Bourgondische hof. In 1458-59 kwam het stadsbestuur in
aanvaring met de raadsheren van hertog Filips de Goede, over drie zaken die de kern
van de stedelijke autonomie raakten: inmenging in het beheer van de financiën, het
confisqueren van goederen van burgers en vorstelijke belasting op vroeger verworven
goederen. De stad bracht de zaak voor de Grote Raad en de hertog gaf toe, terwijl
de door Sint-Omaars omgekochte Croÿ stilzwijgend in de rechtszaal aanwezig was,
maar achter de schermen zijn invloed had laten gelden.

Vorstelijk cliëntelisme
De opeenvolgende hertogen van Bourgondië sponnen in de Nederlanden, vanaf 1369,
een complex politiek-diplomatiek web van internationale allure. In de eerste fase
van de vorming van een Bourgondische staat brachten Filips de Stoute en Jan zonder
Vrees familieleden aan de macht in gewesten die paalden aan het kernland Vlaanderen.
Door toeval, sterfgevallen en huwelijken ging die indirecte controle over in volledige
territoriale annexatie. Er waren toen trouwens concurrerende en kansrijke netwerken
actief met hetzelfde oogmerk, vooral de Beierse dynastie met Holland en Henegouwen
als bruggenhoofd. Met deze rivalen werd in 1405 een coalitie tegen de
gemeenschappelijke vijand, de hertog van Orléans, gevormd - een tactiek die vruchten
afwierp. Onder Filips de Goede werd het Bourgondische vorstenhuis de definitieve
leider in de Nederlanden. Zijn geschuif met familieleden op het politieke schaakbord
werd nu een feilloos systeem. Zo vielen achtereenvolgens Limburg (1396), Brabant
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(1404), Namen (1429), Henegouwen, Holland en Zeeland (1433), Picardië, Boulogne
en Ponthieu (1435), Luxemburg (1441), Gelre (1473), Luik (1477), Friesland en
Groningen (1523) in de schoot van de Bourgondische, later Habsburgse dynastie.
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Parallel met dit netwerk, cultiveerden de hertogen een tweede vorm van
‘klantenbinding’. Om als gelijke van de grootmachten te worden erkend, moest Filips
de Stoute in 1384 zijn staat in wording als één coherent blok naar buiten laten
optreden. Daartoe stroomlijnde hij de politieke structuren via de creatie van eenzelfde
type van Rekenkamer en Raadkamer in Rjjsel en Dijon, voor het noordelijke en
zuidelijke gedeelte van zijn rijk, een model

Rondedans aan het hof van koning Diodicias van Syrië tijdens het verlovingsfeest van zijn 33 dochters.
Miniatuur in Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre, ca. 1470. Parijs, Bibliothèque nationale de
France, Ms. fr. 2807, fol. 13

dat in Brussel en Den Haag werd nagebootst toen Brabant en Holland Bourgondisch
werden. Maar de ware kunst van de hertog bestond erin dat hij de regionale diversiteit
althans naar de vorm respecteerde. Hij overkoepelde zijn personele unie met de
functie van een eerste minister, kanselier geheten, die bevoegd was in alle territoria,
en omkaderd werd met een korps van centrale raadsheren en diplomaten.
Een derde vorstelijk netwerk is dat van de bindingen met diverse elites in de
samenleving. Hoewel het eruitziet als een chaotisch kluwen, zit er een visie achter.
Die relaties zijn de onderbouw van netwerken uit het grote politieke scenario. De
formules zijn vanouds bekend: het benoemen van bisschoppen en abten, van edelen
in hoftaken en ambassades, het verleiden van stedelijke families met de spektakels
van de Bourgondische theaterstaat.
De vorstelijke motieven liggen voor de hand, ze hebben te maken met de
elitebinding van mensen op sleutelposities van de politieke en economische
besluitvorming, mensen die zich tot de gevaarlijkste tegenmachten van het vorstenhuis
zouden kunnen ontwikkelen als zij niet worden ingetoomd. De beste elementen uit
die elites worden ingehuurd als topmedewerkers van de centrale staat. Simon van
Formelis, topambtenaar van de stad Gent in 1400, wordt hertogelijk raadsheer in
Brabant in 1404 en gepromoveerd tot president van de Raad van Vlaanderen in 1409.
De vorst verzekert zich van loyauteit door talentrijke figuren uit niet-prominente
families een schitterend curriculum te bieden. Guy de Brimeu behoorde tot de modale
Picardische adel, alvorens hij behalve stadhouder van Luik en Luxemburg, een van
de voornaamste raadsheren van Karel de Stoute werd. Nicolas Rolin was een niet zo
belangrijke burger van Autun toen hij de kans kreeg om snel op te klimmen tot
kanselier.
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De hertogen profiteerden van de grote scheuring in de Kerk, het Westers Schisma,
om tussen 1376 en 1435 de pausen van Avignon ertoe te bewegen, in ruil voor steun
tegen de pausen van Rome, ontelbare geestelijken van hun keuze te benoemen tot
bisschop of abt in en buiten de Bourgondische landen. Dit kerkelijk netwerk, een
echte staatskerk, was een stevig wapen in het beheersen van de publieke opinie en
moraal, van de pax burgundica. Armen en vagebonden leefden zo onder permanente
sociale controle.
De hertogen bevorderden met al deze ingrepen het ontstaan van een pro-vorstelijke
partij maar ook - als reactie - van een anti-vorstelijke beweging. Vooral in en na de
woelige episode van 1477 duelleerden duidelijk een hele rist politieke facties: voor
en tegen de als buitenlander ervaren Maximiliaan, voor en tegen centralisme, rond
autochtone en allochtone raadsheren van de hertog.
In Holland dienden de hertogen af te rekenen met het inheemse verzet tegen de
annexatie van het graafschap bij de Bourgondische staat in 1433. Filips de Goede
kreeg vrij spoedig, in 1438, de steden op zijn hand door, met de hulp van zijn lucide
raadgever Hugues de Lannoy, een vredespolitiek na te streven die de internationaal
gerichte handelaars in de
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Hollandse steden erg welkom was. Maar de oppositie bleef smeulen binnen de
autonomistische Hollandse en Zeeuwse adel. Filips kon hen er nauwelijks toe
overhalen deel te nemen aan zijn society clubs. Slechts drie Hollands-Zeeuwse
families waren lid van de Orde van het Gulden Vlies. Toen in 1448 een lagere dienaar
van de Zeeuwse heer van Kruiningen, samen met andere dienaren van de edelman,
en met diens medeplichtigheid, weduwe Anna

Fromondin van Bordeaux krijgt gratie naar aanleiding van het huwelijk van Beatrix van Keulen en
Guérin van Metz en wordt ontslagen uit de gevangenis.
Tijdens het bruiloftsmaal biedt hij het bruidspaar een geschenk aan. Miniatuur door Loyset Liédet in
de prozabewerking van de lotgevallen van Karel Martel door David Aubert, Histoire de Charles
Martel, Brussel, 1468.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 8, fol. 326

Willemszoon schaakte, werden de schuldigen door de Gentse schepenen collectief
veroordeeld tot vijftig jaar verbanning uit Vlaanderen, maar een jaar later schonk
Filips de Goede hen genade. Die maatregel moet de hertog slapeloze nachten hebben
bezorgd. Het slachtoffer had immers goede connecties in de hoge kringen van het
graafschap Vlaanderen. Maar ook de leider van de Zeeuwse clan, Zweer van
Kruiningen, was verwant met tal van adellijke families in Holland en Zeeland, die
voortdurend de hertogelijke politiek dwarsboomden. Het is duidelijk dat de vorstelijke
mildheid door berekening was ingegeven: een bescheiden poging tot verleiding van
dit belangrijke segment van de politieke oppositie. Mettertijd wierp die tactiek
vruchten af. De edelen in het Noorden draaiden zoetjesaan bij. In 1473 wordt een
Zeeuwse ridder, Michiel Heuvliet, vermoord door leden van de volksklasse (‘le
populaire’) in Zierikzee. Kort daarop nemen familieleden van de vermoorde ridder
deel aan een vergadering van Zeeuwse edelen, om de Zeeuwen te bewegen tot het
toekennen van een bede aan de hertog. Tijdens het daaropvolgende banket, waar de
familie Heuvliet met de heren van Reimerswaal en van Vere wraakplannen smeedt,
valt er een groep binnen van de stedelijke factie die Heuvliet vermoord heeft en het
belastingplan wil kelderen. De aanvallers hebben het op de heer van Reimerswaal
gemunt, die zelf een van de tegenstanders dodelijk verwondt. Moord, doodslag,
wettige zelfverdediging? Wat er ook van zij: Reimerswaal krijgt een genadebrief
van de hertog. Zijn positieve rol in het aanvullen van de staatskas van Karel de Stoute,
een vorst die de beden sneller opsoupeerde dan hij ze
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kon innen, maakte hem tot een nuttig element in de vorstelijke netwerken.
De vorst moest inderdaad voortdurend met uiterlijk waarneembare tekenen laten
zien dat het loonde om tot zijn clientèle te behoren. Het nec plus ultra was het
lidmaatschap van de Orde van het Gulden Vlies. Voor burgers met allure is een
adellijke titel welkom. Een van de geniale instrumenten, die we al herhaaldelijk
hebben vermeld, was het verlenen van genade na een zware veroordeling.
Niet alleen de topmedewerkers en bondgenoten zelf mochten ondervinden hoe
geruststellend de protectie van de vorst was. Na de moord op of het overlijden van
een bondgenoot, kon de rest van de familie de voordelen van het vangnet ervaren.
Dat was pas echt cliëntelisme. In 1477 worden Guy van Humbercourt en kanselier
Hugonet in Gent terechtgesteld,

Tijdens een nachtelijke samenzwering tegen Alexander wordt de weigerachtige Bessus onder druk
gezet om deel te nemen. Miniatuur in Quintus Rufus, Roman d'Alexandre, Frankrijk, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 49, fol. 9

als aanhangers van de vorstelijke politiek. Wanneer Guy's weduwe kort daarna door
edelman Adriaan Vilain en zijn clan met geweld geschaakt wordt met het oog op
een geforceerd huwelijk, zetten aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn
echtgenote de grote middelen in om haar te bevrijden.
Het protectienetwerk kan falen door ontrouw van de cliënten. Het kan zelfs worden
ontmanteld door machtiger politieke tegenspelers.
Tijdens de Gentse Opstand van 1379 dwongen de Vlaamse steden de graaf tot het
aanvaarden van een commissie van toezicht op inbreuken op de stedelijke privilegies
door de vorst. In korte tijd zette dit revolutionaire orgaan een aantal grafelijke
kopstukken, onder wie kanselier Zeger van Beke, buitenspel en vernielde aldus een
goed deel van het grafelijke politieke netwerk.
De bindingen via protectie en clientèles overstegen de grenzen van de
Bourgondische staat. De hertogen hadden internationale ambities, en vooral in de
periode van 1386 tot 1435 waren ze danig actief aan het Franse koningshof, waar ze
zich door de zwakte, en zelfs de tijdelijke vervanging van de Franse koningen, een
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prominente rol konden toemeten. Daarom onderhield Filips de Stoute aan de hoogste
koninklijke rechtbank, het Parlement van Parijs, niet minder dan zeven advocaten,
onder wie de koninklijke kanselier, zijn eigen kanselier, en zelfs twee voorzitters
van het rechtscollege.
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Jason verovert het Gulden Vlies. Miniatuur door Lieven van Laethem in Raoul Lefèvre, Le Roman
de Jason et Médée. De roman werd in opdracht van Lodewijk van Gruuthuse, zelf een vooraanstaand
Vliesridder, gekopieerd door David Aubert, omstreeks 1468.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 331, fol. 106v

De Orde van het Gulden Vlies
Het Gulden Vlies was een bij uitstek elitair systeem: een verbond dat van bij het
begin de machtigste edelen van de Bourgondische vorstendommen verenigde, en
later ook prinsen en koningen onder zijn leden telde.
De grote heren van zijn verschillende staten voor zich te winnen, was een van de
voornaamste doelstellingen van de stichter toen hij in 1430 deze ridderorde in het
leven riep. Sinds het begin van zijn bewind in 1419, had Filips de Goede zijn
bezittingen aanmerkelijk uitgebreid. Hij was zich bewust van het gebrek aan ‘hechting’
tussen die verschillende staten. Hij alleen verzekerde de cohesie van zijn bezittingen.
Behalve het christelijk geloof hadden de bewoners van zijn verschillende gebieden
weinig gemeen. De hertog van Bourgondië achtte het daarom noodzakelijk zich van
de trouw van zijn belangrijkste leenmannen te verzekeren door ze aan zichzelf, en
ook onderling, te binden in eenzelfde gemeenschap. Zo kregen ze een bevoorrecht
contact met hem en leerden ze ook elkaar beter kennen, want de kapittels van het
Gulden Vlies werden voor de machtigen en bevoorrechten uit de hertogelijke gebieden
een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De Ridders van de Orde Filips de Goede selecteerde de eerste lichting ridders van
het Gulden Vlies persoonlijk, waarschijnlijk met de hulp van zijn vertrouwelingen:
het kwam eropaan niemand te beledigen en zijn bondgenoten goed te kiezen. De
geografische herkomst van de ridders van de Orde was even divers als de bezittingen
van de hertog. De eerste promotie was hoofdzakelijk samengesteld uit ‘onderdanen’
van de hertog en enkele leden van zijn familie. Zeven onder hen waren Bourgondiërs
die de elite van het hertogdom en het graafschap vertegenwoordigden, de anderen
waren afkomstig uit de noordelijke staten.
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Sommigen genoten het voorrecht ‘notre cousin’ genoemd te worden, onder wie
twee Bourgondiërs: Guillaume de Vienne en
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Antoine de Vergy. De andere ‘neven’ waren Pieter en Jan van Luxemburg, Antoine
en Jean de Croÿ. De voornaamste families waren goed vertegenwoordigd: drie
Lannoys, drie Brimeus en twee Croÿs. De families Lannoy en Brimeu telden over
de hele Bourgondische periode het grootste aantal ridders van de Orde.
De maatschappelijke rol van de ridders was niet te verwaarlozen. De meesten
bekleedden hoge functies aan het hertogelijke hof. Tot de

Wapen van Filips de Goede met de ketting van de Orde van het Gulden Vlies. Bovenaan is de
Bourgondische ‘vuurslag’ te zien. Miniatuur in Henri de Suso, L'Horloge de Sapience, 1448.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10981, fol. 1

eerste promotie behoorden degenen die als ‘proches’ (vertrouwelingen) betiteld
werden en deel uitmaakten van de beperkte hertogerijke raad, evenals de hertogelijke
raadsheren in de verschillende landen. Een paar voorbeelden: Guillaume de Vienne
was reeds onder Jan zonder Vrees raadsheer en kamerheer en maakte samen met
Antoine de Croÿ en Florimond de Brimeu deel uit van de centrale raad van Filips de
Goede; Regnier Pot was zijn raadsman in Dijon; Roeland van Uutkerke was raadsman
in Holland. Tot de eerste lichting behoorden ook de krijgsheren die voor de hertog
onmisbaar waren bij conflicten, zoals Jean v, heer van Créquy en van Canaples, die
de hertog vergezelde bij de belegering van Compiègne in 1430, en Jean de Villiers,
heer van L'Isle-Adam, die gedood zou worden toen hij, tijdens de opstand van de
Bruggelingen in 1437, de aftocht van de Bourgondische hertog dekte. Uit de
samenstelling van die eerste promotie kunnen we opmaken wie zijn vertrouwelingen
waren.
Vanaf het begin was het aantal leden vastgesteld op eenendertig. In januari 1430,
ter gelegenheid van de proclamatie in Brugge, werden slechts vierentwintig namen
genoemd, waarvan er twee nooit ridder van de Orde zouden worden: de prins van
Oranje en de heer van
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De koning van Aragon. Miniatuur in het Armorial de l'Ordre ds la Toison d'Or, waarin alle ridders
van de Orde met hun wapen opgenomen zijn. Ingekleurde pentekening, 1430-61.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 4790 Rés., fol. 108
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Montagu. Vanwege het weinig heldhaftige gedrag van de twee heren tijdens de slag
van Athonne, waar ze met wapperende vaandels vluchtten, weigerde de hertog hen,
ondanks hun hoge geboorte, de ketting om te hangen tijdens de eerste bijeenkomst
van het kapittel in november 1431, toen de leden de eed aflegden. De ordeleden
moesten niet alleen van hoge afkomst zijn maar zich ook moedig gedragen in de
strijd.
Alle leden van de Orde moesten tot de adel behoren, maar dat was niet voldoende:
ze moesten ook tot ridder geslagen zijn. In die tijd was het ridderschap sociaal uiterst
belangrijk. Moedig gedrag tijdens het gevecht was een wezenskenmerk van de adel:
edelen dienden het voorbeeld te geven. De hertogelijke troepen werden geleid door
de adellijke elite voor wie dapperheid een onmisbare eigenschap was.
Elk lid van de ridderschap kon anderen tot ridder slaan. Van dat privilege werd
weinig gebruik gemaakt om het niet te grabbel te gooien. Zo werden familieleden
van de hertog van Bourgondië, zoals zijn neef de graaf van Etampes en zijn
bastaardzoon Antoon van Bourgondië, pas in 1456, tijdens het kapittel van Den Haag,
tot ridders van het Gulden Vlies gekozen. Ze waren beiden tot ridder geslagen tijdens
de beruchte opstand van de Gentenaren in 1452.
Karel de Stoute daarentegen genoot een bijzonder bevoorrechte situatie. Hij werd
geboren in Dijon op 10 november 1433 en werd enkele dagen na zijn geboorte door
zijn peter, Antoine de Croÿ, tot ridder geslagen. Zodoende kon hij tot ridder van het
Gulden Vlies gekozen worden tijdens het kapittel dat eind november van dat jaar in
Dijon gehouden werd. Het was de enige uitzondering tijdens de hele Bourgondische
periode. In 1433, op het kapittel van Dijon, werd het aantal van eenendertig leden
bereikt.
Tot de Orde van het Gulden Vlies te behoren, was een uitzonderlijk voorrecht en
een bron van bijzonder sociaal aanzien. De Gulden-Vliesridders droegen steeds het
halssnoer van de Orde: het was het teken dat ze tot de ‘club der groten’ behoorden.
Als tegenprestatie werd van hen verwacht dat ze zich gedroegen als trouwe en
toegewijde onderdanen van de hertog van Bourgondië of, in het geval van vorsten
of prinsen, als ‘broeders’.
De statuten bepaalden de regels en verplichtingen voor de leden. Zij werden vaak
aangepast naarmate de visie van de vorst op zijn ridderorde veranderde. Na de eerste
promotie werden de ridders van het Gulden Vlies door hun collega's gekozen. De
verkiezing werd gehouden tijdens de kapittels; elk lid had één stem, de hertog had
er twee. Hij had dus niet de macht een verkiezing te verhinderen. Een lijst met
verkiesbare kandidaten werd echter tijdens voorafgaande vergaderingen opgesteld.
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Filips de Goede omhangt een edelman met de ketting van de Orde van het Gulden Vlies.
Miniatuur in Recueil de Traités de la Noblesse, Zuidelijke Nederlanden, 1460-67.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10977-79, fol. 33

Uiteindelijk hadden de ridders slechts de keuze uit bevoorrechte, vooraf door de
vorst gekozen personen en vertrouwelingen. Meestal volgde men het advies van het
hoofd van de Orde, ook al hadden sommigen wel eens bezwaren, zoals tijdens het
kapittel van Brugge in 1468, betreffende de verkiezing van de Engelse koning Edward
IV, de aanstaande schoonbroer van Karel de Stoute.
De tendens om steeds belangrijker figuren te kiezen, was al ten tijde van de stichter
be-
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gonnen. Op het kapittel van 1440 in het Sint-Bertijnsklooster in Sint-Omaars werden
hertogen verkozen die zelf aan het hoofd stonden van andere ridderorden, in de eerste
plaats Karel, hertog van Orléans, die lang door de Engelsen gevangen gehouden was
en die pas vrijkwam nadat Filips de Goede zijn losgeld betaald had. De hertog van
Orléans was een neef van de hertog van Bourgondië geworden door zijn huwelijk
met een van diens nichten.

De geknielde Maximiliaan van Oostenrijk wordt met het zwaard tot ridder geslagen (1477) en
vervolgens met de ketting van de Orde van het Gulden Vlies omhangen. Ingekleurde tekening in de
Chronijcke van Vlaendren, Brugge, ca. 1517.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 13073-74, fol. 335

Hij was het hoofd van de door zijn vader gestichte Orde van de Maliënkap. De statuten
van het Gulden Vlies moesten gewijzigd worden omdat ze bepaalden dat niemand
tegelijk lid kon zijn van enige andere orde. Voortaan kon een ridder lid worden van
een tweede orde op voorwaarde dat hij hoofd was van de eerste. Gedurende datzelfde
kapittel aanvaardde de hertog van Bourgondië het lidmaatschap van de Orde van de
Maliënkap van de hertog van Orléans en werd de hertog van Bretagne, Jan v, hoofd
van de Orde van de Hermelijn, als Gulden-Vliesridder opgenomen. Een en ander
illustreert de vriendschap die hem, sinds zijn kinderjaren, aan Filips de Goede bond
en de politieke alliantie van het ogenblik tussen de hertogen van Bourgondië, Orléans
en Bretagne.
Tijdens het kapittel van Gent in 1445 werd voor de eerste maal een koning
verkozen:
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Maximiliaan van Oostenrijk. Miniatuur in een Statutenboek van de Orde van het Gulden Vlies,
Gents-Brugse school, na 1519.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2606, fol. 76v

Alfons v, koning van Aragon. Karel de Stoute wilde het elitaire karakter van de Orde
versterken en trachtte vooral koningen en hertogen te doen toetreden. Hij zat slechts
twee kapittels voor: het eerste, in 1468, een jaar na de dood van zijn vader, het tweede
in 1473, op het hoogtepunt van zijn macht.
Dankzij haar solide structuur hield de Orde stand toen Karel de Stoute in januari
1477 in Nancy overleed zonder mannelijke erfgenaam. In tegenstelling met de Orde
van de Kousenband, kon het hoofd van de Orde geen vrouw zijn. De statuten
bepaalden dat in dat geval de echtgenoot van de erfgename moest aantreden.
Maximiliaan van Oostenrijk, echtgenoot van Maria van Bourgondië, werd tot
ridder geslagen door Alfons van Kleef, heer van Ravestein, alvorens hij het halssnoer
van de Orde ontving uit de handen van de graaf van
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Lannoy, het oudste lid van de Orde. Daarop legde hij de eed af als hoofd en soeverein
van de Orde, wegens zijn huwelijk met de erfgename van Bourgondië. Filips de
Schone, de zoon uit hun huwelijk, werd in 1481, op driejarige leeftijd, Vliesridder
en hoofd van de Orde. Na het overlijden van Maria van Bourgondië hadden de leden
namelijk geëist dat Maximiliaan van Oostenrijk het voorzitterschap zou afstaan ten
gunste van zijn zoon. Filips won steeds plichtsgetrouw het advies van zijn vader in,
alvorens belangrijke beslissingen te nemen.
Door zijn huwelijk werd Filips de Schone erfgenaam van Castilië en in 1506, na
het overlijden van zijn schoonmoeder, koning van Castilië. Hij overleed korte tijd
nadat hij de kroon had overgenomen. Zijn oudste zoon Karel werd, evenals zijn
overgrootvader wiens naam hij droeg, ridder van het Gulden Vlies tijdens het jaar
van zijn geboorte, in 1500. Toen zijn vader vroegtijdig stierf werd hij hoofd en
soeverein van de Orde. Maximiliaan van Oostenrijk, voogd van zijn kleinkind
gedurende diens minderjarigheid, werd opnieuw geraadpleegd bij belangrijke
beslissingen aangaande de Orde.
Bij het overlijden van zijn grootvader erfde Karel Castilië en vervolgens Aragon.
Hij zag in dat het nodig was een keur van zijn nieuwe Spaanse onderdanen in zijn
ridderorde op te nemen en, voor zijn vertrek naar Spanje in 1516, vroeg hij de paus
toestemming om hun aantal van 31 tot 51 op te voeren. Er kwamen tien nieuwe
plaatsen bij, speciaal voor de Spanjaarden. De vorst besloot na zijn aankomst in
Spanje inlichtingen in te winnen om, samen met de leden van de Orde die hem
vergezelden, een lijst van mogelijke kandidaten op te stellen. De tijd waarin slechts
tijdens de kapittels nieuwe leden gekozen werden, was goed en wel voorbij.
De initiële statuten ondergingen mettertijd heel wat wijzigingen en de Orde verloor
haar ridderideaal; ze werd een onderscheiding voor leden van de elite die de soeverein
van de Orde de trouw van zijn onderdanen en van de andere vorsten konden
garanderen. Toch overleefde de Orde alle wisselvalligheden dankzij haar stabiele
structuur en omdat officieren de goede werking en de continuïteit ervan verzekerden.
De officieren De ridders van de Orde van het Gulden Vlies vertegenwoordigden de
top van de maatschappij. De officieren behoorden tot specifieke elites: de kanselier
was een vertegenwoordiger van de geestelijke elite, de schatbewaarder en de griffier
van de bureaucratische elite en de wapenkoning van die der herauten. De officieren
die de eed aflegden tijdens het eerste kapittel in Rijsel in 1431 waren door Filips de
Goede gekozen.
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Filips de Goede ontvangt als soeverein van de Orde van het Gulden Vlies de ‘Mappemonde’ van de
christelijke wereld uit de handen van bisschop Jean Germain. Filips draagt de rode mantel en de
ketting van de Orde. Met deze wereldkaart wou Germain de hertog wijzen op de ongebreidelde
expansiedrift van de islam. Miniatuur in Jean Germain, La Mappemonde spirituelle, 1449. Lyon,
Bibliothèque municipale, Ms. P.A. 32, fol. 1

De kanselier moest doctor in de theologie of in de rechten zijn en het ambt van
bisschop of een ander hoog kerkelijk ambt bekleden. Hij droeg meestal de kerkelijke
erediensten op en zat de vergaderingen van de leden voor.
De tweede in rangorde was de schatbewaarder. Hij hield toezicht op de bezittingen
van de Orde en stond in voor hun transport naar de plaats van het kapittel. De
schatbewaarder had tevens de vaak ondankbare taak aan de leden het geld te vragen
dat ze aan de Orde verschuldigd waren. Hij hield alle rekeningen bij en regelde alle
uitgaven.
De functie van griffier werd uitgeoefend door een van de hertogelijke secretarissen,
meestal de meest gewaardeerde onder hen. De griffier hield de registers bij waarin
de stichting van de Orde, de rechtszaken, de
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ordonnanties en de statuten opgetekend stonden. Tijdens de kapittels notuleerde hij
in een van zijn registers alles wat gezegd of gedaan werd, zowel tijdens de
godsdienstige plechtigheden als gedurende de daaropvolgende kapittelvergaderingen.
Hij noteerde ook de heldendaden van de soeverein en de officieren, volgens
inlichtingen van de wapenkoning.
De vierde officier, de wapenkoning, kreeg traditiegetrouw de naam van de Orde
en werd ‘Gulden Vlies’ genoemd, net zoals die van de Orde van de Kousenband
‘Kousenband’ genoemd werd. De wapenkoning was een lid van de familie der
herauten, gespecialiseerd in familiewapens. Zijn carrière verliep in drie stadia:
secondant van de heraut, heraut en koning. De wapenkoning van het Gulden Vlies
werd door de hertog onder zijn wapenkoningen gekozen. Als bode van de Orde
speelde hij een belangrijke rol en zorgde onder meer voor het brievenverkeer inzake
vergaderingen en andere aangelegenheden. Gulden Vlies was natuurlijk belast met
alles wat betrekking had op de wapenschilden en bereidde de patronen voor die de
schilders als model gebruikten voor de wapenschilden van alle ridders die ter
gelegenheid van de kapittels vervaardigd werden. Hij bracht nieuwe leden op de
hoogte van hun verkiezing en overhandigde hen eventueel hun halssnoer. Als een
soort ceremoniemeester en chef van het protocol, had hij een belangrijk aandeel in
het verloop van de kapittels. Gulden Vlies had een adjunct (poursuivant) die Fusil
genoemd werd. De keuze van de officieren toonde duidelijk aan welke de gunstelingen
van de vorst waren binnen de Kerk, binnen de administratie en onder zijn herauten.

Lodewijk van Gruuthuse (1427-1492), raadsman van Filips de Goede, werd in 1453 voor zijn
verdiensten op het slagveld van Gavere door de hertog tot Vliesridder geslagen. Miniatuur in de
Statuten van de Orde van het Gulden Vlies, ca. 1470.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 10, fol. 69

De kapittels De kapittels van het Gulden Vlies boden de vorst de gelegenheid tot
geprivilegieerd contact, niet alleen met de andere leden maar ook met belangrijke
vorsten of hun gezanten die de plechtigheden kwamen bijwonen. In het begin

Prinsen en poorters

weerspiegelde de samenstelling van de Orde de binnenlandse politiek van de hertog
van Bourgondië, later ook zijn buitenlandse politiek. De ledenlijst van de Orde van
het Gulden Vlies gaf een duidelijk beeld van de bondgenoten van het hoofd van de
Orde. Aan de hand van de aanof afwezigheid van bepaalde personen was te zien wie
zijn vriendschap genoot en wie niet.
Volgens de initiële statuten waren de ridders verplicht eens per jaar het kapittel
bij te wonen, op het feest van de heilige Andreas, de patroonheilige van de Orde.
Ter gelegenheid van die vergaderingen spreidde de hertog een ongelooflijke praal
tentoon om zijn macht en rijkdom te demonstreren. Alles verliep volgens een
welbepaald protocol. De vergaderingen hadden in principe steeds in een andere stad
plaats, hoewel dezelfde stad soms meermaals aan de beurt kwam om het hoofd van
de Orde de gelegenheid te bieden eer te betonen aan een van zijn ‘goede steden’. Op
29 november dus kwamen de ridders bijeen voor het kapittel in het hertogelijk paleis
van de verkozen stad. Ze waren gehuld in rode geborduurde mantels, die slechts bij
die gelegenheid mochten worden gebruikt, en begaven zich samen met de officieren
en de hoogwaardigheidsbekleders die aan het kapittel deelnamen stoetsgewijs naar
de kerk die de hertog uitgekozen had. De leden van de Orde namen plaats op de
koorstoelen onder het schilderij met hun wapenschild, met de ketting van het Gulden
Vlies om de hals, en namen deel aan de vespers van het feest van hun patroonheilige.
De volgende ochtend werd de grote eredienst van de heilige Andreas opgedragen,
waarna het hoofd van de Orde de ridders, officieren, prelaten en belangrijke
personages uitnodigde op een groots banket in het voor de gelegenheid prachtig
versierde hertogelijk paleis. Na de maaltijd gingen de Vliesridders, in het zwart
gekleed, weerom in stoet naar de kerk voor de vespers ter nagedachtenis van de
overleden ridders. De volgende dag werd er een eredienst voor hen opgedragen, die
gevolgd werd door een andere, minder luisterrijke maaltijd met minder gasten in het
hertogelijk paleis. Slechts tweemaal ging het kapittel onder Filips de Goede niet door
in een van zijn paleizen maar in de Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars. De laatste
eredienst, een plechtige mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw die samen met
Sint-Andries patrones van de Orde was, sloot het feestelijke gedeelte van het kapittel
af.
Vervolgens vergaderden de leden onderling, gekleed in hun prachtige scharlaken
kostuums, om over de zaken van de Orde te beraadslagen, verkiezingen te houden
en eventueel degenen
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Kapittel van het Gulden Vlies. Op de voorgrond leest Guillaume Fillastre, bisschop van Doornik en
kanselier van de Orde, in aanwezigheid van de griffier, de thesaurier en de wapenkoning, voor uit de
statuten van de Orde. Miniatuur in Guillaume Fillastre, Histoire de la Toison d'Or, Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 139, fol. 4
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Henri de Suso spoort ridder Lodewijk van Gruuthuse en zijn gevolg ertoe aan de Wijsheid als
leidsvrouw te kiezen. De ‘Horloge de Sapience’ staat namelijk borg voor een goed functioneren in
de maatschappij. Miniatuur door de Meester van Margareta van York.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 455, fol. 9

die de statutair vastgelegde verplichtingen niet nagekomen waren te bestraffen of te
vermanen. In de Bourgondische periode hadden de verkiezingen uitsluitend tijdens
de kapittels plaats. Tijdens de Habsburgse periode daarentegen, die begon bij de
dood van Karel de Stoute, werd die regel niet meer strikt nageleefd: Maximiliaan
van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone veroorloofden zich zekere vrijheden.
De kapittels van het Gulden Vlies waren vooral belangrijk tijdens de Bourgondische
periode en werden door het hoofd van de Orde als machtsinstrument gebruikt. Toch
verminderde hun aantal snel. In de eerste jaren na de oprichting van de Orde hadden
de kapittels bijna jaarlijks plaats. Aan het einde van het bewind van Filips de Goede,
net zoals onder Karel de Stoute en zijn opvolgers, werden de algemene kapittels veel
minder frequent, om in 1559, onder Filips II, definitief te worden stopgezet. De
kapittels hadden toen trouwens niet meer hetzelfde belang. Het imperium van Karel
V, en nadien van zijn zoon, was zo groot dat de vorsten zich eigenlijk niet meer
hoefden te bewijzen. De drang om pracht en praal tentoon te spreiden was minder
sterk dan ten tijde van hun voorouders, de hertogen van Bourgondië. Het elitaire
karakter van de Orde van het Gulden Vlies werd met de jaren wel meer uitgesproken.
De ridderdeugden van het begin werden overschaduwd doordat het hoofd van de
Orde zich meer en meer rekenschap gaf van de noodzaak om zowel de machtigen
uit zijn eigen gebieden als de vorsten en koningen waarmee een duurzame alliantie
gewenst was, voor zich te winnen. Tot wederzijds voordeel.
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Koppeling en confrontatie van rivaliserende netwerken
Door achtereenvolgens familiale, binnenstedelijke en vorstelijke netwerken te
observeren, lijkt het wel alsof een onafhankelijke regisseur het spel volledig heeft
bepaald, en de diverse netwerken relatief vreedzaam naast elkaar opereren als coalities
tussen telkens één actieve patroon en een kluwen van cliënten naast maar vooral
onder hem. Indien een lid van een clientèle een misdaad pleegt op een slachtoffer
dat tot geen enkel netwerk behoort, is alles eenvoudig. Het netwerk beschermt zijn
leden, desnoods door de normale gang van het politie- en gerechtsapparaat te verstoren
en tot seponeren te bewegen of te dwingen.
In de praktijk ging het er natuurlijk juist niet vreedzaam aan toe. Zodra een lid van
een eerste clientèle botste met iemand van een tweede netwerk, of wanneer twee
netwerken hetzelfde begerenswaardige individu in hun netten wilden vangen, was
er herrie. En bij nader toezien, merken we dat de politieke rivaliteiten in de
Bourgondische Nederlanden in wezen terug te voeren zijn tot het spetterende spektakel
van twee groepen die voortdurend pogen de machtsbalans in hun voordeel te doen
doorslaan. De rivalen zijn bekend: de vorstelijke netwerken en de stedelijke clans
en clientèles. Inderdaad allebei in het meervoud. De hertog was de spil van het
netwerk dat ulden Vlies heet, en ook van de besluitvormende top van de Staat
(kanselier en raadsheren), van het netwerk van de Bourgondische diplomaten, van
een schare door hem betaalde advocaten bij rechtbanken, van wazige spionnen. De
steden van de Bourgondische Nederlanden omvatten elk een aantal binnensteedse
clientèles, waarvan de succesvolste het stadsbestuur domineerden. Daarnaast
vergaderden de stedelijke clientèles - hetzij voor de open strijd, hetzij voor
clandestiene manoeuvres - in het kader van de volksvertegenwoordiging van hun
gewest, met de Leden van Vlaanderen bijvoorbeeld, maar zelfs intergewestelijk in
de Staten-Generaal. Die organisaties mochten er dan wel uitzien als publieke
instellingen, in hun schoot waren de toonaangevende netwerken van de diverse steden
onverkort actief. De vorstelijke en stedelijke clientèles observeerden, bespiedden
(vaak letterlijk), wantrouwden en bestreden elkaar. Ze moesten met andere woorden
permanent de opportuniteit van een aantal opties afwegen: het binnensluipen in het
netwerk van de rivaal, het smeden van een coalitie uit welbegrepen eigenbelang, de
verleiding van de sterke opponent, de brutale confrontatie.
De zachtste methode was het infiltreren van een stedelijk netwerk om dit heimelijk
te koppelen aan het vorstelijke: hoe vreedzaam
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Onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Gentse stadsmagistraat en Filips de Goede.
Miniatuur in de ‘Froissart’ van Antoon van Bourgondië, 1464.
Berlijn, Staatsbibliothek SMPK, Depot Breslau, Breslauer Froissart, Band II, fol. 402

dat ook verliep, de inzet was veelal de realisatie van harde belangen van de overheid,
zoals het afdwingen van beden. Dan kwam het eropaan groepen of individuen die
cruciaal waren voor het goedkeuren van de bede met beloften te paaien, met
geschenken te overladen. Beide partijen konden elkaar trouwens behoorlijk chanteren.
Nog slimmer dan de simpele steekpenningen was het koppelen van leden van beide
clientèles door huwelijksbanden. Danckaert van Oegierlande, gedurende vele jaren
de invloedrijke baljuw van de hertog in
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Gent, had zijn dochter Katheline weten uit te huwelijken aan de Gentse patriciërszoon
Zeger Damman; dat was ongetwijfeld het geheime wapen waarmee hij zoveel nuttige
informatie over politieke plannen in Gent kon bemachtigen om ze aan zijn hertog
door te spelen, want de familie Damman zat constant in het Gentse en dus het Vlaamse
politieke bestuur. Soms werd het dubbelspel ontmaskerd en gebroken: in 1437 werd
in een opstand in Brugge burgemeester

Ridders wisselen van gedachten aan een rechthoekige tafel. Ingekleurde pentekening toegeschreven
aan de Meester van Wavrin in Antoine de la Sale, Le Livre des premiers amours de messire Jehan
de Saintré, le vaillant chevalier (‘Petit Jehan de Saintré’), ca. 1460.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9547, fol. 142v

Morisses van Varsenare vermoord door het opstandige gemeen, precies omdat
duidelijk was geworden dat hij verbindingsman van de hertog was, met wie hij een
antisociale politiek voor de stad aan het bekokstoven was.
Residentiële centra als Rijsel (Rekenkamer), Gent (Raad van Vlaanderen), Brussel,
Den Haag en Mechelen boden unieke kansen tot open en discrete koppeling van
stedelijke en vorstelijke netwerken, en uitwisseling van ‘geheimen’. Er stelde zich
voor de beoefenaars van deze spelletjes wel een probleem van dubbele, en dus
contradictorische, loyauteit. Hoe kon een Brugse burgemeester als Varsenare
geloofwaardig blijven voor zijn stedelijke achterban, en tegelijk loyaal zijn tegenover
de vorst, met wie hij zo graag koketteerde? Dergelijk kameleongedrag berustte op
een moeizaam verworven en sporadisch falend evenwicht.
Netwerken konden nog op een andere manier worden gekoppeld, wanneer de vorst
gewoon partij koos in een lopend politiek conflict tussen groepen van onderdanen.
In de ruzie tussen Hoeken en Kabeljauwen in Holland en Zeeland, koos de hertog
de kant van de Kabeljauwen omdat zijn politieke rivale Jacoba van Beieren Hoeks
was. Ook binnen de steden rivaliseerden facties, bijvoorbeeld in Brussel en Leuven
rond 1477, en was het voor de vorst interessant om met de nuttigste groep scheep te
gaan.
Een derde tactiek bestond erin de sterke opponent te verleiden. Dat was het geval
met de Hollandse en Zeeuwse adel in de vijftiende eeuw, die zich niet goedschiks
neerlegde bij de Bourgondische annexatie. Toen leden van de adellijke families hun
boekje te buiten gingen met vrouwenroof en ander wangedrag, konden zij rekenen
op de berekende clementie van de hertog via genadebrieven. Ook steden voerden
dergelijke verleidingsmanoeuvres uit. Wanneer aan het einde van de vijftiende eeuw
duidelijk wordt dat Mechelen kans maakt om de rol van Bourgondische hoofdstad
over te nemen van Brussel, aarzelt de kandidaatstad geen moment: tal van leden van
de Bourgondische hofkringen worden verlokt om zich metterwoon in Mechelen te
vestigen, de stad biedt openlijk bouwpremies aan om de investering van de verhuizers
te verlichten.
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Niet zelden bleek een confrontatie van clientèles niet te vermijden. Het archetype
is de botsing tussen de groep rond kanselier Rolin en die rond raadsheer Croÿ. In
1465 vallen de Croÿs aan het Bourgondische hof in

Nachtelijke visvangst. Soortgelijke vissersbootjes werden ook gretig gebruikt om aan achtervolgers
te ontsnappen. Randminiatuur (detail) in de Hortulus Animae, Gents-Brugse school, 1517-23.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2706, fol. 258v

Prinsen en poorters

319
ongenade en zij lopen over naar de Franse koning, voor wie ze allang hand- en
spandiensten vervullen. Maar ook daar gaat het mis en ze keren met hangende pootjes
naar Karel de Stoute terug, die Croÿ nu kan integreren als een veel gewilliger
instrument van de vorstelijke clan. De casus van de weduwe Humbercourt laat een
analoog conflict en een vergelijkbare verzoening zien: na zijn aanvankelijke arrestatie
en vlucht uit de Nederlanden, weet Adriaan Vilain zich binnen te werken in de
clientèle van de heer van Romont, een vertrouweling van Maximiliaan van Oostenrijk
die zich verdienstelijk gemaakt heeft in militaire operaties tegen de Fransen. Het is
voor Vilain dan ook een koud kunstje om rond 1481 van zijn oorspronkelijke
tegenstrever aartshertog Maximiliaan genade te verkrijgen. Later zal hij, met Romont,
opnieuw in het anti-Oostenrijkse kamp verzeilen. Het bewijst hoe labiel en
opportunistisch de netwerken wel waren. In deze affaire was trouwens nog een ander
netwerk actief binnen de Mechelse elite: onmiddellijk na de schaking van de weduwe
hadden de Mechelse schepenen prompt het beheer van haar patrimonium opgedragen
aan familieleden van de schaker, en zelfs de speurtocht naar de weduwe opzettelijk
gehinderd, een extra brutaal voorbeeld van doorzichtige medeplichtigheid en van
connecties tussen stedelijke en adellijke netwerken. De machtige tegenclan van
Maximiliaan dwong de Mechelaars met evenveel lef repressief op te treden en
onafhankelijke voogden voor de kinderen van de weduwe te benoemen.
Ten slotte kan de botsing van clientèles passen in nog bredere ambities van
territoriale expansie en politieke invloedssferen. Toen in Rethel edelman Jean de
Thuisy in aanvaring kwam met een lokale ambtenaar, werd de ruzie in 1395 tot voor
het Parlement van Parijs gebracht als betrof het een staatszaak. Rethel behoorde
echter tot de territoria van de hertog van Bourgondië, die er, om zijn gezag te
bevestigen, vijandige clientèles, zoals die rond Thuisy, bekampte. Thuisy was een
‘bontkragencrimineel’ van het brutale type. Hij werd op zijn beurt beschermd door
de clientèles van de Franse koning en de aartsbisschop van Reims, die met die van
de hertog wedijverden.
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Karel VI, de koning van Frankrijk, neemt op zijn troon het boek van Pierre Salmon in ontvangst. Zijn
neven Jean, hertog van Berry, en Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië, zijn aan de andere kant
van de troonzaal met elkaar in gesprek. Miniatuur in Pierre Salmon, Réponses à Charles VI et
Lamentation au roi, Frankrijk, 1409.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 23279, fol. 53
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Jean de Beaumont wordt dodelijk getroffen tijdens een toernooi aan het Engelse hof. Miniatuur in
Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 87, fol. 58v
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Hoofdstuk 6
Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Publieke rituelen
Duurzame machtsuitoefening berust nooit alleen maar op een overwicht van bruut
geweld of op louter rationele argumenten. Steeds vereist de consolidatie van
asymmetrische sociale verhoudingen de geregelde herbevestiging van ieders
aanspraken en verworvenheden. Dat gebeurt door onderhandelingen in de kleine
kring van de machtselites. Daarnaast bestaat ook altijd de behoefte om op de een of
andere wijze de hele bevolking deelachtig te maken aan het bereikte resultaat, omdat
zij zich nu eenmaal daarin moet schikken. Indien het machtsevenwicht echter niet
vaststaat omdat voor de tegenstrijdige belangen nog geen modus vivendi kon worden
bereikt, zal iedere partij pogen haar positie te versterken door haar aanhang te
mobiliseren. Zulks gaat gepaard met een vereenvoudiging van de tegenstelling tot
enkele slogans of strijdkreten, maar tevens met de aanwending van
overtuigingsmiddelen die meer op het gemoed dan op het verstand werken. Dergelijke
vormen van symbolische interactie speelden een rol in het politieke krachtenveld
waarop hier nader wordt ingegaan.
De hertogen van Bourgondië vertoonden een uitgesproken behoefte aan symbolisch
machtsvertoon. Zij streefden naar erkenning van hun recent verworven positie, in de
internationale wereld evenzeer als binnen hun vorstendommen. Niet alleen kwamen
zij aan de macht als een uitheemse dynastie die een andere taal sprak dan de bevolking
in de meeste van hun gebieden; zij kregen ook af te rekenen met bestaande
machtsverhoudingen en weerstanden die niet zelden tot gewelddadige strijd en
opstanden hadden geleid. Vooral de grote steden vormden haarden van interne
conflicten en verzet tegen hoger gezag, die van de dertiende tot de zestiende eeuw
herhaaldelijk opflakkerden. Machtsvertoon, niet alleen met de wapenen en met
diplomatie, maar ook met symbolische middelen, was een aangewezen manier om
brede lagen van de bevolking emotioneel te betrekken bij de nieuwe dynastie. De
hertogen zetten hierin de culturele oriëntaties voort van het Franse koningshuis
Valois, waarvan zij afstamden. Daarnaast bestond in de Nederlanden allang vóór de
komst van de Bourgondiërs een uitgebreide traditie van publieke rituelen, die mee
het karakter van de manifestaties tijdens de vijftiende en zestiende eeuw heeft bepaald.
De rijke en veelvormige feestcultuur vond in de steden haar kristallisatiepunten.
Zij wortelde in veel oudere milieus die elk hun eigen publieke rituelen ontwikkeld
hadden. De Kerk
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Een 15e-eeuwse levée van de koning van ‘Sur’ (Tyr) in het bijzijn van verwanten en hovelingen.
Pentekening in Le Livre d'Eracles, 1460-65.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9045, fol. 142V
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Onder massale belangstelling doet Theseus zijn plechtige intrede in Athene. Vier trompetters lopen
voorop. Voor de ronde tempel zitten vooraanstaande weduwen. Miniatuur in een Franse versie van
La Teseida van Giovanni Boccaccio, Frankrijk, ca. 1460.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2617, fol. 39

De wapenheraut van Lodewijk van Gavere bekijkt aandachtig de uitgestalde helmen en wapenschilden
van zijn tegenstanders in het toernooi. Pentekening door de Meester van Wavrin in Histoire des
Seigneurs de Gavre, 1460-86.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10 238, fol. 219

was daarvan het oudste, met haar processies en de plechtige intochten van nieuwe
bisschoppen. De ridderschap was met haar symboliek van wapenschilden, vaandels
en toernooien een tweede model. Een derde was het hof, een strak gehiërarchiseerde
microkosmos die het uiterlijk vertoon van de ridderschap stileerde en verder
uitbouwde. In de stad vloeiden al die vormen en tradities samen. Zelfs het
Bourgondische hof, dat zich in eigen kring bepaald niet lijkt te hebben verveeld,
vond in de steden het meest geëigende decor om zijn staatsrituelen te voltrekken
voor het oog van de massa. De stadsbevolking beperkte zich echter geenszins tot de
rol van passieve toeschouwer: met haar eigen middelen realiseerde zij opvoeringen
voor eigen publiek en voor buitenstaanders.
Alle geledingen kwamen aan bod door te zorgen voor een bepaalde voorstelling,
hetzij
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via de gildenorganisatie, hetzij via wijken of stratengroepen. Schuttersgilden kregen
vanzelfsprekend de opdracht de hoge gasten te beschermen, rederijkerskamers en
schildersgilde stonden in voor toneelopvoeringen en hun vormgeving. Geestelijke
instellingen, ambachten, gilden, koopliedennaties, religieuze broederschappen en de
bestuurslichamen van de stad stapten zelf ook op in stoeten ter verwelkoming en
begeleiding van de vorst. Daartoe dosten zij

Herauten van Gruuthuse en Gistel leiden officieel het steekspel in. Miniatuur in Livre des Tournois
van René d'Anjou, Vlaanderen, 1480-90.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 2692, fol. 3V-4

zich uit in kleurrijke livreien en ambtsgewaden, voorzien van vaandels en
wapenschilden van hun organisatie. Iedere stoet werd zorgvuldig opgebouwd in een
hiërarchische volgorde, net zoals dat het geval was wanneer de stedelijke militie ten
strijde trok. Steeds diende de volgorde te worden gerespecteerd, en niet zelden
ontstonden juist daarover hevige twisten omdat eenieders positie en eer in de stedelijke
samenleving ermee verbonden was. Het was eervol mee op te stappen maar
beschamend om niet op zijn juiste waarde te worden geschat. Een stoet was dus een
uitstekende gelegenheid tot plaatsbepaling in de stedelijke samenleving, zoals die
zich als een organisch opgebouwd geheel vertoonde aan de buitenwereld.
De publieke ruimte van de stad werd bij zulke gelegenheden gedurende enkele
dagen omgetoverd in een allesomvattend theaterdecor. De stadspoorten
symboliseerden de scheiding tussen binnen en buiten, burgers en anderen, stedelijke
gemeenschap en bezoekers. Een delegatie van het stadsbestuur reisde de hoge gasten
tegemoet buiten de muren en verwelkomde ze met eerbetuigingen, geschenken en
toespraken. Ter gelegenheid van de Blijde Inkomst van een vorst werden poorten
met laken behangen en versierd met toortsen en wapenborden; trompetten schalden,
stadsklokken beierden vreugdevol. Het door de poort schrijden betekende opname
in de stedelijke gemeenschap, wat tot nieuwe verwelkomingen leidde. Zulke rituelen
konden in de stad nog eens herhaald worden aan poorten van oudere omwallingen.
Filips de Goede heeft zowel in Gent als in Brugge aan den lijve ondervonden dat in
tijden van onrust de beslotenheid van de stad uitermate bedreigend kon zijn. Na hem
kwam ook Karel de Stoute op de Gentse Vrijdagmarkt in gevaar en Maximiliaan
verzeilde in Brugge maandenlang in gevangenschap. De onderneming was dus niet
vrij van risico's en vereiste een zorgvuldigde regie vanwege het stadsbestuur. Het
parcours in de stad hing natuurlijk af van de plaats waar de vorst de stad binnenkwam,
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maar er waren enkele obligate halten. De eedaflegging gebeurde in vastgestelde
locaties zoals de Brugse Sint-Donaaskerk en het
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Theseus pleegt overleg met de vorstelijke genodigden op het kampgevecht. De illustrator gaf de arena
uit de oudheid weer als een rechthoekig afgebakend veld. Miniatuur in een Franse versie van La
Teseida van Giovanni Boccaccio, Frankrijk, ca. 1460. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek,
Cod. 2617, fol. 91
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tegenoverliggende stadhuis; in Gent de Sint-Janskerk en de Vrijdagmarkt. Steeds
werden eerst de rechten van de Kerk, dan die van stad en land bezworen, waarna het
volk zijn nieuwe graaf huldigde en plechtig trouwe dienst beloofde.
Blijde inkomsten vormden zeker de hoogtepunten van het Bourgondische
staatsritueel. Staatsrechtelijk ging het om de erkenning van een nieuwe landsheer
door de onderdanen, nadat hij of zij zich tot gerechtigheid en bescherming had
verbonden. In Brabant werd die overeenkomst vanaf 1356 bij iedere opvolging
opgetekend in een indrukwekkende reeks charters van Blijde Inkomst die tot 1792
doorloopt. Bezwering van het land vond volgens de gewoonte plaats in één stad, die
de oudste heette te zijn, zoals Leuven, Gent en Middelburg. Andere vooraanstaande
steden en sommige heerlijkheden en landschappen in Holland en Zeeland werden in
de mate van het mogelijke aangedaan om ter plaatse de lokale privilegies te bezweren.
Zo bevestigde Filips de Goede nog in 1433 in Kats de privilegies van de Zeeuwse
edelen en Maximiliaan in 1478 op de Schepelenberg bij Castricum de rechten van
de vrije boeren van Kennemerland.
Toch had de aanwezigheid van de landsheer meer dan een juridische betekenis.
Door zijn directe contact met de onderdanen kon de vorst beter zijn gezag doen
gelden, het laten uitstralen in al zijn luister, in de verwachting dat de onderdanen
zich daardoor gemakkelijker met de heerser verbonden zouden voelen en zijn politiek
gewilliger zouden dienen. In de quasi-feodale band tussen vorst en onderdanen had
emotionaliteit haar plaats. De prachtige verschijning van de vorst was een eerbetoon
aan zijn gastheren; die zetten op hun beurt alles in het werk om hun gast eervol te
ontvangen met geschenken, wijn, versieringen en vertoningen. Dat alles versterkte
de wederzijdse banden en droeg bij tot een harmonieus bestuur.
Andere rituelen verdienen eveneens vermelding. Feestelijkheden ter gelegenheid
van een vorstelijk huwelijk hadden een buitengewoon luisterrijk karakter in Brugge
in 1430 en 1468, Gent in 1477, Lier in 1496. In 1494 verliep het bezoek aan Mechelen
van Rooms-Koning Maximiliaan en zijn nieuwe bruid Bianca Sforza, ter gelegenheid
van de huldiging van zijn zoon Filips de Schone, zo uitbundig dat het hof, na een
week van intochten, toernooien op de Markt en jachtpartijen in de omgeving, een in
het stadhuis gepland bal wegens plaatsgebrek op de Markt moest houden. Volgens
een ooggetuige ‘danste eenieder daar op zijn eigen manier, die van de Hoog-Duitse
landen, van de Neder-Duitse en Waalse door elkaar. De koning en velen van zijn
gevolg hebben zich dan vermomd en grappig verkleed en kwamen zo dansen.’

Filips de Goede gaf David Aubert opdracht om de geschiedenis van de Karolingische held Renaud
de Montauban op te tekenen. Het fraai geïllustreerde werk werd pas in 1468 voltooid, een jaar na de
dood van de hertog. Renaud maakt avances in een besloten minnetuin en de officiële
verlovingsceremonie van Renaud de Montauban. Miniaturen door Loyset Liédet.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5072, fol. 71v en 162
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Steden waren ook het toneel van rouwplechtigheden voor leden van de vorstelijke
dynastie. In 1467 werd voor de begrafenis van Filips de Goede het schip van de
Brugse Sint-Donaaskerk behangen met zwart laken, het koor met zwart fluweel; het
wapenschild van de overledene werd alom aangebracht; 1200 leden van de hofhouding
werden uitgedost in zwarte stoffen van een kwaliteit die volgens hun rang varieerde.
Honderden toortsen begeleidden de stoet en brandden in de kerk. Ook
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hier was de volgorde rigoureus voorgeschreven. De rouwstoeten vertoonden de
tendens om steeds luisterrijker te worden. Ter gelegenheid van het overlijden van
koning Ferdinand van Aragon, grootvader van de latere Keizer Karel, trok in 1516
een rouwstoet door Brussel met als hoogtepunt, bij ontstentenis van een lijk, een
triomfwagen in de vorm van een schip, ontworpen door Jan Gossaert.
Het eerste bezoek van de vorst na een ernstig conflict, zoals de opstanden van
Brugge in 1436-38 en Gent in 1447-53, kreeg telkens het karakter van een
verzoeningsritueel dat in symbolische betekenis de Blijde Inkomst nog overtrof. De
pendant daarvan was het vernederingsritueel van een onderworpen stad. Dat vond
steeds plaats buiten de stad, voor Brugge in 1438 en Gent in 1469 zelfs buiten het
graaf-

Het stoffelijk overschot van Jakob wordt van de stad Hebron naar zijn laatste rustplaats in een grot
buiten de stad overgebracht. De imposante rouwstoet doet denken aan de Bourgondische
begrafenisrituelen die op de tijdgenoot een diepe indruk maakten. Miniatuur in de Biblia figurata,
gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 79
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schap, wat een nog grotere vernedering was. Vertegenwoordigers van het opstandige
bestuur dienden in hun hemd, ongegord, blootshoofds en barrevoets, knielend om
vergiffenis te vragen. Puur symbolisch was, in 1453 zowel als in 1469, de eis dat de
Gentse ambachtsgilden hun banieren zouden inleveren. Tijdens opstanden waren de
vaandels immers, samen met de stadsklok, het middel bij uitstek om de ambachtslieden
te mobiliseren.
De eerste inkomst van de hertog na een opstand werd zowel door het hof als door
het stadsbestuur grondig voorbereid. Het tijdstip werd zorgvuldig gekozen: de derde
zondag van de Advent, 11 december 1440 in Brugge, en zondag 23 april 1458,
Sint-Jorisdag, in Gent. Het thema van de Advent maakte het mogelijk het hele
theatrale programma toe te spitsen op de gelijkstelling van de komst van de hertog
met die van de Messias. Profeten, geïnspireerd op de liturgische traditie, wezen de
weg en maakten met talloze bijbelcitaten duidelijk dat de Messias gekomen was om
genade te verlenen. Langs de route stonden schouwtonelen opgesteld met naar de
Advent verwijzende scènes. Vanaf de toren van het jakobijnenklooster verscheen de
hemelse troon van de Almachtige, die als het hemelse licht straalde, terwijl de engelen
zongen: ‘Glorie aan God in de hoge en op aarde vrede aan mensen van goede wil.’

Het was niet ongebruikelijk dat vorsten en vorstinnen bij leven hun grafmonument lieten ontwerpen.
Hier leggen ambachtslieden de laatste hand aan het marmeren grafmonument voor Darius. Miniatuur
in de Historiebijbel van Evert Zoudenbalch, Utrecht, ca. 1460. Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek, Cod. 2771, fol. 331

Een engel daalde neer om de herders de menswording aan te kondigen. Aangezien
Christus er op dat moment nog niet was en niet op het toneel was voorgesteld, konden
de herders hun verering op de hertog richten. De stad in de persoon van de herders
ontving dus de Heiland in de persoon van de hertog. In de volgorde van de talrijke
tableaux vivants was een opbouw te herkennen, gaande van de vrees voor bestraffing
naar de verwachting van genade. Twee voorstellingen belichtten symbolisch de
bemiddelende rol die de clerus en de hertogin speelden in het conflict tussen de stad
en de hertog: Esther pleitte bij Ahasverus voor het leven van haar volk; Dominicus
en Onze-Lieve-Vrouw wendden door hun voorspraak de wraak Gods - het zenden
van de pest - af. De symboliek sloot wel zeer direct en herkenbaar aan bij de kort
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voordien beleefde werkelijkheid, aangezien Brugge in 1438 inderdaad door de pest
was getroffen.
Het programma van de Brugse intocht was klaarblijkelijk bijzonder doordacht
opgebouwd op basis van een gedegen bijbelkennis. Ongetwijfeld werkten
vooraanstaande geestelijken mee aan de organisatie, teneinde voor alle partijen een
volstrekt heldere boodschap van vrede en verzoening te brengen. Een dergelijk
spektakel, waarbij we ons ook nog een optocht van de hele Brugse samenleving
moeten indenken, was vanzelfsprekend gericht op de binnenrijdende hertog. Alle
middelen werden aangewend in een soort Gesamtkunstwerk: visuele boodschappen
door gebarende acteurs in scenerieën, geschreven banderollen, muziek, en ook wel
enkele gesproken teksten.
De intocht in Gent vond bijna vijf jaar na de bestraffing van de grootste stad in de
Nederlanden plaats. Ook toen liet het stadsbestuur niets aan het toeval over. Prijzen
in de vorm van zilveren schalen werden uitgeloofd voor de mooiste straatversiering,
de beste theatervoorstelling en tableau vivant. De intocht op de eerste dag duurde
ruim vier uren. De avondschemering zal het effect van de duizenden toortsen en
pektonnen nog hebben verhoogd. Zoals in de Brugse intocht, belichaamden profeten
de overgang van wraak naar wijsheid, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid en
verwijdering van het juk en de last die op het volk drukten. De thematiek van de
tableaux vivants
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die dit suggereerden, was ruimer dan in Brugge. Bijbelse scènes wisselden af met
taferelen uit de Oudheid en heraldische allegorieën. Wapenschilden en
heiligenbeeltenissen waren geschilderd op grote doeken die de stadspoorten sierden.
Het verhaal van Gideon en de voorstelling van het Lam Gods waren de hertog
ongetwijfeld welgevallig als emblemen van zijn ridderorde. Bijbelse parabels als die
van de Verloren Zoon, de Goede Herder, en het verhaal

Na hun nederlaag bij Gavere in 1453 moesten de opstandige Gentenaren zich aan Filips de Goede
onderwerpen. Miniatuur in de Privilegiën en Statuten van Gent en Vlaanderen, na 1453.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2583, fol. 349v

van Abigail (zij sprak verzoenende woorden tot David, die woedend was omdat hulp
voor zijn leger uitbleef en die later met haar trouwde), zinspeelden natuurlijk stuk
voor stuk op de verzoeningsbereidheid van de nederige stad. De antieke thema's
treffen hier als een vroege uiting van humanistische belangstelling in de Nederlanden:
Cicero die, te midden van twaalf senatoren, bij Caesar pleit voor de vrijlating van
gevangenen; de Romeinse consul Pompeius die de onderwerping van de koning van
Armenië aanvaardt, maar hem vanwege zijn nederigheid en goede faam zijn titels
laat behouden; als toespeling op Filips' kruistochtplannen was de Armeense koning
gekleed in Turkse stijl. Schitterende nieuwe effecten werden ook bereikt door middel
van de waterlopen. Het schippersambacht had in de Leie ter hoogte van het Vleeshuis
een groot schip gebouwd, verlicht met tweehonderd toortsen. Zeeridders bevochten
elkaar op het water onder het oog van naakte sirenen. Tijdens de volgende feestdagen
gaven diverse gezelschappen toneelvoorstellingen. In een van de stukken stond
Alexander de Grote na een overwinning op Darius voor een stad van de Samaritanen;
hun leider beloofde hem nederig trouw, waarop Alexander hem zijn titels terugschonk
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en hem als bondgenoot aanvaardde. Het toneelstuk werd op maandag in het
Nederlands en op dinsdag voor de hertog in het Frans opgevoerd voor het schepenhuis.
Dat gebruik van de twee talen was ook opmerkelijk in de toespraken tijdens de
intocht. Bij de ontvangst buiten de poorten had een stadspensionaris de hertog in het
Frans om clementie gesmeekt en de trouw van de stad toegezegd. Aan de ingang van
het Prinsenhof werd de vorst opgewacht door de magistraat en de ambachtsdekens,
waarbij de tweede stadspensionaris hem in het Nederlands vroeg het verleden te
vergeten en hem een heuglijk verblijf toewenste.
De ondoordachte planning van de Blijde Inkomst van Karel de Stoute in 1467
verstoorde echter opnieuw de betrekkingen tussen vorst en onderdanen. Ondanks
tegengestelde adviezen zette de hertog zijn voornemen door zich te laten huldigen
op de dag van de terugkeer van de jaarlijkse processie van Sint-Lievens-Houtem, op
28 juni. Daardoor nam hij voor zijn huldiging de publieke ruimte in beslag die
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traditioneel gereserveerd was voor de ontvangst van de enigszins opgewonden
pelgrims. Die eisten dat de drie stadspoorten die sedert de onderwerping van 1453
gesloten waren, weer zouden worden geopend, en dat nieuwe accijnzen zouden
worden afgeschaft. Gesterkt door de door hen versjouwde relieken, wilden zij voor
de nieuwe hertog niet wijken: het plein behoorde aan hun jaarlijkse feest toe, niet
aan hem. In het tumult moest de hertog toegeven, maar in januari 1469 herstelde hij
zijn suprematie in een publiek vernederingsritueel, waarbij hij de autonomie van de
stadsmagistraat verder beknotte. Wanneer het er echt op aankwam, bleken de
symbolische middelen van de hertog steeds de overhand te halen.
Rituelen die de harmonie tussen vorst en onderdanen idealiseerden, hingen niet
noodzakelijk samen met de verzoening na een ernstig politiek conflict. De
feestelijkheden in Brugge in 1468, naar aanleiding van het huwelijk van Karel de
Stoute met Margareta van York, zijn daar een voorbeeld van. Hier trad het hof op
als belangrijkste organisator, maar toch vormden de steden Sluis, Damme en vooral
Brugge het toneel van de feestelijkheden en namen ook de Brugse burgerlijke
organisaties volop deel, met name in de vorm van een feestelijke optocht.
Opmerkelijk is dat de bronnen die over zulke plechtigheden berichten in de loop
van de vijftiende eeuw evolueren van passages in hofkronieken tot zelfstandige, uit
het stedelijke milieu afkomstige beschrijvingen. In 1496 werd voor het eerst ook een
serie tekeningen vervaardigd van de stoet met de tableaux vivants bij het huwelijk
van Filips de Schone en Johanna van Castilië. In 1515 verscheen bij de Parijse drukker
Gilles de Gourmont een uitvoerige tekst met de beschrijving van de intocht van prins
Karel (van Luxemburg), geïllustreerd met drieëndertig houtsneden en gebaseerd op
een handschrift met prachtige miniaturen. Het was een primeur voor de Nederlanden.
Ook elders in Europa wensten tijdgenoten steeds beter geïnformeerd te worden over
de politieke rituelen, waaraan kennelijk grote waarde werd gehecht.
De Blijde Inkomst van Maximiliaan in Antwerpen, op Driekoningendag 1478, is
de eerste waarvan een afzonderlijk verslag is opgesteld. Daarin treden twee
organiserende instanties op de voorgrond: het stadsbestuur en het kapittel van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. De magistraat loofde geldprijzen uit voor groepen van ten
minste achttien ruiters die de prins ‘sierlijcxt ende statelijcxt’ tegemoet zouden rijden;
voor naties, gilden of gezelschappen die de ‘scoonste ende sierlijcxte figueren toonen
soude’; en voor eenieder die 's avonds het beste esbattement voor de prins zou
opvoeren. Het verslag

Prinsen en poorters

Deze triomftocht van 1492 alludeert op de Gentse nederlaag bij Gavere. Miniatuur in De viris
clarissimis van Plutarchus. De codex werd gemaakt in opdracht van de abt van de Gentse
Sint-Baafsabdij Raphaël de Mercatellis. Hij was een natuurlijke zoon van Filips de Goede, de hertog
die de Gentenaren op de knieën had gekregen. Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 109, fol. 166
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De maatschappelijke geledingen - geestelijkheid, adel, burgerij en boeren - brengen hulde aan keizer
Maximiliaan, die op de troon zit tussen de jonge Karel V en Margareta van Oostenrijk. Frontispice
(detail) van een Koorboek, Zuidelijke Nederlanden, 1515-16.
Mechelen, Stadsarchief, Liber missarum, fol. 1v

beschrijft in detail hoe de diverse groeperingen, van schildboortige mannen en
kooplieden tot de ambachtsgilden, zich uitdosten voor het onthaal. De kanunniken
van het kapittel en alle religieuze orden stapten in processie te voet de prins tegemoet
en het was aan een altaar ‘aan de steenweg’ dat hij volgens de gewoonte zijn
huldigingseed aflegde. Daarna traden het stadsbestuur, de ambachten en de schutterijen
hem met brandende toortsen tegemoet om hem de stad binnen te leiden. In de
beschrijving worden de tableaux vivants opgesomd die door de ambachten en
rederijkerskamers waren opgesteld. De thema's waren hier niet zeer strak
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gecoördineerd maar getuigden wel alle van de vreugdevolle bereidheid van de
onderdanen zich onder het gezag te plaatsen van een prins in wie men reeds een
toekomstige keizer zag. Drie scènes verbeeldden episodes uit het leven van Julius
Caesar, een de dood van Pompeius, twee de strijd tegen Grimbergen tijdens de
minderjarigheid van hertog Godfried III van Brabant. Elders brachten knielende
onderdanen, gerepresenteerd door de Drie Staten, hulde aan Maria en Maximiliaan;
een boom met zeventien takken beeldde de XVII Provinciën onder hun gezag uit. De
lokale mythologische held Brabo ontbrak natuurlijk niet, maar veruit de meeste
voorstellingen bevestigden toch de haast keizerlijke heerlijkheid van de aankomende
prins. In het markgraafschap van het Duitse rijk dat Antwerpen was, kreeg dit thema
bijzondere aandacht.
Op de Grote Markt stond een groot podium waar een uitvoerig programma werd
vertoond. De opschriften in het Latijn, citaten uit geleerde rechtsteksten, doen
vermoeden dat het geheel was ontworpen met de medewerking van het kapittel, al
worden hier drie ambachten genoemd die voor de uitvoering instonden. De boodschap
was glashelder: ‘Bij den welken was bewijst dat de heerlijcheden ende de dominaecien
van den landen des keysers ende des leeuw, ende de subiectie van den osse, dat es
des ghemeins volcx, die van God vercoren sijn.’ Niettemin moest ook Octavianus
zich op aanwijzing van een sibille onderwerpen aan Christus, ‘dwelke beteekent dat
den staet van den paus ende van der gheestelijcheit meerder ende hooger was dan
den staet van den keyser ende van der weerlijcheit’. In die traditionele kerkelijke
visie op de gezagsverhoudingen paste ook de notie van het keizerlijke
beschermheerschap over de Kerk dat met de figuren van Karel de Grote en Constantijn
aanschouwelijk werd gemaakt.
Vergelijkbaar met het onthaal van prinsgemaal Maximiliaan was dat van prinses
Johanna van Castilië in Brussel in 1496, na haar huwelijk met aartshertog Filips de
Schone. De stad had een opvallend coherent programma laten ontwerpen door haar
rederijkers en schilders. Twaalf oudtestamentische scènes toonden krijgshaftige
koninginnen die opkwamen voor hun volk; dertien mythologische taferelen hadden
als thema de Negen Beste Vrouwen, die werden voorgesteld met hun wapens,
wapenschilden en elk twee eredames. De opstelling van al die tableaux vivants langs
het parcours van de stoet was gebaseerd op de afwisseling van de heilige getallen 3,
9 en 12. Het verband met de prinses werd gelegd door het vertoon van wapenschilden
en door twee voorstellingen die verwezen naar het heldhaftige verleden van haar
dynastie, met name de onderwerping
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De Blijde Inkomst van Johanna van Castilië in Brussel op 9 december 1496. Tableau vivant met de
knieval van Boabdil, de laatste Saraceense heerser in Granada, voor Isabella de Katholieke.
Ingekleurde pentekening. Berlijn, Kupferstichkabinett SMPK, MS. 78 D 5

van Granada vier jaar eerder. Opvallend was nog de opvoering van zes esbattementen,
die als het ware de ernst van de plechtigheid doorbraken met omkeringsscènes zoals
wildemannen en een nar die omgekeerd op een ezel reed. Zulke relativerende
randoptredens kwamen ook voor in Brugge, tijdens de plechtige intocht van prins
Karel van Luxemburg in 1515, zoals blijkt uit de reeks van zestig houtsneden en
miniaturen van 1515. De ingekleurde tekeningen van 1496 - met bondige toelichtingen
in het Latijn, die prinses Johanna wezen op de
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actualiteit van ieder thema - tonen aan dat de stadsbesturen, ook buiten de context
van acute politieke spanningen, de gelegenheid van een plechtige intocht aangrepen
om op een doordachte en strak geregisseerde wijze een boodschap uit te dragen.
Telkens werd die boodschap gelegd in een combinatie van lokale thema's met
algemene verwachtingen van een vreedzaam en harmonieus bewind. Het
iconografische programma omvatte steeds een aantal bijbelse, vooral
oudtestamentische onderwerpen. Helden uit de Oudheid en de mythologie waren al
volop aanwezig in Gent in 1458, en ze verschenen nadien iedere keer weer.
Verschillende betekenissystemen werden vermengd in spektakels waarin alle
geledingen van de stad, het hof en de wijdere omgeving harmonieus participeerden.
Ook al was er ontegenzeglijk een almaar groeiende aandacht voor zulke
massaspektakels, toch rijst de vraag welke politieke betekenis ze hadden. De
organisator kon zowel het hof zijn als de stedelijke instellingen, afhankelijk van het
karakter van de plechtigheid. In de

Alexander, voorgesteld als een Bourgondische hertog, vraagt tijdens een plechtige ontvangst in zijn
paleis de geknielde Oxiartes om de hand van Roxanne. Hij staat op het punt hem een snede brood te
overhandigen om de overeenkomst te bezegelen. Miniatuur in Quintus Rufus, Faitz et Gestes
d'Alexandre le Grand.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2566n, fol. 121

meeste gevallen stemden de stad en het hof zich op elkaar af; voor plechtige intochten
lagen organisatie en programmatische ontwikkeling vrijwel geheel in handen van de
stad. De pijnlijke confrontatie in Gent in 1467, waar het hof had nagelaten zijn
programma zorgvuldig aan te passen aan de lokale prioriteiten, bewijst hoe ernstig
de symbolische representatie van de macht werd opgenomen, laat staan de mislukking
ervan. Kwam de door de stad georganiseerde ‘boodschap’ ook in de eerste plaats de
stad ten goede? Zeker, iedere stad legde enig zelfbewustzijn in haar vertoningen of
drong aan, zoals Brugge in 1515, op herstel van de verloren welvaart. Uiteindelijk
echter waren al de stedelijke boodschappen toch op een welhaast sacrale verheerlijking
van de vorst gericht, terwijl de onderdanen zich in de theatrale voorstellingen altijd
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nederig en onderworpen aandienden. Hoewel dat beeld natuurlijk niet direct in
overeenstemming was met de reële politieke verhoudingen, en de optochten van de
burgerij in al haar geledingen een uitgesproken zelfbewustzijn lieten blijken, drukte
deze manier van voorstellen door de emotionele kracht van het massaspektakel toch
een ideaalbeeld uit. En aangezien dat ideaalbeeld tot stand werd gebracht door
stedelijke groeperingen, weerspiegelt het een in de lokale kerkelijke en politieke
bovenlaag en de besturen van ambachtsgilden levend normbesef. Het tot uitdrukking
brengen van dit normbesef met de krachtigste middelen van de massacommunicatie
was er allicht de oorzaak van dat de normerende werking naar de gehele bevolking
uitstraalde. Zo gezien bereidden deze politieke spektakels de onderdanen steeds
effectiever voor op een meer symbolische dan reële betrokkenheid bij de staatsmacht.
Zij waren dan middelen tot zelfdisciplinering op weg naar onderwerping aan een
monarchie met toenemende autoritaire trekken.
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In de troonzaal van een ommuurd paleis met binnenhof overhandigt Jean Wauquelin zijn Histoire
d'Alexandre aan Filips de Goede. Het boek, waarvoor de auteur in 1448 betaald werd, is een van de
eerste bekende voorbeelden van het mecenaat van de hertog. Parijs, Bibliothèque nationale de France,
Ms. fr. 9342, fol. 5

Beïnvloeding via de geschiedschrijving
Net als in modernere tijden lieten de historische verhalen zich in de late Middeleeuwen
uitstekend gebruiken om politieke aanspraken te onderbouwen, de bestaande sociale
ongelijkheid te rechtvaardigen en de maatschappelijke status quo te handhaven.
Annalen en kronieken werden in de vroege Middeleeuwen vrijwel alleen gebruikt
om memorabele gebeurtenissen te boekstaven, maar na verloop van tijd ontwikkelden
zij zich tot een belangrijk publicitair middel, dat aanzien en macht kon genereren en
dat door de machthebbers graag werd benut.
Gedurende het grootste deel van de Middeleeuwen waren kloosters en
kapittelkerken de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de geschiedschrijving.
In opdracht van hun abt of bisschop schreven geestelijken heiligenlevens om het
belang van de relikwieën in hun kloosters en kerken te verhogen, of annalen van de
gebeurtenissen die zich in de omgeving afspeelden. In de loop van de Middeleeuwen
namen wel steeds meer wereldrijke heersers het initiatief: zij lieten kronieken schrijven
over de herkomst van hun geslacht, de verwerving van hun bezittingen of hun
overwinningen op het slagveld.
Ook in de late Middeleeuwen bleef de rol van de geestelijke stand in de
historiografie groot. Hoewel bisschoppen, kerken en kloosters minder vaak optraden
als opdrachtgevers, werden nog vele geschiedwerken geschreven door geestelijken.
Zo speelden de monniken van het klooster Egmond in de twaalfde en dertiende eeuw
een belangrijke rol in het ontstaan van de geschiedschrijving over het Hollandse
gravenhuis, en de Nijvelse abdij vervul-
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de in de late dertiende eeuw vermoedelijk een vergelijkbare functie voor de Brabantse
historiografie. Steeds vaker echter gaven vorsten direct opdracht aan een secretaris
of klerk om een geschiedwerk te schrijven. In andere gevallen namen schrijvers zelf
het initiatief en boden zij de heerser hun werk aan. Zo schreef Jan van Heelu in 1290
een beroemde rijmkroniek over de slag bij Woeringen. Hij droeg het werk op aan
Margareta van York, de aanstaande

Een ontsnapte leeuw van Karel Martel jaagt een tafelgezelschap op de vlucht. Miniatuur in David
Aubert, Histoire de Charles Martel, Brussel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 7, fol. 59v

schoondochter van hertog Jan I van Brabant, de roemrijke overwinnaar. En in dezelfde
periode presenteerde de Hollandse klerk Melis Stoke zijn belangrijke Rijmkroniek
van Holland als geschenk aan zijn meester, de Hollandse graaf Floris v: ‘Dese pine
ende dit ghepens sendic u, heer grave Florens.’
Soms beoogden de historische geschriften een groots opgezette wereldgeschiedenis.
Jacob van Maerlant beschreef in zijn beroemde Spiegel Historiael - opgedragen aan
de genoemde Floris v - de geschiedenis van de wereld, vanaf de schepping tot de
dertiende eeuw. In andere gevallen waren de pretenties bescheidener en wilde de
auteur eenvoudigweg de herinnering aan een belangrijke gebeurtenis levendig houden.
De meeste kronieken hadden evenwel een
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Na zijn ontscheping in Italië stuurt Aeneas een driekoppig gezantschap naar koning Latinus. Miniatuur
in de ‘Vergilius’ gemaakt in opdracht van Raphaël de Mercatellis, Brugge, 1488.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 176v

sterk dynastieke inslag. De oorsprong van het vorstelijk geslacht werd teruggevoerd
tot legendarische voorouders - de Karolingische heersers voor de hertogen van
Brabant; de obscure houtvester Liederik, founding-father van de Vlaamse dynastie
- of tot een mistige voorgeschiedenis, zoals in het geval van het Hollandse gravenhuis.
Achter de eenvoud van de genealogische lijnen konden echter uiteenlopende
doelstellingen schuilgaan. Allereerst probeerden veel vorstenhuizen hun prestige in
hofkringen te verhogen. Wat een vorst aan reëel aanzien bezat, ontbeerde of begeerde,
kon hij legitimeren of compenseren via een doelgerichte ideologische campagne,
waarin hij zijn illustere afstamming

Prinsen en poorters

335
en de voortreffelijke status van zijn voorouders benadrukte. Een van de markantste
voorbeelden daarvan vinden wij in het huis van de Brabantse hertogen. Onder hertog
Jan I (1267-94) werden allerlei korte kroniekjes geschreven, die de afstamming van
de hertogen terugvoerden tot de Karolingische keizers en koningen, vorsten die in
de Middeleeuwen een immens aanzien en een grote populariteit genoten. Vooral
Pepijn de Korte en Karel de Grote speelden in

‘Tegen wellustige vorsten’ en ‘Candaulus, de koning van Syrië, laat zijn vriend Gyges het lichaam
van zijn beeldschone slapende vrouw bewonderen’. Twee miniaturen in de Franstalige versie van De
casibus virorum et feminarum illustrum van Giovanni Boccaccio, 1409-19, een handschrift uit de
collectie van Jan zonder Vrees.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5193, fol. 96v en fol. 78v

zulke kronieken een belangrijke rol. Ook werd in die werkjes de verwantschap van
de hertogen met allerlei regionale heiligen aangegeven. Het is onduidelijk welke
publicitaire middelen de hertogen precies inzetten voor de verspreiding van hun
roem, maar binnen een kwarteeuw was de hele christelijke wereld ervan overtuigd
dat zij behoorden tot de belangrijkste Europese vorsten, dat zij ver verheven waren
boven de graven van Vlaanderen en in aanzien min of meer vergelijkbaar waren met
de koningen van Frankrijk.
De historiografie stond overigens niet alleen in dienst van de menselijke ijdelheid,
ook rijkdom en bezit konden worden gerechtvaardigd met een historische
argumentatie. Aan de hand van de geschiedenis konden vorsten aantonen dat hun
voorouders sinds mensenheugenis over een bepaald territorium hadden geregeerd of
een bepaalde titel hadden gevoerd. Zo onderbouwden zij hun positie als heerser over
een territorium en als politieke leider over hun onderdanen of over andere vorsten
en edelen. Eeuwenlang hebben verschillende vorstenhuizen gepoogd zich op te
werpen als hertog van Neder-Lotharingen, een hertogdom dat in de negende en tiende
eeuw het hele gebied van het huidige Nederland en België besloeg. De toon werd in
de vroege twaalfde eeuw gezet door de graven en hertogen van Boulogne/Bouillon,
die allerlei kroniekjes rond het hertogdom Neder-Lotharingen lieten schrijven. Al
spoedig werd hun voorbeeld gevolgd door de graven van Henegouwen, die hun
voorouders eveneens verbonden aan dit vorstendom. Het feit dat de Neder-Lotharingse
hertogstitel sinds het eind van de twaalfde eeuw totaal geen macht meer inhield,
belette niet dat de Brabantse hertogen zich gedurende de dertiende en veertiende
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eeuw als erfvorsten van Neder-Lotharingen bleven betitelen. Nog tot diep in de
vijftiende eeuw probeerden hun erfgenamen, de Bourgondische hertogen, op basis
van de Lotharingse titel de Nederlanden om te vormen tot een koninkrijk.
Een derde element hangt nauw samen met het voorgaande, en is evenzeer van
belang voor de ontwikkeling van de historiografie: de geschiedenis kan de bestaande
juridische en staatsrechtelijke gezagsverhoudingen legitimeren. In de geschiedwerken
stond immers een keur van gegevens met betrekking tot de staat-
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kundige regels van een vorstendom: wat moest er gebeuren wanneer een vorst zonder
kinderen overleed, of wanneer hij alleen dochters had? Welke regels verbonden het
vorstendom met de leenheer - de Duitse keizer of de koning van Frankrijk - en welke
banden waren er met de leenmannen? Op die en vele andere vragen kon de
geschiedenis een antwoord geven. In veel kronieken wordt de band met juridische
regelingen nog sterker benadrukt

Het oordeel van Paris en Juno te midden van kostbaar vaatwerk. De miniaturen geven ons een idee
van de laat-middeleeuwse schoonheidsnormen.
Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. 2361, fol. 93v en fol. 64v

doordat de auteur er grote aantallen oorkonden integraal in opneemt, soms in de
originele vorm, maar ook wel in hun geheel vertaald en op rijm gezet. De
geschiedwerken werden zo dragers van het historische en juridische erfgoed van een
vorstendom. Het is niet meer dan logisch dat steeds vaker vorstelijke ambtenaren,
zoals secretarissen, klerken en herauten, zich met het schrijven van kronieken gingen
bezighouden. Zij konden daarin allerlei wetenswaardigheden over de staatsrechterijke
en juridische positie van de vorst weergeven. De bloei van dit type van historiografie
viel in de late Middeleeuwen niet toevallig samen met de tendens om de
gewoonterechtelijke regels te codificeren.
Ten slotte bevat deze geschiedschrijving een belangrijk didactisch element. Vorsten
en onderdanen werd het goede of slechte gedrag van hun voorouders voorgehouden.
De jonge Floris v van Holland kon erin lezen over de aanzienlijke positie van zijn
vader, Rooms-Koning Willem II. Margareta van York leerde uit de eerste hand de
heldhaftige daden kennen van haar aanstaande schoonvader en diens edelen in de
slag bij Woeringen. Hertog Jan III van Brabant kon zich spiegelen aan zijn eminente
voorvader Karel de Grote, en diens tomeloze inzet voor Kerk en Staat tot voorbeeld
nemen. En welke edelman had nooit gehoord van Ganelon, wiens afschuwelijke
verraad leidde tot de nederlaag bij Ronceveaux en de dood van de ideale ridder
Roeland? Dit didactische element was niet uitsluitend bedoeld voor de vorsten, maar
evenzeer voor hun onderdanen, die werden gestimuleerd in hun liefde voor de dynastie
en voor het land en gewaarschuwd tegen opstand en wanorde.
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Gedurende de hele Middeleeuwen was de geschiedschrijving een privilege van
de heersende klasse, en dat bleef zo tot in de nieuwe tijd. Wel werd de band tussen
historiografie en het vorstelijk hof losser in de veertiende en vooral in de vijftiende
eeuw. Families van de hoge adel gingen de concurrentie met hun vorsten aan, en
lieten steeds vaker kronieken
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schrijven om hun geslacht te vereeuwigen, vaak langs dezelfde lijnen als de
vorstenhuizen. Ook zij benadrukten hun Trojaanse, Romeinse of Karolingische
afstamming, en net als hun vorstelijke voorgangers verbonden zij hun naam aan
bepaalde bezittingen en ambten.
Vanaf de veertiende eeuw kwamen ook in de steden van de Nederlanden steeds
vaker historiografische activiteiten voor, maar dat betekende nog geen democratisering
van de geschiedschrijving. Vrijwel altijd was het stadsbestuur de opdrachtgever en
in bijna alle steden werd de bestuurselite beheerst door een oligarchie van rijke
kooplieden en patriciërs. Inhoudelijk sloot de stedelijke geschiedschrijving voor een
belangrijk deel aan bij de bestaande vorstelijke historiografische werken. De
magistraten vertoonden dezelfde obsessie met het Romeinse en Trojaanse verleden
als de adel: de oorsprong van de stad moest op hun verzoek teruggevoerd worden
tot de stichting door een of andere verdwaalde Trojaanse of Romeinse held.
Antwerpen zou gesticht zijn door de Romeinse veldheer Brabo, het Noord-Franse
Reims werd gegrondvest door Remus, de tweelingbroer van Romulus, en Troyes
was uiteraard vernoemd naar de Trojaanse stichters. Soms legden de steden zelfs een
direct verband met het vorstenhuis, en dan sierde een traditionele dynastieke reeks
van gravenbeelden de gevel of zelfs de raadszaal van hun stadhuis (Gent, Veere,
Middelburg).
De stedelingen ontwikkelden echter ook eigen tradities en een eigen beeldtaal.
Wellicht als een (goedkoop) alternatief voor de vorstelijke wandtapijten werden
schilderijen met historische afbeeldingen besteld. Verschillende steden lieten
gerechtigheidstaferelen schilderen, groots opgezette schilderijen die de raadszaal
sierden en waarop exemplarische rechterlijke oordelen uit de wereldgeschiedenis
werden getoond. In 1468 gaf het Leuvense stadsbestuur opdracht aan Dirk Bouts om
twee panelen te schilderen over keizer Otto III (999-1003), die zijn eigen echtgenote
wegens laster ter dood veroordeelde. De panelen werden opgehangen in de raadszaal,
en zo kon de magistraat zich spiegelen aan de waardigheid en de rechtvaardigheid
van het keizerlijke voorbeeld. Belangrijker was nog dat ook de beklaagde voor de
schepenbank zijn eigen vonnis met de volstrekte belangeloosheid en onpartijdigheid
van Otto's oordeel zou associëren.
Kenmerkend voor de meeste stedelijke historiografische producten is het feit dat
zij een veel breder publiek beoogden, dan de betrekkelijk kleine kring van lezers of toehoorders - van de traditionele geschiedwerken. De historische en religieuze
tafereeltjes die de intocht van een vorst opluisterden, konden door de hele
stadsbevolking worden waargenomen, net
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Geschiedenis van het paard van Troje. Miniatuur in Jean Mansel, La Fleur des Histoires, Zuidelijke
Nederlanden, 1447-60.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9231, fol. 116

De perverse nieuwsgierigheid van keizer Nero, die de autopsie van zijn moeder Agrippina bijwoont,
gaf de Vlaamse miniaturist de gelegenheid een lijkschouwing in beeld te brengen. Miniatuur in een
versie van de Roman de la Rose, Vlaanderen, ca. 1490.
Londen, British Library, Ms. Harley 4425, fol. 59
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Thomas van Savoie, graaf van Henegouwen en Vlaanderen, en Johanna van Constantinopel
bekrachtigen ten paleize de schenkingsoorkonde die Wauthier d'Avesnes aan zijn broer Bouchard
verleende. Het grafelijke paar heeft de trekken van Filips de Goede en Isabella. Miniatuur door Loyset
Liédet in Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut, 1448-68.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9244, fol. 259v

als de historische of bijbelse toneelstukken die werden opgevoerd bij processies en
andere openbare gelegenheden. Het is niet toevallig dat dergelijke uitingen steeds
zorgvuldig werden geregisseerd door de stadsbestuurders, want bij zulke zeldzame
gelegenheden werd een groot gedeelte van de stadsbevolking bereikt dat dan van het
belang van collectiviteit en eendracht kon worden overtuigd. Vanaf het midden van
de vijftiende eeuw namen verscheidene steden daarom zelfs stadsrederijkers in vaste
dienst, die tot taak hadden dergelijke festiviteiten te organiseren.
Ongetwijfeld zal iedere stadsbewoner de beelden van de vorstelijke dynastie buiten
op de gevel van het stadhuis wel eens gezien hebben, velen zullen met eigen ogen
de lokale gerechtigheidstaferelen in de raadszaal hebben waargenomen, en de meeste
stedelingen waren aanwezig bij de openbare intochten en processies. We mogen
aannemen dat er ook bij de bevolkingslagen die niet tot de stedelijke elite behoorden,
sprake was van een zeker historisch bewustzijn. Het is echter bijna onmogelijk om
daarvan een indruk te krijgen. Voor een deel is dat te wijten aan de schaarste van
geschikte bronnen, maar een andere oorzaak is dat de historiografie ook in de stad
vooral ten behoeve van de machthebbers werkte. De stedelijke bevolking was de
primaire consument, het stadsbestuur de opdrachtgever of producent van de historische
uitbeeldingen. Het is moeilijk de rol van de geschiedschrijving in het spanningsveld
tussen machthebbers en onderdanen te achterhalen. Als een zeldzame bron daarvoor
kan de opvoering gelden van een
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toneelstuk in Brussel, in 1466. Voor zover bekend, is het een van de zeer zeldzame
momenten waarbij de rol van de geschiedschrijving expliciet naar voren komt.
Op 3 juli 1465 beloofde de Bourgondische kroonprins Karel van Charolais - de
latere Karel de Stoute - de privileges van het hertogdom Brabant te zullen respecteren
wanneer hij als hertog zijn vader zou opvolgen. Bij zijn eerstvolgende bezoek aan
Brussel, op 31 januari 1466, werd hij door zijn onderdanen met veel vertoon
verwelkomd. Er vond toen een ceremonie plaats die veel weg had van een Blijde
Inkomst. Het enige wat ons daarvan rest is een historiespel met de titel Van Menych
Sympel ende van Outgedachte ende van Cronyke.
Het is onbekend wie Van Menych Sympel schreef, maar het stuk werd ongetwijfeld
gemaakt in opdracht van het Brusselse stadsbestuur. De magistraat was immers de
belangrijkste organisator van vorstelijke inkomsten en andere openbare plechtigheden.
Maar ook de aandacht van het vijftiende-eeuwse Brusselse stadsbestuur voor de
geschiedenis is bekend. In opdracht van de magistraat schilderde Rogier van der
Weyden in 1439 twee beroemde historische gerechtigheidstaferelen en in de jaren
1440 liet de stad bovendien twee prachtige handschriften vervaardigen van de
nationale Brabantse kronieken, namelijk Jan van Heelu's epos over de slag bij
Woeringen en de Brabantsche Yeesten van Jan van Boendale. In 1448, ten slotte,
werden alle stedelijke ambachtsgilden verplicht om jaarlijks ter gelegenheid van de
grote processie van Onze-Lieve-Vrouw een stamboom van het Brabantse hertogshuis
uit te beelden.
Het toneelstuk Van Menych Sympel is een historische allegorie met een
uitgesproken didactische toon, waarin drie personen de afkomst van Karel de Stoute
bespreken. Het verhaal begint als een dialoog tussen Menych Sympel en Outgedachte,
naar aanleiding van de spoedige komst van Karel van Charolais. Menych Sympel
wil graag vernemen van Outgedachte hoe het met de ‘edelheyt’ van Karel is gesteld.
Spoedig wordt dan de associatie gemaakt met diens verre voorvader en naamgenoot
Karel de Grote. Het stuk is dan ook opgebouwd rond deze twee vorsten: Karel de
Grote als het voorbeeld en Karel de Stoute als de belofte. De Brabantse dynastieke
traditie wordt gebruikt om beide polen te verbinden. Met behulp van Vrouwe Cronyke
toont Outgedachte aan dat Karel van Charolais in rechte lijn afstamt van Karel de
Grote. Een echte vondst is dat Karel van Charolais in hoogsteigen persoon figureert
in het stuk. Daarvoor was de timing cruciaal, want het was de bedoeling dat de prins
bij het toneeltje aankwam op het moment dat Vrouwe Cronyke de afstammingslijn
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Margareta van Anjou in gesprek met het lachende lijk van Giovanni Boccaccio. Miniatuur in de
Remonstrances van Georges Chastellain, historiograaf en dichter aan het hof van de hertogen van
Bourgondië, Zuidelijke Nederlanden.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1226, fol. 29

mingslijn had voltooid, op het hoogtepunt dus van het stuk. Op die manier kon hij
de woorden van de spelers illustreren en onderstrepen.
De thematiek van het toneelstuk mag dan geheel aansluiten bij de stedelijke
culturele politiek, de uitwerking ervan is uniek, vooral vanwege de sociale
positionering van de personages. Ook die typering moet geheel de ideeën van de
Brusselse elite weergeven. Aan de hand van de inhoud van het stuk is Outgedachte
te identificeren als een lid van de (stedelijke) elite (de opdrachtgever van het stuk):
hij verkeert regelmatig aan de vorstenhoven, is goed opgeleid, vriendelijk, maar
neerbuigend en doordrongen van zijn plicht het lagere volk te onderwijzen. Zoals
zijn naam al aangeeft, symboliseert Menych Sympel de volksmassa, eenvoudig van
geest, maar enthousiast en leergierig.
De hoofdbedoeling van de toneelopvoering was de genegenheid van de bevolking
voor de Brabantse dynastie aan te wakkeren. Overal is de bewondering voor de
hertogen duidelijk:
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voor Karel de Grote, voor de verbannen gravin Gerberga, en natuurlijk vooral voor
Karel de Stoute, de laatste afstammeling van het Brabantse huis. Zelfs de stamboom
van de Brabantse dynastie die vrouwe Cronyke ontrolt, ontlokt Menych Sympel een
enthousiaste reactie:
Helpe maegt Marye,
Soe en sag ic noyt boom soe reyn gewracht,
Noch ter margen soe costelijc toegebracht.
Noyt dync en verblijde mij meer in 't scouwen.

Antoine de Vergy, heer van Monferrant, ontvangt tijdens zijn verblijf in Brugge een brief van Jean
Robertet. Het was het begin (ca. 1468) van hun literaire briefwisseling met Georges Chastellain,
geschiedschrijver van de hertogen van Bourgondië. Die correspondentie behandelt het thema van de
twaalf vrouwelijke allegorieën die deel uitmaken van het gevolg van vrouwe Rhetorica. Miniatuur in
Les Douze Dames de Rhétorique, Brugge, ca. 1468.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 1174, fol. 1

(Heilige Maagd Maria, zo'n welgeschapen boom heb ik nog nooit gezien,
en zo mooi versierd in de rand. Ik heb nooit iets gezien dat mij meer
verblijdde.)
Het belang van de vorsten was vooral gelegen in de handhaving van orde en rust;
juist daarin had de Brabantse dynastie immers uitgeblonken in het verleden. Was
Karel de Grote niet door God uitverkoren om orde te brengen in de chaos die vijf
eeuwen eerder was ontstaan na de dood van Constantijn de Grote? En was
maatschappelijke rust niet primordiaal voor de handel? De hoop wordt uitgesproken
dat Karel van Charolais het voorbeeld van zijn grote voorganger zal volgen, want:
Wats volck in landen sonder heeren?
Nyet meer om achten dan beesten sijn:
Die mynste wylt boven de meeste sijn,
Op comenscap en dooch ons nyet geledt,
Foortse en wille verdrijft recht en wedt.
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(Wat is volk in landen zonder heren? De mensen zijn er niet meer dan
beesten: de minsten willen meer zijn dan de meesten en op de handel wordt
niet gelet; geweld en willekeur verdrijven recht en wet.)
Meer specifiek benadrukt het toneelstuk het belang van de dynastie voor het aanzien
van de stad Brussel. De aanwezigheid van het hertogelijke hof maakte van de stad
namelijk de belangrijkste stad van het hertogdom, vóór aartsrivaal Leuven. Dat wordt
geïllustreerd aan de hand van de elfde-eeuwse gravin Gerberga, die gravin van Brussel
en Leuven werd. Menych Sympel reageert onmiddellijk:
Dat ict wel versta:
Bruesel voer genoempt en Lovenne na?

(Heb ik het goed verstaan: Wordt Brussel eerst genoemd, en Leuven
achteraan?)
Inderdaad, antwoordt Cronyke, ‘Want in Bruesel hielt sij huer resydencye.’
De inhoud van Van Menych Sympel sluit naadloos aan bij de ambities en dilemma's
van de Brusselse stedelijke elite ten aanzien van de vorst en de stedelijke massa.
Vele jaren lang had de stedelijke elite haar politiek en economisch lot verbonden aan
de aanwezigheid van het hof in de stad. Om de hertogen over te halen naar Brussel
te komen werd een dure en slechts ten dele geslaagde politiek gevoerd. Zo liet de
magistraat op stadskosten het paleis en het bijbehorende park (de Warande) uitbreiden.
Die politiek was buitengewoon impopulair bij de stedelijke bevolking, die wel
meebetaalde aan de grote uitgaven, maar noch in politiek, noch in economisch opzicht
iets te winnen had bij de aanwezigheid van de vorst. Het gevaar van een bloedige
volksopstand tegen de elite en de door haar gevoerde politiek dreigde dan ook
onophoudelijk.
De oplossing die in Van Menych Sympel wordt voorgesteld, is eenvoudig maar
doeltreffend. Karel van Charolais wordt gepresenteerd als een vorst uit een lange
Brabantse traditie, die net als zijn voorgangers orde en rust in Brussel zal brengen.
Door de prins geliefd te maken bij de stedelingen en protest tegen het stedelijke
beleid te voorkomen, hoopte men dat de Brusselaars zich eens te meer bereid zouden
tonen tot grote uitgaven voor het hof. De stedelijke bevolking moest zich als één
man achter de prins scharen. Zoals meestal, stond ook in dit geval Vrouwe Cronyke
in dienst van de heersende en bezittende klasse.
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Frontispice van het Eedboek van de Antwerpse rederijkerskamer De Goudbloem, 1524.
Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Archief, inv. O.A. 272 (5)
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Deel IV
Sociale kortsluitingen
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Geritualiseerde vernedering door de vorst. De geknielde vooraanstaande burgers, die in rouwzwart
gehuld zijn, alluderen misschien op de opstandige Gentenaren die door Filips de Goede tot de orde
geroepen werden. Miniatuur in de ‘Vergilius’, gemaakt in opdracht van Raphaël de Mercatellis,
Brugge, 1488.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 258v
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Hoofdstuk 1
Het falen van de netwerken
Diverse netwerken, vorstelijke zowel als stedelijke, van politieke, familiale, religieuze
of professionele aard overlapten maar beconcurreerden ook elkaar. Ze streefden elk
voor zich de beheersing na van een deel van de samenleving en van de spanningen
tussen de verschillende belangengroepen, zonder dat ze de illusie koesterden die
spanningen volledig te kunnen uitschakelen. Daarvan getuigen de vele rituelen die
ontworpen waren om te verzoenen, te vergeven, te herstellen wat beschadigd was.
Streven naar conflictbeheersing impliceert het structurele bestaan van conflicten.
Dat in zowat alle middeleeuwse politieke traktaten de idee van een stabiele en
harmonieuze samenleving - de in de ideale stad gerealiseerde Civitas Dei - wordt
benadrukt, bewijst hoezeer de tijdgenoten worstelden met het begrip en zijn
verwezenlijking. De nood om de spanningen van alledag te milderen en draaglijk te
maken door het ideaal van een land van belofte te koesteren in literatuur en theater,
vond ook in de Nederlanden uitdrukking. In de Middel-Nederlandse letteren, en
trouwens ook in de prent- en schilderkunst, is net zoals in de meeste Europese landen
het thema van Cocagne of het Land van Belofte - waar alles ruim voorhanden was
wat in het dagelijkse leven ontbrak - duidelijk aanwezig. Het thema leunde sterk aan
bij utopische voorstellingen van de ideale samenleving, die op hun beurt weer
schatplichtig waren aan de droom van het Nieuwe Jeruzalem.
Het ideaal van de standensamenleving werd sterk in de verf gezet. Elkeen bekleedde
er een vaste positie en droeg functioneel bij tot het in stand houden van het grote
geheel, zoals elk orgaan in een lichaam, hoe bescheiden ook, zijn functie had: die
analogie werd ten overvloede gebruikt. Zij werd onder meer expliciet aangewend
door hertog Karel de Stoute, bij monde van kanselier Guillaume Hugonet, in een
toespraak tot de Staten-Generaal in 1473. De officiële vertegenwoordiging van de
onderdanen bij de prins - die zelf meer en meer werd voorgesteld als een wereldlijke
vertegenwoordiger van de goddelijke absolute macht - weerspiegelde, met
inachtneming van regionale accentverschuivingen, de driedelige geleding die reeds
in Plato's Politeia aanwezig was, en die geleerde geestelijken in het post-Karolingische
Europa tot stand hadden gebracht: clerus, adel en derde stand. Dat dit ideaal zo zwaar
beklemtoond moest worden, is op zich al een aanwijzing dat het niet altijd door
iedereen als evident waardevol werd beschouwd. In de praktijk bleek dat het ideaal
van de standensamenleving een verre van harmonieuze maatschappij opleverde. Bij
herhaling tekenden zich maatschappelijke breuklijnen van sociaal-economische,
religieuze en andere aard af. Op de lange termijn betekende het dat fundamentele
attitudes tegenover groepen in de samenleving aan wijzigingen onderhevig waren.
In de Middeleeuwen was dat bijvoorbeeld het geval met zowel handelaars als armen.
In de vroegere eeuwen kleefde een strenge maatschappelijke veroordeling aan het
beroep van de handelaar en zijn in de ogen van God verwerpelijke activiteiten, al
werden die bezwaren uitsluitend door clerici in de mond genomen. ‘Homo mercator
vix aut numquam potest Deo placere’ (de koopman kan nauwelijks of nooit God
behagen), zo luidde het canonieke recht (Decr. LXXXVIII, c. II). En verder in de tekst
wordt gesteld dat een christen die handelaar wenste te blijven ‘proiciatur de ecclesia
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Dei’, uit de Kerk geworpen diende te worden. Grotere uitsluiting was nauwelijks
denkbaar. Gaandeweg groeide in de samenleving en zelfs in kerkelijke kringen het
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inzicht dat wie handel dreef, bijdroeg tot het gemeenschappelijk welzijn: het bonum
commune dat de toetssteen werd voor de evaluatie van elk maatschappelijk optreden.
Het feit dat belangrijke groepen binnen de Kerk, zoals de bedelorden, in toenemende
mate afhankelijk waren van milde schenkingen van handelaars was aan die nieuwe
inzichten ongetwijfeld niet vreemd. Aan de andere kant van het spectrum stonden
de armen. Eeuwenlang waren zij gewaardeerd als de incarnatie van de behoeftige
Christus maar in de veertiende eeuw, en zeker na de grote pestepidemieën, werd
armoede in toenemende mate negatief beoordeeld. In de context van een verminderend
arbeidsaanbod

Een banket met uitsluitend mannen. Miniatuur door de Meester van Antoine Rolin in de Allégorie de
l'homme raisonnable et de l'entendement humain, ca. 1500.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 12550, fol. 8

werd wie arm was en aan de zelfkant van de samenleving leefde, met de stigmata
van luiheid en werkonwilligheid bedacht. Armen en marginalen werden een te vrezen
bedreiging voor de maatschappelijke rust; hun gedrag moest worden bijgesteld en
gestuurd. Naast zulke algemene evoluties op lange termijn deden zich ook processen
van stigmatisering en marginalisering van specifieke groepen op korte termijn voor.
Een samenleving laat zich ook kennen door haar grenzen aan te geven, door duidelijk
te maken, via een veelheid van tekens, wie wel en wie niet tot haar leden behoren:
wie er nog bij kunnen horen, op voorwaarde dat ze hun gedrag aanpassen, en wie
definitief uitgesloten is. De repressie die aldus op gang wordt gebracht, versterkt,
door het uitschakelen van ongewensten en door de demonstratie van macht, de
verhoudingen binnen een samenleving.
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Zulke processen hadden doorgaans een schoksgewijs verloop: in korte, vaak heftige
opstoten van maatschappelijk ongenoegen werden de breuklijnen zichtbaar. Over
die kortsluitingen in de talrijke netwerken die geacht werden voor stabiliteit te zorgen,
zullen wij het in de volgende hoofdstukken hebben. Wij zullen achtereenvolgens
ingaan op het falen van de netwerken, zoals dat tot uiting kwam in opstanden en
interne conflicten maar evenzeer in het langdurige proces van aanpassing van de
armenzorg. In een tweede hoofdstuk zullen wij aandacht besteden aan de
maatschappelijke minderheden en het spel van afstoting en integratie rondom die
groepen. Daarna komt de notie ‘vreemdeling’ aan bod, om het betoog te laten
uitmonden in de vraag of en in hoeverre de Bourgondische Nederlanden in al hun
verscheidenheid als een tolerante samenleving gekenmerkt kunnen worden?
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Opstanden
Toen de Bourgondische dynastie in de Nederlanden aantrad in 1384, werd zij dadelijk
geconfronteerd met een algemene opstand in het oude graafschap Vlaanderen, waarvan
het vanouds rebelse Gent het voortouw had genomen. En dat was zeker niet de eerste
keer. Filips de Stoute, de eerste Bourgondische hertog uit het geslacht der Valois,
was de broer van wijlen koning Karel V van Frankrijk. Als opgroeiende prins was
hij aan het Franse hof sterk beïnvloed door de vele intellectuele debatten die er tot
een renaissance van het politieke denken en een herdefiniëring van de rol van de
vorst hadden geleid. Een van de gezaghebbende auteurs aan het hof, Nicolas Oresme,
schreef in de jaren 1370-74 een vertaling met commentaar van Aristoteles' Politeia,
toentertijd het standaardwerk over het politieke bedrijf. Wanneer Oresme daarin
verwijst naar het model - archetypisch bijna - van een leider van een stedelijke revolte,
brengt hij de Gentse voorman Jacob van Artevelde (1339-45) ter sprake. Filips de
Stoute was dus een gewaarschuwd man.
Toen hij, nog als erfprins, node moest toezien hoe zijn rijke erfenis, het graafschap
Vlaanderen, door de onverzettelijkheid van zijn schoonvader graaf Lodewijk van
Male en van de Gentenaren in gevaar kwam, had hijzelf zijn medewerking verleend
aan een tussentijds compromis. Het bewuste akkoord kwam tot stand in Mechelen
op 1 december 1379 in de (ijdele) hoop het conflict alsnog vreedzaam te beëindigen.
Al werd het vergelijk van Mechelen niet in de praktijk omgezet, toch was het een
belangrijk feit omdat het aanknoopte bij het eeuwenoude verlangen van de door de
grootstedelijke elites gedomineerde Vlaamse onderdanen, om een daadwerkelijke
controle over de vorst en zijn ambtenaren uit te oefenen. Die wensdroom sloot aan
bij de grote verzuchtingen die al in de opstandige beweging van 1127-28 aanwijsbaar
waren. De zogenaamde ‘grote traditie’ van opstandigheid in de Vlaamse steden zou
in de loop van de Bourgondische periode nog meermaals de kop opsteken, onder
meer tijdens de grote opstanden van Brugge en Gent en vooral tijdens de algemene
reactie die volgde op het overlijden van Karel de Stoute in 1477. De Grote Privilegiën
die zijn opvolgster Maria van Bourgondië aan de verschillende gewesten van de
Nederlanden en aan enkele grote steden toestond, bevatten telkens weer bepalingen
die naar de voornaamste strijdpunten verwijzen. De ‘grote traditie’ werd evenwel
aanhoudend gevoed vanuit een ‘kleine traditie’, die terugging op een veelheid van
kleine opstanden, uitingen van collectief ongenoegen en van onvrede met de bestaande
omkaderingen.
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Een kardinaal bemiddelt een politiek akkoord tussen Filips de Lange, koning van Frankrijk, en Robrecht
III, graaf van Vlaanderen, die hier met de trekken van hertog Jan zonder Vrees en in het gezelschap
van een Vlaamse gezant is voorgesteld. Miniatuur in Les Grandes Chroniques de France jusqu'en
1380, 1415-25.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 1, fol. 321

We zouden de waarheid geweld aandoen als we de collectieve uitingen van
ongenoegen te eng beschouwden in het kader van het conflict tussen steden en centrale
overheid. Herhaaldelijk sloten beide een soort ‘monsterverbond’ om samen af te
rekenen met contestatie die buiten de door hen getrokken krijtlijnen verliep. Zo
genereerden de Leden van Vlaanderen in 1427-31 nog uitgebreid middelen en troepen
om de opstandige boeren in de kasselrij Kassel te helpen onderdrukken. In 1430
hielpen Gentse schepenen en een stadspensionaris het oproer in Geraardsbergen neer
te slaan. De Leden hadden er kennelijk veel voor over om als enige gesprekspartner
en incarnatie van de ‘wettige’ oppositie mee te tellen.
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Toch hadden ook zij met regelmatige opstoten van intern ongenoegen af te rekenen.
Die radicalisering van binnenuit, waaraan niet zelden factoren van
sociaal-economische aard ten grondslag lagen, stuwde het proces van formele
opstandigheid ook buiten de eigen stad voort. Vaak werd die opstandigheid verwoord
of geformaliseerd in een strijd om juridische principes en de toepassing van wetten
en gewoontes, dikwijls met de interpretatie van het

De allegorische voorstellingen van Afgunst en Ouderdom in een hoofse liefdesroman zijn wellicht
realistische uitbeeldingen van in de marginaliteit verzeilde vrouwen. Miniaturen in een versie van de
Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 3r/v

statuut van poorter of de privilegies van een ambacht als inzet. Het tekent de
fundamentele zwakte van het centrale gezag dat men over de interpretatie van
juridische statuten en wrijvingspunten zo grondig en zo frequent van mening
verschilde. Een en ander had een grote druk op de sociale netwerken van diverse
aard tot gevolg. Zodra een gevoelige stap vooruit was gezet in het voordeel van een
van de partijen binnen de ‘grote traditie’ van opstandigheid, werden sommige van
deze netwerken zelf het voorwerp van repressie.
Eerst werden de symbolen aangepakt; daarna, zodra de reële machtsverhoudingen
gewijzigd waren, de kern van het netwerk. Vanaf 1435 ongeveer was duidelijk
geworden dat de toekomst van de Bourgondische politieke constructie in de
Nederlanden lag. De grootste gebiedsuitbreiding was daar gerealiseerd en zou zich
ook in de toekomst nog aan de grenzen van dit complex van landsheerlijkheden
situeren. Het viel dus te voorzien dat met de haarden van weerstand binnen deze
gewesten zou worden afgerekend. Nadat in 1435 in Atrecht een Frans-Bourgondisch
akkoord was gesloten, kon bovendien de waakzaamheid aan de grenzen met Frankrijk
wat worden verminderd. Op 23 augustus van dat jaar stuurde de Raad van Vlaanderen
een memorandum naar kanselier Nicolas Rolin in Atrecht, met de opsomming van
‘de artikelen [van de Vrede] en de inbreuken [tors faiz] welke die van Gent tegen
het vorstelijke gezag en de jurisdictie van mijn voornoemde heer hebben gepleegd
sedert de vrede van Vlaanderen werd gesloten voor Doornik’. De rekening werd
opgemaakt. Brugge en Gent kwamen het eerst aan de beurt. Niet te verwonderen als
wij bedenken dat hertog Filips de Goede meermaals grote en kleine brandjes in Gent
moest helpen blussen in de periode van 1423 tot 1447, het jaar waarin de hertog het
conflict met Gent tot een open confrontatie liet uitgroeien door de stad onaanvaardbare
fiscale eisen op te leggen. Tussen 1423 en 1427 waren het sociale conflicten tussen
wevers en volders; in 1432 was er sprake van onvrede met het beleid van de schepenen
en met de vorstelijke muntpolitiek; in 1436-38 dreigde enkele malen solidariteit met
het in volle opstand verkerende Brugge; en in 1440 deed de vorstelijke fiscale politiek
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algemeen ongenoegen ontstaan. In al die gevallen greep de vorst persoonlijk in of
moest de top van de Bourgondische staat zich in omslachtige onderhandelingen
storten. Telkenmale was er een grote verzoening maar enige merkbare vooruitgang
in voor de vorstelijke politiek belangrijke materies zoals de fiscaliteit, kwam er niet.
Bovendien slorpte de juridische guerilla die de stad bij elke mogelijke betwisting
over het aanwenden van het poorterschap aanbond, erg veel politieke energie op.
Uiteindelijk bleek ook hoe gemakkelijk de sociale controle door de plaatselijke elite
binnen de stad faalde, ondanks de zeer verregaande vertakkingen van diverse sociale
netwerken. Een ingreep in die netwerken, als onderdeel van het vorstelijk

Prinsen en poorters

349
streven om de grote steden in het gareel te brengen, was dan ook onvermijdelijk.
De doelbewuste politiek van de vorsten om de netwerken of delen ervan te
vernietigen of anders te laten werken, was medeverantwoordelijk voor een hele reeks
kortsluitingen. Vele, vooral stedelijke netwerken zijn ingestort aan het einde van de
Middeleeuwen, niet omdat ze niet levenskrachtig waren, maar omdat ze doelbewust
politiek gesloopt werden. In een eerste fase beperkte de vorstelijke inmenging zich
tot symbolische aangelegenheden. Zowel in Brugge in 1438 als in Gent in 1453 werd,
naast het opleggen van een heel hoge boete, aangedrongen op het overhandigen van
de banieren der ambachten, het symbool van de mobilisatiekracht van deze
organisaties. De politieke invloed van de ambachten en de talrijke organisaties, in
wijken en broederschappen, die nauw met het sociale optreden van de ambachten
verweven waren, werd teruggeschroefd. Voorts werden enkele stadspoorten gesloten
waardoor de milities de stad verlaten hadden om het tegen de vorst op te nemen of
waar zich belangrijke incidenten hadden voorgedaan. In Brugge werd de
Boeveriepoort tijdelijk heringericht tot een herdenkingskapel voor de heer van
L'Isle-Adam die in een schermutseling met de Brugse opstandelingen gesneuveld
was. Ten slotte kreeg Brugge in 1452 toestemming om de stadspoort haar oude functie
terug te geven, als beloning voor steun aan de vorst tijdens de Gentse opstand. In
een latere fase ging de vorst veel verder. Hertog Karel de Stoute strafte Gent in 1469
met het opleggen van een minutieus gedetailleerd reglement (de zogenaamde
‘restrictie’) met betrekking tot alle mogelijke uitingen van het openbare leven, de
besteding van de stedelijke gelden en het functioneren van de stedelijke instellingen.
Die ingreep was niet uniek. In het geval van Valenciennes in 1498 werd door Filips
de Schone een voogdijregeling uitgewerkt waarbij de stedelijke instellingen voortaan
onder strikte controle van de vorstelijke vertegenwoordiger functioneerden, die ook
de stedelijke uitgaven beheerde. Vooral dat laatste had een belangrijke weerslag op
de werking van de sociale netwerken. Er werd uitdrukkerijk vastgelegd welke uitgaven
voortaan nog aanvaardbaar waren voor stedelijke relatiegeschenken en
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Veldslag voor de poorten van een Vlaamse stad. De steden van Vlaanderen in opstand tegen het leger
van Maximiliaan. Miniatuur in de ‘Vergilius’, gemaakt in opdracht van Raphaël de Mercatellis,
Brugge, 1488.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 244v

voor de organisatie van processies. Karel de Stoute, die ook op ideologisch gebied
inspanningen deed om zijn machtsuitoefening absolutistische trekken te geven, ging
nog verder met zijn concrete ingrepen in het stedelijke weefsel. Zo bepaalde hij als
straf voor het Gentse oproer naar aanleiding van zijn Blijde Inkomst in 1468, dat de
aloude Sint-Baafsabdij plaats moest ruimen voor een dwangburcht, naar het voorbeeld
van de burcht waarmee Francesco Sforza sinds het midden van de vijftiende eeuw
de stad Milaan in bedwang hield. Het plan van de dwangburcht werd pas onder Karels
achterkleinzoon Karel V uitgevoerd. Terloops: de beruchte Milanese burcht werd
scherp veroor-
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deeld door de Florentijnse republikein Niccolò Machiavelli, die in haar een voorbeeld
zag van ongeoorloofd ingrijpen door de vorst in de stedelijke identiteit. De beste
bescherming voor een prins was, volgens hem, ervoor te zorgen dat hij niet door zijn
eigen volk werd gehaat. De doelbewuste vernietiging van Luik in hetzelfde jaar 1468
vestigde voorgoed Karel de Stoutes reputatie als stedenbedwinger. De
propagandamachine van de hertog zorgde ervoor

De totale destructie van de stad Luik door Karel de Stoute maakte op de tijdgenoten een grote indruk.
Deze voorstelling van het door vuur verwoeste Gomorra geeft een idee van de vernietiging van steden
in de Bourgondische tijd. Miniatuur in de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent
(?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 24v

dat het effect vooral in de Duitse steden merkbaar was. Maar ook de Vlaamse steden
kregen letterlijk een demonstratie van hoe ver de hertog durfde te gaan als het erop
aankwam met het stedelijke particularisme af te rekenen. Een delegatie van de Leden
van Vlaanderen werd verplicht vanop de heuvels rondom de stad de verwoesting te
aanschouwen. Luik was grondig toegetakeld, maar op de smeulende as en vanaf de
bewust gespaarde kerkgebouwen werd de stad heropgebouwd. De traditionele kernen
van de stedelijke identiteit, in Luik vooral het befaamde ‘perron’, waren voordien al
ontmanteld. Het Luikse perron was als vermaning en om het propagandistische effect
naar Brugge overgebracht. Het zou pas na de particularistische reactie van 1477 naar
Luik terugkeren. De hertog, die via zijn propaganda en ideologie werd voorgesteld
als behoeder van de goddelijke orde, schonk kort na de verwoesting de belangrijkste
Luikse reliek, die van de heilige Hubertus, terug aan de kathedraal in een reliekschrijn
waarop hijzelf herkenbaar prijkte naast de heilige Joris, die bovendien ook al zijn
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trekken had meegekregen. De identificatie van vorstelijke en heilige toorn kon
moeilijk duidelijker worden uitgebeeld. Naast een andere topografie kreeg Luik ook
een dwangburcht en een volledig nieuw rechtssysteem opgelegd. Het door de praktijk
van eeuwen gegroeide gewoonterecht werd radicaal afgeschaft. Karel ging nog net
niet zo ver om ook de naam van de stad te veranderen, zoals zijn tijdgenoot en rivaal
koning Lodewijk XI deed met Atrecht dat, als straf voor het demonstreren van een
te grote aanhankelijkheid aan de Bourgondische dynastie, korte tijd ‘Franchise’
heette. Keizer Karel V toonde zich in de bestraffing van opstandige steden een waardig
opvolger van zijn Bourgondische voorouder, naar wie hij overigens vernoemd was.
Nadat zijn soldateska reeds steden als Hesdin, Terwaan en Rome had aangepakt, was
in 1540 het uur van zijn geboortestad Gent geslagen. De juridische rechtvaardiging
van de in zijn ogen definitieve bestraffing van het symbool van stedelijke eigenheid
en rebellie in de Nederlanden, werd door de Leuvense jurist Lodewijk van Schore
geconcipieerd. Ze bevatte de traditionele aanklacht - een geval van collectieve
majesteitsschennis - en de even traditionele ideologische rechtvaardiging met
verwijzing naar het klassieke Carthago. Opnieuw was er sprake van verwoesting,
maar ze werd andermaal beperkt tot een - in dit geval wél uitgevoerde - ingreep in
het stedelijke weefsel: de eeuwenoude Sint-Baafsabdij werd met de grond
gelijkgemaakt
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en door een militaire dwangburcht, het zogenaamde Spanjaardenkasteel, vervangen.
Verder verloren de ambachten elke politieke betekenis en werden de processies, die
samen met de bijbehorende broederschappen dé publieke manifestatie van stedelijke
identiteit waren, afgeschaft - de bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem niet
uitgezonderd. Op bijna alle collectieve uitingen van solidariteit stond voortaan de
doodstraf: processies allerhande, gewapende volkstoelopen, groepsmanifestaties van
het weversambacht. De hele politieke en maatschappelijke ordening van de stad
Gent, een van de opmerkelijkste en sterkst doorgedreven uitingen van sociabiliteit
in de oude Nederlanden werd met één pennentrek in de zogenaamde Concessio
Carolina van 30 april 1540 weggevaagd.

Verarming
Het niet of gebrekkig functioneren van de verschillende sociale netwerken kon
uitmonden in een gewelddadige, politiek geladen confrontatie tussen verschillende
groepen in de stad. De achtergrond daarvan kon het opdringen van de vorstelijke
centrale orde zijn, waardoor de weerbaarheid en organisatiekracht van de stedelijke
netwerken aangetast werden. Er speelden echter ook andere factoren mee die, op een
minder spectaculaire maar structureel diepgaander manier, de beheersing en controle
van maatschappelijk geweld beperkten. De tegenstellingen die de sociale samenhang
van de laat-middeleeuwse samenleving inwendig overwoekerden, wortelden in een
voortschrijdend proces van verpaupering. Ze werden fel aangescherpt door de
fundamenteel andere houding die tegenover de arme werd aangenomen in de decennia
na de eerste algemene pestepidemie van het midden van de veertiende eeuw. De
opvatting won veld dat wie arm was, niet langer als een uitverkorene Gods moest
worden beschouwd maar als iemand die zijn lot verdiend had. Alweer dook de parallel
met de uitdrijving uit het Aards Paradijs op. Ontsnappen kon slechts door noeste
arbeid, en de bereidheid daartoe moest met wetgevend optreden en een repressieve
aanpak worden opgevoerd. Ondersteuning was er, uiteindelijk, nog alleen voor echte
werkonbekwamen en voor eigen ingezetenen: eigen volk

Verzoening tussen koning Hendrik van Engeland en zijn vrouw Helena. Miniatuur door Loyset Liédet
in Histoire d'Hélène de Constantinople, 1460-70.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9967, fol. 182v
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eerst. Lang voordat de humanisten van de zestiende eeuw, Vivès voorop, de armenzorg
in hun intellectuele programma opnamen, hadden stedelijke en vorstelijke
beleidsmensen het probleem van het aanzwellende armenleger onderkend en tot
voorwerp van hun optreden gemaakt. De houding van de maatschappelijke elites
was, zoals vaak met betrekking tot sociale vraagstukken, fundamenteel dubbelzinnig.
Enerzijds was er een explosie van stichtingen

Jozef, die weerstand bood aan de avances van de vrouw van Putifar, wordt ten onrechte van verleiding
beschuldigd en door gerechtsdienaren in de gevangenis geworpen. Miniatuur in de Biblia figurata,
gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 66

en vrome schenkingen, getuige de vele kleinere stedelijke caritatieve instellingen en
de talloze vermeldingen in individuele testamenten. Anderzijds werd de arme
gecontroleerd, zijn gedrag bestraft en indien mogelijk zijn eventuele ondersteuning
gekoppeld aan arbeidsbereidheid.
In heel wat teksten - vaak gingen ook hier stedelijke reglementen aan wetgeving
door de landsvorsten vooraf - komt de band tussen armenzorg en werkwilligheid tot
uiting. Een Gents voorgebod uit 1414 (zeer vaak herhaald in de daaropvolgende
jaren) stelt expliciet: ‘alle vremde ghesellen hout sijnde tusschen den XV ende den
L jaeren, ghesont van leden, machtich haerlieder broet te winnene of te verdienene
binnen der stede van Ghend omme haer broet noch ledich niet en gaen.’ Ze moeten
daarentegen binnen de drie dagen uit de stad worden gezet; op overtreding staan
lijfstraffen, gevangenisstraf en verbanning. Gentenaren die het zouden aandurven
deze behoeftigen onderdak te verlenen, worden met analoge straffen bedreigd.
Veertien jaar later worden de bepalingen al uitgebreid tot het Kwartier van Gent en
zelfs tot het hele graafschap.
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De armenzorg bleef sterk religieus geïnspireerd en de organisatie ervan was
verbonden met de parochiale solidariteit. Een sociale en geografische nabijheid
maakte een efficiënte sociale controle mogelijk. In elke parochie stond een Tafel van
de Heilige Geest voor de armenzorg in. Het ware echter verkeerd in deze tafels een
louter religieuze instelling te zien. In Gent bestond elke Tafel uit vier
Heilige-Geestmeesters en een ontvanger, doorgaans een lid van de parochieclerus.
Laatstgenoemde werd, zo leert het contract van pastoor Lievin Coels met de Tafel
van de Gentse Sint-Michielsparochie uit 1450, aangesteld zoals een pachter van de
indirecte belastingen. Hij diende onder meer borgen aan te stellen voor een bedrag
dat een tegenwaarde van ruim tien jaarlonen van een meester-ambachtsman
vertegenwoordigde. Meer dan de helft van zijn collega's Heilige-Geestmeesters
behoorden tot de politieke elite van de stad; ten minste 80% van hen had familiale
banden met deze elite. De zogenaamde Drie Leden van de stad, de emanatie van
corporatieve en familiale belangengroepen die het hele politieke, sociale en culturele
leven beheersten, zijn ook in dit gremium moeiteloos terug te vinden. Sociaal prestige
en politieke macht waren hier eens te meer de criteria voor selectie. De miniatuur
die de Heilige-Geestmeesters van de Gentse Sint-Jakobsparochie uit 1436 voorstelt,
illustreert die situatie en onderstreept de sociale afstand tussen Heilige-Geestmeesters
en dege-
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nen voor wie hun optreden bedoeld was. Vanaf 1474 werd de band nog openlijker:
ook de traditionele distributie van turf en wijn aan sociale instellingen en arme
steuntrekkers op kosten van de stad Gent verliep voortaan via de Heilige-Geesttafels.
Een stedelijk voorgebod uit 1467 maakt de relatie tussen kerkelijke
verantwoordelijken, in casu de kerkmeesters van de Gentse parochies, en de
wereldlijke machthebbers duidelijk. Om het als storend ervaren gedrag

Het graan wordt de stad binnengebracht onder het oog van een toezichter en een klerk die alles keurig
noteert. Hier is het inslaan van voedingsmiddelen door de joden in Egypte voorgesteld. Miniatuur in
de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw. Gent, Kathedraal,
Ms. 10, fol. 71v

van bedelende armen in en om de kerkgebouwen terug te dringen, krijgen de
kerkmeesters er uitgesproken repressieve opdrachten bij, inclusief de bevoegdheid
om lastposten te arresteren en gevangen te zetten. De rationalisering van de armenzorg
na de hongersnoden van 1527-32 had ongetwijfeld te maken met de wil van de
centrale overheid om de instellingen voor sociale ondersteuning doeltreffender te
maken. Het opleggen van centralisatie en controle van bovenaf was tezelfdertijd
weer een beteugeling van een vorm van stedelijke solidariteit vanuit de basis.
Over de doeltreffende werking van de Heilige-Geesttafels moeten wij ons geen
illusies maken. Door een aantal structurele kenmerken konden ze uitgerekend in
periodes van acute armoede, bij hongersnoden of wanneer de verpaupering door de
gecombineerde werking van oorlog, epidemie en voedseltekort sterk toenam, niet of
steeds minder hulp bieden. Dat had onder meer te maken met een te grote
afhankelijkheid van stichtingen die aan opbrengsten van pachten en renten op het
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Jakob en zijn vrouw delen voedsel uit. Miniatuur in de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël de
Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 72v

platteland gekoppeld waren. De grootste problemen stelden zich telkens wanneer de
motor van de plattelandseconomie sputterde. Net wanneer de grote middelen ter
ondersteuning moesten worden ingeschakeld, viel hun beschikbaarheid door
marktomstandigheden (lage productie, sterke vraag en dus hoge prijzen) tot het
minimumniveau terug.
Alle fiscale bronnen van de late Middeleeuwen die ons in staat stellen om een
stedelijke bevolking in een stratigrafie onder te brengen, leren dat een aanzienlijk
deel van de stedelijke bevolking, zowat een vijfde, permanent steunbehoevend was.
Zelfs in steden met
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een terechte positieve reputatie inzake armenzorg, zoals het Brabantse
's-Hertogenbosch, bleef het aantal permanent ondersteunden steken op zo'n 15%.
Dat was beduidend lager dan op het Brabantse platteland, waar zowat een derde van
de haarden fiscaal als arm en (in beginsel) als ondersteund door een dis werd
gecatalogeerd. Vergelijkbare verhoudingen, die als ‘normaal’ te bestempelen zijn,
werden voor Waals-Vlaanderen (de kasselrijen Rijsel,

Het graan wordt over gelijke zakken verdeeld. Miniatuur in de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël
de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 74

Dowaai en Orchies) vastgesteld. In de Brabantse steden (Leuven, Brussel, Antwerpen)
lag het niveau in de eerste helft van de vijftiende eeuw zowat op het Bossche peil,
om zich in de tweede helft van de eeuw op het niveau van ongeveer 20% te
stabiliseren. Voor kleine steden was dat vrijwel permanent het geval. Het leger
paupers zwol sterk aan in crisissituaties zoals de turbulente periode die volgde op de
crisis van de Bourgondische staat in 1477 en die, met een aparte chronologie voor
de verschillende vorstendommen, tot 1492 duurde. Aan het einde van de crisis zag
de situatie in Gent er niet rooskleurig uit, blijkens verschillende fiscale bronnen
waarmee wij het verschijnsel armoede kunnen meten: de balans is schrikwekkend,
ongeveer de helft van de huisgezinnen staat als hulpbehoevend genoteerd. De
middelen tot financiering van de ondersteuning waren ondertussen almaar kariger
geworden, wat de spoeling per gezin wel erg dunnetjes maakte. In dergelijke
dramatische omstandigheden waren vele plattelandsbewoners uiteraard de rangen
van de paupers binnen de stadsmuren komen versterken. Het explosieve mengsel
van sociale onrust, epidemieën en ondervoeding legde nog meer druk op sociale
instellingen zoals de Heilige-Geesttafels, die meer nog dan voordien instrumenten
van controle en beheersing werden, eerder dan van ondersteuning.
De sociale rekening voor een reeds veel vroeger ingezet proces van sociale
polarisatie werd hier gepresenteerd. Het was duidelijk dat het verlies aan
concurrentievermogen en derhalve aan arbeidsplaatsen in de traditionele,
arbeidsintensieve industrie niet gecompenseerd werd door de bloei van de
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luxenijverheden in de steden van de Bourgondische Nederlanden, hoe indrukwekkend
de afgewerkte producten van die sector ook waren. De oude recepten volstonden niet
om het probleem van de verpaupering op te lossen. In het beste geval kon men
proberen de situatie wat in te dijken. De sociale netwerken toonden hier hun
fundamentele begrenzingen. Niet alleen schoten ze structureel te kort, ze waren zo
sterk in handen van de stedelijke elites geraakt dat ze in de eerste plaats werden
aangewend om de noden van welomschreven groepen te lenigen, als ze al niet
ondergeschikt werden gemaakt aan de behoeften van de elite zelf. In Gent kwamen
in de loop van de vijftiende eeuw legio politieke akkoorden en regelingen tot stand
om de schaars beschikbare plaatsen - bestuurszetels zowel als ziekbedden - in de
stedelijke hospitalen voor leprozen en geesteszieken gedoseerd toe te wijzen aan
vertegenwoordigers van de Leden van de stad. Dat het niet vaker tot uitbarstingen
kwam, heeft te maken met het feit dat het uitgehongerde paupers zelden lukt collectief
een vuist te maken. De onvrede werd dan maar afgewenteld op marginale groepen,
die als bliksemafleider de volle laag kregen.
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Hoofdstuk 2
De mazen in het netwerk
Marginaliseringsprocessen en uitsluiting
Een samenleving definieert zichzelf onder andere door te pogen grenzen aan te geven:
wie hoort er nog bij en wie niet? Ze heeft er niet altijd belang bij om degenen die in
de marge van de samenleving zitten, uit hun weinig benijdenswaardige positie te
halen en al te vlot weer tot de rangen van de ‘normale’ burgers toe te laten. Marginalen
of tijdelijk gemarginaliseerden hebben een belangrijke signaalfunctie voor degenen
die zich niet aan de heersende sociale en gedragscodes houden of daar dreigen van
af te wijken. Processen van marginalisering en mogelijke wederopname, of in enkele
extreme gevallen definitieve uitsluiting, zijn eeuwenoud. In de laat-middeleeuwse
samenleving stelt het probleem zich op gedifferentieerde wijze voor welbepaalde
groepen. De fundamentele achtergrond op lange termijn ligt in religieus gekleurde
processen van stigmatisering en eventuele loutering na boetedoening. De Kerk heeft
de zondaars

Hoeren in het legerkamp van Ariovistus treuren om de nederlaag van hun aanvoerder in de slag tegen
Caesar.
Miniatuur in de Chroniques de Hainaut, Zuidelijke Nederlanden, 1448-68.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9242, fol. 196
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steeds gescheiden van de rechtschapenen, en heel wat mentale processen die aan de
basis liggen van de dikwijls harde en genadeloze repressie tegen marginalen, gaan
op deze fundamentele visie van ongelijkheid terug. De Kerk is uiteraard ook
verantwoordelijk voor de uitsluiting van grote groepen die bezwaarlijk als marginaal
te bestempelen zijn. De vrouw bijvoorbeeld, die in sterke mate uit belangrijke sectoren
van het publieke leven

Publieke terechtstellingen en prostitutie voor de muren van een versterkt kasteel. Deze bijbelse scène
alludeert op laat-middeleeuwse oorlogsgruwelen en vernederingsrituelen. Miniatuur in de Biblia
figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 148v

wordt geweerd. Het ‘mulieres in ecclesiis taceant, turpe est enim mulieri loqui in
Ecclesia’ van Paulus (vrouwen horen te zwijgen in de kerken, want een vrouw die
in de kerk spreekt is schandelijk; 1 Cor. 14:34-35) ligt aan de basis van eeuwenlange
politieke discriminatie. Voor de helft van de mensheid wordt deelneming aan het
publieke leven bemoeilijkt en blijft slechts de weg van de naar binnen gekeerde
dialoog open - in de veilige bescherming van de familie.
De context waarbinnen de uitsluitingsprocessen van echt marginale groepen
voorkomen, is uiteraard grondig verschillend naar tijd en plaats. De oude
veroordelingen in boeteboeken met hun spirituele straffen maakten geleidelijk plaats
voor een juridisch discours. Straf en boete werden aldus verbonden met een taxonomie
van min of meer aanvaardbare gedragingen. De scholastiek en de pausenjuristen van
de dertiende eeuw hebben die constructies mee tot stand gebracht. Lekenauteurs en
lekenrechtbanken hebben ze later overgenomen en op een vaak gruwelijke wijze in
praktijk gebracht. Wanneer de Gentse jurist Filips Wielant aan het einde van de
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vijftiende eeuw in zijn traktaat over de criminele rechtspraak ingaat op ongeoorloofde
vormen van seksueel gedrag en daarbij sodomie (homoseksualiteit) en bestialiteit
behandelt, neemt hij haast letterlijk de indeling en inschatting uit Thomas van Aquino's
Summa over.
Zowel de huwelijksstrategieën bij de stedelijke elites, als de waarden die
ambachtsdekens in hun bestuur en rechtspraak naar voren brachten, beklemtoonden
de notie eer en eerbaarheid. De laat-middeleeuwse stad was als samenlevingsvorm
geconcentreerd rond de sociale en politieke consensus. Om zich bewust te worden
van die consensus waren er marginalen nodig: hun gedrag gaf de grens van het
toelaatbare aan. De stad tolereerde een minimum aan ontoelaatbaar gedrag en
gewelddadigheid, precies om te kunnen aanduiden waar de oneerbaarheid begon.
Marginalisering kon in de Middeleeuwen op verschillende gronden plaatsgrijpen.
Eerst en vooral op basis van een etnisch gegeven: het al dan niet behoren tot een
groep met vermeende (joden) of echte (zwarten) etnische kenmerken. De
marginalisatie kon ook op pro-
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fylactische gronden geschieden, zoals bij leprozen en in mindere mate bij pestlijders.
De heerlijke of koninklijke orde kon ook vormen van marginalisering produceren
door vreemdelingen en bannelingen uit te sluiten. De christelijke ordening van de
samenleving was in haar aanhoudende gevecht met de restanten van een heidense
traditie verantwoordelijk voor veroordeling en marginalisering op grond van religieuze
motieven (ketters), magie (heksen)

Gezinnen worden uit een burcht gedreven. Voorstelling van de vertoornde Venus die het Kasteel van
Jaloezie in brand steekt, in een versie van de Roman de la Rose, Frankrijk, 1487-95.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 195, fol. 152v

en afwijkend seksueel gedrag (sodomieters). De burgerlijke orde stigmatiseerde dan
weer de arme werkonwilligen, die door hun aantal bezwaarlijk tot de marginalen
kunnen worden gerekend, en vrouwen die, buiten het hun toegewezen familiale kader,
via hun seksualiteit hun brood verdienden (prostitutie).
Van discriminatie op basis van etnische kenmerken was in de Bourgondische
Nederlanden nog weinig te merken. Niet zozeer omdat er meer tolerantie zou zijn
geweest, maar veeleer omdat bij vorige gelegenheden de groep die daarbij het sterkst
werd geviseerd, de joden, reeds zo goed als uitgeschakeld was. De eerste kruistochten
(eind elfde-twaalfde eeuw) en de eerste grote pestepidemie omstreeks 1350 gingen
gepaard met belangrijke pogroms. In de loop van - andermaal - de dertiende eeuw
waren zowat overal in Europa juridische en politieke maatregelen opgelegd, die de
joden voortaan een specifiek vestimentair en fysiek voorkomen (baard) gaven en ze
verplichtten in aparte afgesloten wijken van de stad te leven. De jood kreeg vanaf
de dertiende eeuw het karikaturale uitzicht mee dat ook overging op afbeeldingen
van zijn belangrijkste economische activiteit. Het stereotype van de jood-
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De blinde Lamech schiet per abuis Kaïn dood die zich in het struikgewas schuilhoudt. Daarop doodt
hij in wanhoop zijn eigen zoon en geleider. Miniatuur door de Meester van Catharina van Kleef in
een Historiebijbel, 1439.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. Cgm. 1102, fol. 11v
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geldhandelaar, vooral in de sector van kleinschalige leningen voor consumptief
krediet, met zijn langwerpige gezicht, zijn lange baard en grote hoekige neus
enzovoort, ging in de iconografie een eigen leven leiden. In diezelfde dertiende eeuw
gebeurden ook de eerste systematische boekverbrandingen, waarbij de joodse
religieuze teksten geviseerd werden. Het arsenaal van maatregelen die het christelijke
Westen tot in de twintigste eeuw op de

Doortocht van de Rode Zee tijdens de exodus. Miniatuur in een handschrift met filosofische en
moraliserende teksten, geschreven in opdracht van Margareta van York, 1468-77.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9030-37, fol. 9

joden losliet, werd intellectueel weerom door een werk van Thomas van Aquino
(1225-1274) gedomineerd, de Summa contra Gentiles. De Franse historicus Jean
Delumeau lanceerde, met de middeleeuwse attitude tegenover de joden in het
achterhoofd, de notie van religieus racisme. ‘Dat vule volc’, zo omschrijft de
Antwerpse stadsklerk en kroniekschrijver Jan van Boendale (1290-1365) de joden.
In de samenleving van alledag veroorzaakte een en ander een negatieve ingesteldheid
waarin dezelfde gefantaseerde voorstellingen over joden telkens weer opdoken: de
verhalen over de jood als kindermoordenaar of als profanator van gewijde hosties,
die bij zowat alle uitdrijvingen en pogroms opwelden. De beschuldiging van profanatie
veroorzaakte nog in 1370 in Brussel de ultieme grote middeleeuwse pogrom in de
Nederlanden. De joden waren de gedroomde zondebokken toen in de eerste helft
van de veertiende eeuw de existentiële angst bij grote delen van de Europese bevolking
tot een dramatische ontlading leidde onder invloed van het trio hongersnood, oorlog
en pest. Het leeuwendeel van de Israëlieten verdween in de loop van de veertiende
eeuw uit de steden in de centrale gebieden der Nederlanden, of was er al uit verdreven.
Vaak herinnerde enkel nog een straatnaam aan de vroegere aanwezigheid van een
joodse gemeenschap. Als er nog kleine gemeenschappen overbleven, waren ze meestal
ontstaan door recente immigratie vanuit het Rijnland naar het hertogdom Brabant,
dat nauwere commerciële relaties met het Duitse rijk onderhield, of vanuit
gemeenschappen in de oostelijke gebieden die bij het Rijk aanleunden (de
hedendaagse provincies van Gelderland en Limburg met concentraties in de steden
Nijmegen en Arnhem). Inzake de geldhandel waren de Nederlanden zo belangrijk
dat de joden in de veertiende eeuw definitief overvleugeld werden door de Italiaanse
professionele geld-
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handelaars. Die laatsten kregen, naast de grote contracten met vorsten en internationale
handelaars, geleidelijk ook de interne stedelijke markt in handen. Toch waren er in
enkele Brabantse steden nog zoveel joden aanwezig dat Antwerpen, Brussel en
Leuven in joodse martyrologia werden vermeld als plaatsen waar joden werden
vermoord tijdens de pogroms na de Zwarte Dood van 1349-50. Al bleef in de steden
van de Nederlanden de traditionele economische

Twee mannen leggen hun gewaad af en worstelen met ontbloot bovenlijf. Miniaturen in Petrus de
Abano, Expositio problematum Aristoteles, Gent, 1479.
Gent, Universiteitsbibliotheek, Ms. 72, fol. 361v en 364r

onderbouw voor de aanwezigheid van joden bestaan, toch werd deze groep uit de
markt weggewerkt vanwege allerlei belangen. In tegenstelling met de oostelijke
gebieden, waar wel nog joodse gemeenschappen waren, bleef hun groep opvallend
klein in de belangrijkste handelsplaatsen van de Hanze, zoals Kampen, Zwolle en
Deventer. Als de joden een bijzondere vermelding verdienen onder de marginalen,
dan vooral vanwege de manier waarop ze werden gemarginaliseerd. De inzet van
theologische, politieke en mentale constructies laat een model van marginalisering
zien, dat ook bij andere groepen terug te vinden is, zij het minder expliciet.
Ook de vervolging en marginalisering van sodomieters, een term die te verkiezen
is boven het aan het medische discours van de negentiende eeuw ontleende begrip
homoseksualiteit, berustte op een theologisch onderbouwde en politiek functionele
repressie. Onder sodomie verstond de middeleeuwer, in navolging nogmaals van
Thomas van Aquino's taxonomie, elke vorm van seksuele beleving die niet op
procreatie was gericht: homoseksualiteit, bestialiteit en onanie. Sodomieters werden
in de Middeleeuwen genadeloos vervolgd. Hun voorkeur voor een onduldbare vorm
van seksualiteit, die als bedreigend voor de samenleving werd beschouwd omdat hij
niet op voortplanting was afgestemd en derhalve de samenleving raakte in haar
reproductie, werd tegelijk ook als een daad van majesteitsschennis beschouwd. Dat
was op zijn beurt een dubbel geladen begrip: er was majesteitsschennis tegenover
de goddelijke majesteit en tegen de wereldlijke majesteit. Laatstgenoemde werd
bovendien in toenemende mate voorgesteld als de plaatsvervanger op aarde van
eerstgenoemde. Op majesteitsschennis stond de doodstraf. Wie schuldig werd
bevonden aan sodomie (of er zelfs maar van verdacht werd) eindigde op de
brandstapel. De gelijkschakeling met ketterij vond derhalve ook op het niveau van
de strafbedeling plaats. Vervolgingen van sodomie hebben zich in de loop van de
geschiedenis in plotseling heftig opflakkerende golven voorgedaan. Naast de grote
Italiaanse stadstaten Venetië en Florence, waar in de vijftiende eeuw zelfs speciale
rechtbanken werden opgericht en waar professionele predikanten zoals de heilige
Bernardino van Siena een meer dan normale belangstelling voor sodomie aan de dag
legden, was ook het commerciële en culturele centrum van de Bourgondische
Nederlanden, Brugge, het toneel van een merkwaardige golf van sodomievervolging.
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Ofschoon de bronnen van wereldlijke autoriteiten het telkens over de ‘tres fort, vilain
et detestable criesme et pechié de sodomie’ hebben, gaf de kerkelijke rechtspraak
dit aspect van de seksualiteitsbeleving merkwaardigerwijs zo goed als volledig uit
handen. In de Bourgondische periode werden in Brugge alleen al negentig personen
op beschuldiging van sodomie terechtgesteld, een cijfer waarmee Brugge zijn
Italiaanse zustersteden ver achter zich laat. Weliswaar kende de Zwinstad niet de
duizenden aanklachten
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die in Florence en Venetië door de speciale rechtbanken werden behandeld. Toch
zat ook in Brugge de schrik er goed in, zoals blijkt uit de zaak van Cornelis vander
Poorten, die in 1494 in Doornik werd geëxecuteerd in aanwezigheid van een
indrukwekkende delegatie van Brugse schepenen en ambtenaren. In de ogen van de
Brugse elite was Vander Poorten de uit te schakelen man. Hij had namelijk kort
voordien, na een indrukwekkende criminele loopbaan

Een jongeling brengt een groepje mannen, die in grote tenen manden op zijn ezel zitten, tot bij een
matrone die twee jonge vrouwen als het ware op een presenteerblad aanbiedt (‘Deus à bon marché’).
De banderol verduidelijkt de bedoeling van de mannen: ‘Nous voullons amour’. Randversiering in
de Antiquités des Juifs van Flavius Josephus, vertaald in opdracht van Antoon van Bourgondië, de
Grote Bastaard, Vlaanderen. ca. 1500.
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 5083, fol. 205v

die hem tijdelijk naar Rome en vandaar opnieuw naar de Nederlanden had gevoerd,
enkele vroegere werkgevers in Brugge van sodomie beschuldigd. Hij had zijn
aanklacht geuit in een pamflet dat hij bij nacht en ontij tegen het beursgebouw had
aangebracht en waarin hij beweerde dat ‘in voornoemde stad Brugge de sodomie
hoogtij vierde, zowel verdoken als in het openbaar’. Die aantijging van losbandigheid
sluit nauw aan bij wat in het reisverslag van Pero Tafur uit 1438 te lezen staat en bij
de algemene beoordeling van het rijke stedelijke leven, met de nadruk op het
libertijnse karakter ervan, door Philippe de Commynes. Als de vorst zich als behoeder
van de publieke orde en als vertegenwoordiger van de goddelijke majesteit wilde
affirmeren, dan liefst in deze bij uitstek welvarende stad. Bovendien was Brugge het
decor van enkele grootse evenementen in de Bourgondische spektakelstaat. De
installatie van de Orde van het Gulden Vlies in 1430, de bruiloft van Karel de Stoute
met Margareta van York in 1468: ze vonden plaats in Brugge, het economische
centrum van Noordwest-Europa en van de Bourgondische Nederlanden. Een zich
respecterende centrale staatsmacht kon niet toestaan dat zij uitgerekend in die stad
getart werd door een, zo kan voorzichtig worden gesteld want directe bronnen zijn
niet voorhanden, ontlui-
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Een beul onthoofdt een veroordeelde op een afgelegen plek. Marteldood van de Romeinse priester
Valentijn. Miniatuur door Simon Bening in het Breviarium Mayer van den Bergh, ca. 1525. Antwerpen,
Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 590v
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kende homoseksuele subcultuur. De repressie was dan ook hard en genadeloos. Zowel
mannen als vrouwen werden er het slachtoffer van. Enkel jongeren konden op enig
begrip rekenen wanneer vaststond dat zij niet de initiatiefnemers waren geweest. Zij
kwamen ervan af met een publieke geseling en het afbranden van het haar. De
aanklacht van sodomie trof bij de aanvang van de veertiende eeuw voornamelijk
vooraanstaanden, vorsten, prelaten, maar ook de Orde van de Tempeliers. In het
vijftiende-eeuwse Brugge was het ook een zaak van burgers geworden: er is een
geval bekend van twee ambachtsvrouwen die de aanklacht tegen hun respectieve
echtgenoten formuleerden, in de hoop zich van hen te ontdoen. Leden van het
Bourgondische establishment ontsnapten evenmin aan de aanklacht van sodomie
noch aan de vervolging. In december 1441 werd ridder Jan van Uutkerke, hertogelijk
raadsheer en zoon van Roeland van Uutkerke (zelf lid van de eerste lichting
Gulden-Vliesridders, gewezen plaatsvervanger van de hertog in Holland,
kunstmecenas en een der opvallendste vertegenwoordigers van de Bourgondische
elite in Brugge) in het vorstelijk slot van Saaftinge terechtgesteld. De enige gunst
van de vorst aan zijn vorstelijk petekind bestond hierin dat hij niet gewoon levend
verbrand werd, zoals het een sodomieter paste, maar eerst onthoofd werd. Jan van
Uutkerke was geen alleenstaand geval onder de Bourgondische
hoogwaardigheidsbekleders. In 1449 volgde Goswin de Wilde, een Vlaams jurist
die het tot raadsheer bij het Hof van Holland had gebracht, hem op het schavot. Zijn
partner, procureur-generaal Bengaert Say, ontsnapte ternauwernood aan de executie.
Hoewel nergens de aantallen van Brugge werden geëvenaard, lijkt het ernaar dat de
Bourgondische machthebbers in de Nederlanden erg beducht waren voor deze vijand
van binnenuit. In de bronnen van bijna alle grote steden, in zoverre over die materie
gegevens bekend zijn, staan met enige regelmaat executies van sodomieters vermeld:
26 in Brussel, 4 in Utrecht, 8 in Gent. Het valt op dat de vorst zelf, of zijn directe
politieke topmedewerker, de kanselier van Bourgondië, een oordeel gaf in concrete
gevallen van sodomie. Het misdrijf, dat het stigma droeg van het nefandum, datgene
waarover niet gesproken kan worden, kwam zodoende in handen van de hoogste
macht. Om de vorst volledig af te schermen, werd ook rondom hem een sfeer van
‘onuitspreekbaarheid’, van nefandum, gecreëerd maar dan als onderdeel van de
uitbouw van het vorstelijke absolutisme.
Wegens hun beperkte aantal en hun aanwezigheid in zowat alle lagen van de
samenleving, waren de sodomieters nuttige marginalen. Door ze hard aan te pakken
demonstreerde de
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Sychem ontmaagdt Dina tegen haar wil. Episode uit het boek Genesis in de Biblia figurata, gemaakt
voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 39v

overheid haar macht en de grens van haar tolerantie. Met de prostitutie was het anders
gesteld. Ongetwijfeld mogen wij ook in het geval van prostituees van
marginalisatietendensen spreken. Afzondering in welbepaalde stadswijken, aparte
kledij die herkenbaar en ver-
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schillend was van het voorkomen van de eerbare vrouwen, het waren maatregelen
die in vele Europese steden voorkwamen. Tegelijk was er evenwel ook een
opmerkelijke tolerantie. De deur bleef steeds op een kier: net als de heilige Magdalena
kon een prostituee berouw tonen en opnieuw een eerbare positie in de samenleving
krijgen. Doorgaans gebeurde dat als kloosterzuster in een van de talrijke stichtingen
van ‘filledieuzen’, letterlijk ‘de (voortaan) aan God toegewijde meisjes’. De meeste
zogenaamde penitentenkloosters ontstonden in de golf van vernieuwde
lekenreligiositeit in de dertiende eeuw. Geleidelijk verdween ook op dat specifieke
terrein de oorspronkelijke bedoeling naar de achtergrond: financiële en sociale
overwegingen haalden het op de bedoeling om een kans op reïntegratie te bieden.
Onze visie op de prostitutie in de laat-middeleeuwse samenleving is tot vandaag
toe sterk

Girart de Roussillon grijpt een landloper die hem bij de neus heeft genomen. Miniatuur door de
Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 74v
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beïnvloed door wat wij ter zake over (alweer) de mediterrane wereld weten. In de
meeste Italiaanse en Zuid-Franse steden was er een officieel stadsbordeel. Het bestaan
daarvan werd zelfs ideologisch ondersteund door gezaghebbende woordvoerders van
de Kerk. Ze beschouwden prostitutie als een veiliger uitlaatklep, een minder kwaad,
te verkiezen boven het absoluut onduldbare homoseksuele gedrag dat vooral het
jongere mannelijke deel van de bevolking bedreigde. Morele veroordeling en politieke
acceptatie versmolten in een houding die tot een toenemende institutionalisering
leidde. Een belangrijk element hierin was de zowat overal in West-Europa vastgestelde
grote discrepantie inzake huwelijksleeftijd tussen de beide geslachten. De courante
combinatie was een man van eind de twintig met een naar hedendaagse normen jong
tienermeisje. Vele mannen moesten dus in een seksueel actieve periode van hun
leven een sociaal opgelegd celibaat doormaken. Een en ander voerde tot
ontsnappingsgedrag: seksueel agressieve jongerenbendes, de in vele Franse steden
bekende abbayes de jeunesse, waren er een uiting van. Een ander aspect van hetzelfde
probleem was de grote aandacht voor het repressief aanpakken en voorkomen van
verleiding en verkrachting in de steden van de oude Nederlanden. Omdat prostitutie
in dit kader de welkome rol van uitlaat vervulde, was een gedoogbeleid onvermijdelijk.
De fases die daarbij doorlopen werden, gingen van een sterk repressief
uitwijzingsbeleid, waarbij prostituees buiten of naar de poorten van de stad verwezen
werden, over de afbakening van een prostitutiebuurt, tot de oprichting, vooral in
mediterrane steden, van een officieel stadsbordeel. Zo'n prostibulum publicum werd
als een onderdeel van het stedelijk domein direct geëxploiteerd of in pacht gegeven.
In kleinere steden, die de investering in een gebouw niet konden opbrengen, beperkte
het gedogen van prostitutie zich tot een afbakening in de tijd: een dag in de week of
een marktdag werd vrijgegeven. In Noordwest-Europa ging de ontwikkeling niet zo
ver dat er ook stadsbordelen werden opgericht. In het Duitse rijk bestonden er
weliswaar bordelen, doorgaans kleine Frauenhäuser die namens de stedelijke
gemeenschap werden geëxploiteerd - achtenzestig werden er in de vijftiende eeuw
in Zuid- en Midden-Duitsland opgericht - maar dat aanbod werd vervolledigd door
een flink uit de kluiten gewassen ‘vrije markt’, waarvan het actieterrein zich situeerde
in de gemengde badhuizen, de zogenaamde stoven, en de talrijke gelegenheidsbordelen
of clandestiene huizen. Bij speciale gelegenheden zwol de vrije markt gevoelig aan.
Konstanz en Bazel werden door prostituees overrompeld toen daar voor het
christendom belangrijke concilies
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De opgetutte vrouw van Putifar poogt tevergeefs Jozef in haar bed te krijgen. Bijbelse verleidingsscène
in de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis, Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 63
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plaatsgrepen, respectievelijk in 1414-18 en 1431-37. Het gelegenheidspubliek van
kapitaalkrachtige clerici en hun gevolg trok een fors maar tijdelijk aanbod van
prostituees aan, die bijna tegelijk met hun klanten weer uit de betreffende steden
verdwenen. Uiteraard omvat het begrip vrije markt allerlei vormen van prostitutie:
van prostitutie uit economische nooddruft tot het optreden van een gecultiveerde
courtisane die haar klanten onder meer

Jezus geneest de tien melaatsen. Hun goed herkenbare plunje was door de overheid opgelegd. Miniatuur
in een Historiebijbel, Noordelijke Nederlanden, 15e eeuw. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van
België, Ms. 9020-23, fol. 46v

seksuele diensten aanbood. De prostitutie in het middeleeuwse Brugge is recentelijk
grondig bestudeerd. De Brugse machthebbers hebben de prostitutie nauwelijks
geïnstitutionaliseerd. Er was in Brugge geen stadsbordeel noch een officiële
begrenzing van een gedoogzone. De enige inmenging van officiële zijde was van
fiscale aard. De repressie was nagenoeg uitsluitend gericht tegen excessen, verstoring
van de publieke orde, geweld tegen prostituees. Gaandeweg liet de overheid meer
en meer haar aanvankelijk hoofdzakelijk morele bezorgdheid blijken omtrent harde
vormen van ongeoorloofde koppelarij en gedwongen prostitutie. Het corrumperen
van kinderen en het najagen van wat men als ongeoorloofd profijt beschouwde,
knoopte andermaal aan bij de notie eer, die in zoveel uitingen van het stedelijke leven
centraal stond. Het permissieve fiscale beleid werd evenwel niet ter discussie gesteld
voor het aanbreken van de zestiende eeuw. Nadat hij de algemene welstand van de
Nederlanden onder Filips de Goede heeft bezongen, stelt Philippe de Commynes in
een minder vaak geciteerde passage de algemene permissiviteit van die regio aan de
kaak: ‘de uitgaven voor kleren van zowel mannen als vrouwen [zijn] groot en
overdadig, de festijnen en banketten groter en verkwistender dan ik ooit ergens heb
meegemaakt, de badstoven en andere [vormen van] gepierewaai met vrouwen groot,
buitensporig en de schaamte voorbij.’
De prostitutie in Brugge gehoorzaamde in sterke mate aan de wetten van de markt.
Vanaf 1400 maar vooral vanaf het einde van de vijftiende eeuw, naarmate meer
vreemde kooplieden, Hanzeaten, zuiderlingen en Engelsen de Zwinstad verlieten,
ging het aanbod van betaalde liefde aan het slinken en kromp het actieterrein van de
prostituees ineen. Toch waren er in de vijftiende eeuw nog piekmomenten in de
verkoop van liefde, namelijk tijdens de hoogtepunten van de Bourgondische
aanwezigheid en de grote hoffeesten. In een van die periodes, omstreeks 1430, waren
er in Brugge nog een dertigtal bordelen en een twintigtal stoven. Het stovennetwerk
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overtrof op dat ogenblik moeiteloos dat van Parijs. Driekwart van de bordelen was
in het bezit van mannelijke eigenaars, maar de concrete exploitatie gebeurde voor
85% door hoerenwaardinnen, dikwijls ex-prostituees. Vaak is er bij de eigenaars en
exploitanten een relatie met de stedelijke elite aanwijsbaar: ruim een kwart is met
het milieu van bestuurders en financieel geslaagde lokale ondernemers in verband
te brengen. Prostitutie was een kans als een andere om te investeren en winst binnen
te halen. In het geval van politieke mandatarissen valt op dat de ‘investeringen’ in
de prostitutiesector chronologisch vaak samenvallen met het einde van hun actieve
politieke loopbaan. Wellicht mocht zo'n investering tijdens hun carrière niet in de
archieven van de officiële repressie opduiken. Of was er ‘juridische’ protectie in het
spel? Of werd het bordeel gewoon als een veilige finde-carrière investering
beschouwd? De sterke band met de stedelijke elite biedt hoe dan ook een bijkomende
verklaring voor het niet echt repressieve karakter van het gangbare gedoogbeleid.
Eenzelfde vervlechting van belangen is uit het profiel van de klanten af te leiden: er
was een opvallende concentratie van bordelen en stoven in de wijken waar ook veel
vreemde
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kooplieden verbleven - seksueel eenzame mannen met een goedgevulde beurs. Het
verschrompelen van de seksmarkt in Brugge zodra de grote bloeiperiode van de
Brugse haven voorbij was, wordt op die manier vanzelfsprekend. Nadien, in de
zestiende eeuw, kreeg Antwerpen de reputatie het ‘Sodom en Gomorra’ van de
Nederlanden te zijn. Door te extrapoleren aan de hand van beter bekende dossiers,
kunnen wij het aantal prostituees in Brugge op piekmomenten op ongeveer 160
schatten, of één op 312 inwoners. In de vijftiende eeuw spande Rome, het kloppend
hart van de Kerk en derhalve een stad met uitzonderlijk veel celibatairs, de kroon
met één prostituee op 58 inwoners. Het rekruteringsveld van de in Brugge actieve
meisjes bevestigt de band met de economische activiteit en uitstraling van de stad.
De parallel met de herkomst van nieuwe arbeidskrachten voor de Brugse markt is
frappant: een grote reikwijdte - de helft van de bordeelhoudsters kwam van buiten
het graafschap Vlaanderen - en een overlapping met de grote handelsstromen. Door
het specifieke karakter van de ‘waar’ speelt een zeker exotisme mee. Omgekeerd
golden in het vijftiende-eeuwse Florence Vlaamse prostituees trouwens ook als een
specialiteit.
Een derde patroon van marginalisering kan aan de hand van het geval van de
leprozen worden geïllustreerd. Op het hoogtepunt van de lepra tijdens de
Middeleeuwen (twaalfde en dertiende eeuw) werden er talrijke leprozerieën gesticht.
In het koninkrijk Frankrijk zouden er ongeveer tweeduizend zijn geweest, in Engeland
meer dan tweehonderd. De oudste gemeenschappen in de Nederlanden zijn die van
Sint-Omaars (1106), Broekburg (1132), Gent (kort voor 1146), Doornik (1153) en
Hoei (1160). De speciale aandacht voor lepra, een ziekte die tengevolge van de
intense handelscontacten en de kruistochten vanaf de twaalfde eeuw fors toenam,
was andermaal bijbels geïnspireerd. De intrede van een melaatse in een leprozerie
ging gepaard met een ritueel van afscheid van de wereld. De zieke kreeg spirituele
integratie aangeboden in ruil voor zijn uitsluiting uit de wereld. Zijn leven was, net
als dat van iemand die in een reguliere orde trad, aan strikte regels onderworpen.
Een toevallige besmetting werd aldus omgezet in een goddelijke straf. Ook in de
Nederlanden waren er veel zieken en veel instellingen; de meeste daarvan bevonden
zich net buiten de stad of aan de rand van de stedelijke gemeenschap. Sinds het derde
Concilie van Lateranen (1215) werd het leven in de leprozerie in een strikt wettelijk
keurslijf gegoten. Ook in de steden van de Lage Landen is van een bestuurlijke en
reglementaire eenmaking sprake. In Vlaanderen, dat grotendeels met het oude bisdom
Doornik samenviel,
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Doornikse zusters geven een bedlegerige zieke te eten in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Miniatuur
in de Règle et ordonnance des soeurs de l'hostellerie Notre-Dame de Tournay, Doornik, ca. 1400.
Doornik, Kathedraalarchief, Ms. 24, fol. 1

Een zuster van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Doornik begroet een melaatse met klepper.
Miniatuur in de Règle et ordonnance des soeurs de l'hostellerie Notre-Dame de Tournay, Doornik,
ca. 1400.
Doornik, Kathedraalarchief, Ms. 24. fol. 4v
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waren er overeenkomstige reglementen voor leprozerieën: voor het zogenaamde
Rijke Gasthuis in Gent (1236), de leprozerie Val d'Orcq in Doornik (1237) en het
Comtessehospitaal in Rijsel (1239). In Brabant (of het oude bisdom Kamerijk) deed
zich hetzelfde voor: in de leprozerie in Mechelen (1220), Ten Zieken in Antwerpen
(1237), de gasthuizen van Herentals (1253) en van Geel (1286). Vanwege het
besmettingsgevaar werden de melaatsen geconcentreerd

De gebochelde Aesopus beseft dat hij de dingen bij hun naam kan noemen. Voorstelling van een
aanschouwelijke leermethode. Gent, ca. 1500.
Waddesdon Manor, The James A. de Rothschild Collection, Ms. 15, fol. 1v

en van de gemeenschap der gezonden gescheiden. Om uit te maken of iemand al dan
niet melaats was, ontstonden vanaf 1300 specifieke procedures die door de
stadsmagistraat werden opgelegd. In het graafschap Vlaanderen waren het overigens
de leprozerieën van de grote steden Gent, Brugge en Ieper die elk in hun eigen
kwartier de controle uitoefenden en zelfs als een soort beroepshof fungeerden, wanneer
een uitspraak werd aangevochten. Dat kon politiek misbruik niet verhinderen: ondanks
voor hem gunstige tegenexpertises in Leuven en Amiens, werd Christoffel Pychout
in 1445, toen hij als dertiende en laatste schepen van de keure in de Gentse
schepenbank zetelde, melaats verklaard en aldus politiek uitgeschakeld. Het dossier
was een voorbeeld van medische deskundigheid - er wordt nog expliciet naar verwezen
in een medisch traktaatje dat tussen 1477 en 1484 werd geschreven - maar
vermoedelijk ook van politieke afrekening. Om het recht op opname in een leprozerie
te verwerven, volstond het medische onderzoek niet. Meer en meer werden ook nog
sociale en financiële drempels gecreëerd: vaak moest men poorter zijn van een stad,
soms zelfs in tweede generatie, en doorgaans diende
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Niet in God geloven was voldoende om voor gek te worden aangezien. Miniatuur in de Bible Historiale
van Guyart Desmoulins, Frankrijk, ca. 1410.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9001, fol. 405

men een toegangsgeld te betalen, waardoor het verblijf in de leprozerie de facto aan
welstellende zieken voorbehouden bleef. Dat leidde tot spanningen natuurlijk, zoals
in 1495, toen een Oudenaardse melaatse, Martin van Uphove, die als woordvoerder
van zijn lotgenoten optrad, de ontvanger van de Oudenaardse lazarij, Adriaan van
Lummene, aanklaagde.
Waren de financiële drempels te hoog voor een melaatse, dan kon hij zich nog bij
de akkerzieken vervoegen. Dat waren leprozen die in gemeenschap op het veld of
de akker verbleven, buiten de stedelijke agglomeratie maar binnen de rechtsmacht
van de schepenen. Voor hun levensonderhoud waren ze op bedelen aangewezen.
Iemand melaats laten verklaren stond immers hoe dan ook gelijk met maatschappelijke
marginalisatie. Zowat alle reglementen voorzagen in een gamma van maatregelen
om leprozen herkenbaar te maken en besmetting tegen te gaan. De bewegingsvrijheid
werd strikt aan banden gelegd, het verblijf in de stad fors ingeperkt. Voorts was een
karakteristiek vestimentair uiterlijk voorgeschreven: een losse schoudermantel, een
glad-

Prinsen en poorters

367
de kale hoed, handschoenen, een bedelnap en vooral: de klepper, het attribuut bij
uitstek en bedelinstrument van de leproos. In de eerste helft van de veertiende eeuw,
na de hongersnoden van 1315-18 en na de Zwarte Dood werden melaatsen ervan
beschuldigd als handlangers van de joden bronnen te hebben vergiftigd. In zulke
omstandigheden leidde ook in hun geval marginalisatie tot vervolging. Lag het aan
de discriminerende maatregelen of

Een kluizenaar drijft de duivel uit bij een bezetene. Miniatuur door Jean Colombe in Guillaume de
la Pierre, Estoire del Saint Graal, 1480-85.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9246, fol. 6v

niet, in de loop, van de vijftiende eeuw leek de ziekte over haar hoogtepunt heen.
De instellingen bleven bestaan maar groeiden gaandeweg uit tot onthaalinstellingen
voor zieken of behoeftigen die zich inkochten. Dat die gang van zaken tot betwistingen
leidde, bevestigen processen en arresten, waarvan voorbeelden te vinden zijn in
Atrecht in 1429 en in Kortrijk in 1451. Het bleef altijd woekeren met per definitie
erg schaarse middelen en zoeken naar een moeilijk evenwicht tussen groepsbelang
en reële caritatieve aanpak.
De middeleeuwse samenleving, ‘grande productrice de marginaux’ volgens de
Franse mediëvist Jacques Le Goff, heeft nog vele groepen marginalen voortgebracht,
vaak kleiner in aantal, die blootgesteld werden aan intense maar korte golven van
vervolging. Hekserij zou voornamelijk in de nieuwe tijd (de periode 1590-1670 heeft
ter zake een trieste reputatie) en op het platteland met spectaculaire processen en
executies bestreden worden. De aanklacht op zich was uiteraard niet onbekend in de
Middeleeuwen. Andermaal blijkt hoe het verband met ketterij en het inpassen van
oude heidense gebruiken in een taxonomie van veroordelingen en bestraffingen, het
werk was van de dertiende-eeuwse theologen en juristen. De meest voorkomende
aanklacht bij de vroege heksenprocessen had betrekking op schadelijke toverij;
criterium voor vervolging en bestraffing was het aangerichte kwaad (maleficium).
Het geloof in demonologische hekserij, een verband tussen heks en duivel, was
zeldzamer. Een bekend geval is dat van Kathelijne Onbaert, die in 1538 in Brugge
vervolgd en
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veroordeeld werd omdat ze op ongeoorloofde wijze geneeskundige handelingen had
gesteld. Toch werd ze niet als heks verbrand, maar liep ze behalve een langdurige
verbanning, alleen een schandstraf en een rituele pruikverbranding op. Hoe weinig
de rechters in haar demonologische band met de duivel geloofden, illustreert de
getuigenis van de Brugse rechtsgeleerde Damhouder die de zaak als pensionaris
meemaakte. Hij vertelt hoe een van de Brugse burgemeesters tijdens het verhoor op
de pijnbank Kathelijne tot 2000 goudstukken aanbood, als ze hem maar van zijn jicht
wilde genezen. Een concreet dossier van middeleeuwse heksenvervolging levert de
stad Atrecht, waar in 1460 de vervolging werd ingezet van de Vauderie, genoemd
naar een zekere Robinet de Vaux uit Atrecht, die in 1459 als ketters tovenaar in
Langres op de brandstapel terechtkwam. Het jaar daarop streken inquisiteurs van de
dominicanenorde, gewapend met zijn bekentenissen, neer in Atrecht, waar in een
eerste fase vooral de laagste sociale groepen werden aangepakt, waaronder opvallend
veel prostituees, ‘filles de joye’, en de onvermijdelijke figuur van de marginale
dichter, bekend als ‘l' Abbé de Peu de Sens’. Gaandeweg deinde het onderzoek uit
naar hogere kringen. Schepenen, rijke burgers, de weduwe van een hertogelijke
heraut en de uit Atrecht herkomstige Martin Cornille, financieel topambtenaar van
hertog Filips de Goede, werden aangeklaagd. In totaal werden vierentwintig arrestaties
verricht en twaalf terechtstellingen op de brandstapel uitgevoerd. Martin Cornille
vluchtte even de stad uit, werd bij verstek geëxcommuniceerd, maar kon zodra de
golf van executies voorbij was, dankzij zijn goede relaties aan het hof, terugkeren
en zijn oude functies weer opnemen. Toch mag ook deze zaak niet doen besluiten
tot een middeleeuwse obsessie met hekserij. In de verzamelde juridische consultaries,
de befaamde in 1478 in Brussel gedrukte Sporta fragmentorum van Gilles Carlier
(eind veertiende eeuw-1472), predikant, docent kerkelijk recht aan het Collège de
Navarre in Parijs, vertegenwoordiger op het Concilie van Bazel en deken van het
kapittel van Kamerijk, en als dusdanig betrokken bij de Vauderie in Atrecht, komen
amper acht gevallen van hekserij voor, op in totaal zevenennegentig raadplegingen.
Er is zelfs een geval bij waaruit blijkt dat de clerus zelf nog restanten van heidense
gedragingen vertoonde: Carlier verhaalt hoe een priester uit Doornik betoverde
afbeeldingen aanwendde om de liefde van een jong meisje te winnen. Meestal
beperkten de praktijken van hekserij zich tot pogingen om onrechtmatig goederen
te verwerven. De gevallen van demonologie die in de Vauderie naar voren kwamen,
konden bij Carlier nog op opvallend veel begrip rekenen. Hij raadde biechten en
boetedoening aan als mogelijkheden om de brandstapel te vermijden, maar dat bleek
in de praktijk tevergeefs. Carlier
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De ridders Coeur en Désir brengen een bezoek aan de ontredderde Melancholie. Miniatuur in Livre
du Cuer d'Amour espris van René d'Anjou, Frankrijk, ca. 1467. Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek, Cod. 2597, fol. 17
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Karel VI, de krankzinnige koning van Frankrijk, onderweg met zijn gevolg. Miniatuur in Extrait des
hystoires et croniques van Enguerrand de Monstrelet, Frankrijk, 1480-1500.
Chantilly, Musée Condé, Ms. fr. 321, fol. 1

Prinsen en poorters

370
symboliseert een zeker scepticisme, ook al geloofde hij in de realiteit van de misdaden
die aan de Vaudois werden toegeschreven. Heel wat vijftiende-eeuwse theologen
beschouwden de beschuldiging dat de leden van de Vauderie een pakt met de duivel
hadden gesloten, als een vrucht van de verbeelding. Maar ze erkenden tegelijk de
sociale impact ervan, en wisten door het recente proces van kinderschender Gilles
de Rais in 1440 hoe de praktijk van het occultisme inderdaad tot de ergste excessen
kon leiden. De vergadering van experten die hertog Filips de Goede naar aanleiding
van de Vauderie in Atrecht bij elkaar riep, drukte zich in gelijksoortige, voorzichtig
genuanceerde adviezen uit. Die houding contrasteert met de toenemende obsessie
met het duivelse, die in 1486 zou leiden tot de Malleus maleficarum, de heksenhamer,
een door twee dominicanen opgestelde handleiding voor het herkennen en bestraffen
van duivelse handelingen.
Terloops zij vermeld dat ook zwakzinnigen, die in toenemende mate als door de
duivel bezeten werden beschouwd, soms in hetzelfde bad werden gestopt. Uiteraard
waren er de door God gezegende welwillende zwakzinnigen, voor wie in de steden
aangepaste aparte instellingen, de ‘dulhuizen’, werden opgericht. Maar daarnaast
waren er ook de als gevaarlijk beschouwde gekken die als bedreigend werden ervaren
en voor wie geen tolerantie bestond. Marginalisatie en een brutale therapie (met de
beruchte schedelboring als hoogtepunt) werden hun lot. Gevaarlijke gekken werden
dikwijls in stadspoorten opgesloten en veel begrip kregen ze niet, ook niet toen vanaf
de dertiende eeuw geesteszwakte vanuit medisch standpunt werd bekeken. De narren
en gekken die bij vorsten dienden en de religieus geïnspireerde, mentaal afwijkende
en God welgevallige gekken waren numeriek zeker een uitzondering. In de marge
van de Vauderie van Atrecht verhaalt deken Carlier ook het geval van een zekere
Hottin de Marque, voorgesteld als ‘innocent et folâtre’. Deze labiele figuur had
bekend via duivelse praktijken en listen de familie van de overleden vrouw van Inchy
te hebben gechanteerd. Het vonnis was relatief mild en hield rekening met zijn
mentale staat. Hij kreeg een gevangenisstraf en moest voortaan een wit kruis op de
borst dragen. Toen hij naar de gevangenis werd overgebracht, rukte hij het kruis van
zijn borst en vertrappelde het. Die terugval in de ketterij werd op passende wijze
bestraft: twee dagen nadien besteeg Hottin de brandstapel.
Zigeuners of vertegenwoordigers van exotische groepen waren uiteraard ook in
de Middeleeuwen het voorwerp van collectieve verwondering of, in het slechtste
geval, van marginalisatie en repressie. Ze bevonden zich, vooral door hun
sociaal-economisch lage rangorde, helemaal achteraan in de rij van personen die
onder de noemer ‘vreemdeling’ te vatten zijn.
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Vreemdelingen
In het hedendaagse recht is het relatief eenvoudig om tot een definitie van de
vreemdeling te komen; elementen als het al dan niet behoren tot een natiestaat en
het voldoen aan eisen van burgerschap behoren tot de criteria. Voor de Middeleeuwen
en het ancien régime is de zaak niet zo eenvoudig. Iemand kon ‘vreemd’ zijn ten
aanzien van veel kleinere politieke entiteiten, een heerlijkheid bijvoorbeeld of een
vorstendom. De vroege ontwikkeling van het graafschap Vlaanderen, waar al in de
twaalfde eeuw naar wordt verwezen als naar een patria, heeft ertoe geleid dat ‘vreemd’
hier betekende ‘niet behorende tot het graafschap’. Het hertogdom Brabant had eigen
procedures om vreemdelingen te naturaliseren. De regionale rechtbank, de Raad van
Brabant, kon zelfs brieven van ‘brabandisering’ verlenen, waardoor een vreemdeling
niet alleen Brabander werd maar bovendien in aanmerking kwam om een openbaar
ambt te bekleden in het hertogdom. In het nog bredere kader van de soevereine staten
had de notie vreemdeling tevens juridische effecten, inzake erfrecht bijvoorbeeld.
Dat was het geval met het wonen aan deze of gene zijde van de Schelde, waar zich
sinds het uiteenvallen van het Karolingische rijk de grens tussen het koninkrijk
Frankrijk en het Duitse rijk situeerde. In vorstendom en soevereine staat was het ius
soli van kracht: men hoorde erbij omdat men op een welbepaalde plaats geboren
was. Het ius sanguinis, het statuut dat werd verkregen door afstamming, kwam zelden
voor. In de Nederlanden was het van kracht in het prinsbisdom Luik. De stad
Maastricht had een erg hybride regeling. Omdat zowel de hertog van Brabant als de
Luikse bisschop er samen heer waren, werd vanaf 1297 beslist dat de kinderen de
nationaliteit van hun moeder kregen. Het verlenen van privilegies

Een christen beleent een kruisbeeld bij een joodse pandjesbaas. Anti-semitische voorstelling in Jean
Miélot, Miracles de Notre-Dame, ca. 1456
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 9199, fol. 42v
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aan lokale entiteiten heeft daarnaast nog een categorie ‘vreemdelingen’ in het leven
geroepen: degenen voor wie de bepalingen van de privilegies niet of slechts ten dele
golden. Het beste voorbeeld daarvan zijn de stedelijke poorters, maar ook de keuren
van plattelandsgebieden zoals het Brugse Vrije of het Land van Waas waren
verantwoordelijk voor het in stand houden van verschillende categorieën van burgers.
De toegang tot de rechtspraak

Handelaars met lastdieren wisselen onderweg informatie uit met de verbannen Girart de Roussillon
en zijn vrouw Berthe. Miniatuur door de Meester van Girart de Roussillon in Jean Wauquelin, Roman
de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliotheek, Cod. 2549, fol. 69

en de mate waarin men van juridische bescherming door de schepenen kon genieten,
behoorden in die gevallen tot de belangrijkste gevolgen van het al dan niet ‘vreemd’
zijn. Uiteraard hebben vooral de grote steden, zolang hun relatie met de centrale
overheid niet duidelijk geregeld was, daarbij goed garen gesponnen. Naast de korte
uitbarstingen en directe confrontaties in gewapende opstanden, hebben zij de hele
late Middeleeuwen door een juridische guerilla gevoerd rond de interpretatie en de
reikwijdte van het poorterschap. De toestand werd nog extra bemoeilijkt doordat,
vooral in Vlaanderen, Brabant en Luik, het verschijnsel van de ‘buitenpoorters’ sterk
verspreid was. Het betrof plattelandslieden die het statuut van poorter van een stad
hadden verkregen, dikwijls met het oog op fiscale voordelen of om van juridische
bijstand door de stadsschepenen te kunnen genieten. Het spreekt vanzelf dat een
dergelijke gang van zaken een rationeel bestuur en vooral een efficiënte inning van
de belastingen sterk heeft gehinderd. In enkele spectaculaire conflicten hebben
schepenbanken als die van Gent of van het Brugse Vrije een werkstaking - ‘ces van
wet’ - uitgeroepen, waardoor zowat het hele publieke leven in de regio lamgelegd
werd. Voor de centrale overheid kwam het er dus op aan de onderdanen van een
gelijkvormig statuut te voorzien. Hindernissen als het statuut van buitenpoorter
werden bij elke overwinning van de vorstelijke centralisatie op het stedelijke
particularisme teruggeschroefd.
Naast de juridische categorieën van vreemdelingen waren er uiteraard de
geprivilegieerde vreemdelingen, handelaars of specifieke groepen die het statuut van
vreemdeling combineerden met een aparte beroepsbezigheid. De joden die niet enkel
‘etnisch’ anders waren maar zich bovendien in belangrijke mate met de toch altijd
verdachte geldhandel inlieten, kwamen reeds ter sprake. In de sterk geürbaniseerde
en economisch geïntegreerde Bourgondische Nederlanden waren vreemde handelaars
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geen exotische verschijningen. In een commerciële metropool zoals Brugge besefte
men maar al te goed dat de welvaart van de stad direct samenhing met de
aanwezigheid van belangrijke kolonies van vreemde kooplieden.
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Zij bleven numeriek erg bescheiden in verhouding tot de Bruggelingen, maar hun
penetratie in het sociale en politieke leven van de stad was toch aanzienlijk. In het
artistiek-religieuze genootschap van Den Drooghen Boom of de prestigieuze
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw in de kapittelkerk van
Onze-Lieve-Vrouw, kwamen de Hanzeaten en Italiaanse handelaars in contact met
leden van zowel de Brugse als de hertogelijke elite. Vertegenwoordigers van de
‘naties’(!) van vreemde handelaars namen ostentatief deel aan de optochten en stoeten
die de Bourgondische spektakelstaat onder meer in Brugge organiseerde. Andermaal
gebeurde dat in samenspel met lokale en staatselites.
Buitenlandse gemeenschappen vormden steeds een numeriek beperkte maar
invloedrijke elite. In Antwerpen verbleven omstreeks 1560, tijdens de hoogdagen
van de zestiendeeeuwse handelsmetropool, maximaal elfhonderd vreemde kooplieden
op een totale bevolking van zo'n honderdduizend inwoners. Onder hen waren er 450
Spanjaarden en Portugezen, 200 Italianen, 300 Duitsers, 100 Fransen en 50 Engelsen.
De vreemde handelaars werden ook door de verschillende wetgevers erg verwend:
zowel steden als vorsten kenden hen voorrechten toe van voornamelijk juridische en
fiscale aard, uiteraard uit berekening. Toen Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 op
wraak zon, nadat hij in Brugge gevangen was gezet in het kader van de algemene
Vlaamse opstand tegen zijn aanspraken op het regentschap over de Nederlanden,
ijverde hij voor het vertrek van de vreemde kooplieden, vooral van de Portugezen
en Hanzeaten, uit de Zwinstad naar het veel volgzamere en gezagsgetrouwe
Antwerpen. Op 30 juni 1488 vaardigde hij een edict uit waardoor alle privilegies die
vreemde kooplieden ooit vanwege de graven van Vlaanderen in Brugge hadden
verkregen, voortaan ook in Brabant en dus in Antwerpen van toepassing waren. Pas
in 1496 zou de kern van de Portugese natie zich uiteindelijk in Antwerpen vestigen

Debat tussen een moslim en een christen in het bijzijn van de Moorse keizer. Op de voorgrond zit de
auteur van het werk, bisschop Jean Germain, die een groot voorstander was van een nieuwe kruistocht.
Miniatuur in Jean Germain, Le Débat du chrétien et du sarrasin, 1447-50.
Parijs, Bibliothèque nationale de France. Ms. fr. 948. Livre I. fol. 11v

en er een belangrijke bijdrage leveren tot de spectaculaire economische bloei van
die stad. Voor de waardevolle vreemdeling, die de buitenlandse handelaar was, werd
de rode loper uitgelegd. Bij eventuele conflicten of wrijvingen kon hij bovendien op
speciale bescherming rekenen. De juridische betwistingen werden vaak direct voor
de vorstelijke rechtbanken gebracht. De Grote Raad van de Bourgondische hertogen
gaf in zo'n geval uitdrukking aan de vorstelijke tuitio of de bescherming die
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Een haventje aan de Noordzeekust. Kalenderminiatuur (detail) van de maand februari door Simon
Bening in een Getijdenboek, ca. 1530.
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 23638, fol. 4

Prinsen en poorters

374
de vorst diende te verlenen aan elke vreemdeling die zich op zijn territorium bevond,
anders gezegd: aan elkeen die uit hoofde van zijn persoon geen rechten kon laten
gelden. Niettemin kon het gebeuren dat, in de context van een slechte
sociaal-economische situatie, wrijvingen in een open conflict uitmondden, zoals in
Sluis in 1436, toen enkele Hanzeaten door plaatselijke bewoners werden omgebracht,
wat een jarenlange boycot van Vlaanderen door de Duitse Hanze veroorzaakte. De
haven van Sluis was wel meer het decor geweest van afrekeningen tussen vreemde
zeelieden die er hun vetes van het thuisfront verder uitvochten, zoals dat in 1422-23
en in 1462-64 tussen Portugezen en Castilianen het geval was. Het blijft opmerkelijk
met welke verschillende intensiteit de onderscheiden groepen van vreemde handelaars
zich in hun nieuwe vaderland integreerden, van nauwelijks of niet in het geval van
de Hanzeaten, tot erg verregaand in het geval van de Spanjaarden, die in Brugge
vaak in de lokale families inhuwden en gaandeweg een plaats gingen bekleden in de
stedelijke elites. De verschillende houdingen weerspiegelen dieperliggende attitudes
en zijn zeker niet terug te brengen tot een simpel taalprobleem. Als het daarover
ging, zouden uitgerekend de Hanzeaten zich gemakkelijker hebben kunnen integreren;
tussen hun Middel-Nederduits en het Middel-Nederlands bestond immers een zeer
sterke verwantschap. Wat alle vreemde kooplieden evenwel gemeen hadden, was de
geprivilegieerde positie, niet alleen tegenover de plaatselijke bevolking maar ook in
vergelijking met de niet-geprivilegieerde vreemdeling.
De niet-geprivilegieerde vreemdeling kon doorgaans minder rekenen op
tegemoetkomingen van sociale of juridische aard. Geen enkele stad in de
Bourgondische Nederlanden beleefde zo'n aanhoudende groei als Antwerpen: van
zowat 12.000 inwoners in 1358 ging de stad naar ongeveer 20.000 rond 1400, 32.000
in 1464, 47.000 in 1496, 60.000 in 1526, om in 1566 de kaap van de 100.000 te
overschrijden. De natuurlijke demografische aangroei was daar zeker niet alleen
verantwoordelijk voor. Vooral immigratie en de aantrekkingskracht van welvaart en
een bloeiende economie speelden een grote rol. Toch waren niet alle Antwerpenaren
gelijk. Bovenaan de ladder stonden de poorters: iedereen die in de stad geboren was.
Een immigrant kon het poorterschap ook kopen en hier begon de sociale discriminatie.
Naast een onbesproken levenswandel, een attest uit de vorige verblijfplaats (wat
impliceerde dat de betrokkene een vast onderkomen had) en een eed van trouw aan
hertog en stad, was vooral het eenmalige poortersgeld een niet onbelangrijke
voorwaarde en tegelijk een obstakel. In 1459 vertegenwoordigde het nog 17 daglonen
van een ongeschoolde, in 1544 - toen de immigratie op haar hoogtepunt was - bedroeg
het de tegenwaarde van 68 daglonen. Door de drempel zo hoog te leggen,
verhinderden de stedelijke machthebbers dat mensen met geringe financiële reserves
en dus potentiële klanten van de armenzorg, poorter werden. Het poortersgeld bleef
daarentegen wel betaalbaar voor de beter geschoolde arbeider. Immigranten die
technologische vernieuwingen introduceerden of oude industrietakken nieuw leven
inbliezen, werden zelfs vrijgesteld van betaling. Een tweede categorie van Antwerpse
burgers waren de ‘ingezetenen’. Dat waren personen die gedurende één jaar en één
dag een eigen woning of een huurwoning in Antwerpen bewoond hadden. Zij
verwierven daardoor een deel van de rechten van poorters, maar konden geen meester
in een ambacht worden. De laatste categorie, die der ‘naakte’ inwoners, bestond uit
loonarbeiders en armen die het reserveproletariaat vormden waarop de bloeiende
Antwerpse economie draaide. Het statuut van ingezetene bleef voor hen
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ontoegankelijk tenzij ze een gezin stichtten en/ of een vaste verblijfplaats konden
verwerven. Het Antwerpse voorbeeld kan model staan voor wat in de meeste steden,
met een veelheid van eigen specifieke regels en benamingen, plaatsgreep. Het
poorterschap met alles erop en eraan bleef voorbehouden voor wie door afkomst of
economisch nut een directe meerwaarde gaf aan de stedelijke samenleving. In periodes
van expansie kon het worden opengesteld voor groepen die plots nuttig en nodig
waren. De concrete modaliteiten waarbinnen een dergelijk proces plaatsvond, getuigen
van veel pragmatisme op juridisch en sociaal vlak. Met fundamentele tolerantie had
dat alles weinig van doen, met welbegrepen eigen- en groepsbelang bij de heersende
elites des te meer.
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De Bourgondische Nederlanden: een tolerante samenleving?
Elke geschiedschrijving blijft kind van haar tijd. Een der meest bestudeerde thema's
van het voorbije decennium is dat van de wording van de ‘moderne’ staat - niet
toevallig in een tijdsgewricht waarin mondialisering en schaalvergroting aan de orde
van de dag zijn. De lange tijd als evident ervaren negentiende-eeuwse natiestaat
wordt openlijk ter discussie gesteld. Historici beijveren zich om zijn ontstaan te
reconstrueren en buigen zich vooral over de vraag of zijn geboorte onafwendbaar
was. Toegepast op de Nederlanden voert het beantwoorden van deze vraag
onvermijdelijk naar de studie van de eenmaking onder de Bourgondische hertogen.
Reeds Henri Pirenne, de pleitbezorger van de moderne negentiende-eeuwse liberale
staat, legitimeerde het bestaan van België vanuit het optreden van de hertogen uit
het Franse koningshuis van Valois. Momenteel lijkt de ontwikkeling van een centrale
overheid minder evident. Tegenkrachten en alternatieven worden in beeld gebracht
en vooral: de kost van de centralisatie wordt in overweging genomen. Dat laatste
kan concreet gebeuren in termen van fiscaliteit en afroming van meerwaarde, maar
ook - in afgeleide zin - in termen van politieke vrijheden en inspraak. Elke
beschouwing over het al dan niet voorkomen van tolerantie in een welbepaalde
periode van het verleden, moet bij deze complexe historische discussie aansluiten.
Wil men afwegen of een samenleving openstond voor afwijkende gedragingen, dan
rijzen er automatisch vragen in de zin van: In hoeverre was het repressieve apparaat
uitgebouwd? Welke ideologische krachten waren daarachter werkzaam? Was er
sprake van een gedeelde autoriteit dan wel van een duidelijke centrale overheid die
op alle lagen van de samenleving controle uitoefende en sanctionerend kon optreden?
Uit de voorafgaande beschouwingen over de maatschappelijke breuklijnen is
gebleken dat deze vragen voor de Bourgondische Nederlanden niet met een duidelijk
ja of nee te beantwoorden zijn. Er was, het duidelijkst tijdens de regering van Karel
de Stoute, zowel een manifeste politieke wil tot eenheid, centralisatie en
overheidscontrole van bovenaf, als een oude traditie van inspraak en medebestuur
vanwege de onderdanen. Tijdgenoten hadden niet noodzakelijk een heldere kijk op
de zaak, zelfs al waren het bevoorrechte getuigen zoals de kroniekschrijver Philippe
de Commynes,
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Hertogin Margareta van York presenteert Hadrianus aan keizer Trajanus. Hadrianus is afgebeeld met
de trekken van haar broer Edward IV, de koning van Engeland. Miniatuur door de Meester met de
Witte Inscripties in Roberto della Porta, Romuléon, ca. 1480.
Londen, British Library, Ms. Royal 19 E V, fol. 367v
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die als telg van een Vlaams ambtenarengeslacht vooringenomen was ten gunste van
de Bourgondische staatsmacht. Dikwijls worden de woorden van Commynes
aangehaald, dat de opmerkelijke welvaart die de inwoners van de Bourgondische
Nederlanden, ‘terres de promission’, genoten tijdens de regering van hertog Filips
de Goede, slechts mogelijk was door de wil van de hertog om zijn onderdanen niet
overmatig te belasten. De auteur stelt de situatie

Hofdignitarissen wisselen van gedachten terwijl Vasco de Lucena zijn vertaling van Quintus Curtius
Rufus' Histoire d' Alexandre aan Karel de Stoute aanbiedt. Details uit de opdrachtminiatuur, ca. 1470.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 257, fol. A

zo voor om het contrast te onderstrepen met de regering van Karel de Stoute, met
wie hij overigens gebrouilleerd was, en ook omdat hij weinig oog en begrip had voor
de werking van de tegenkrachten, de elites der grote steden voorop, die de hertog op
cruciale momenten in zijn fiscale plannen hebben gedwarsboomd. Filips de Goede
koesterde veel fiscale plannen maar moest ze stuk voor stuk opbergen door de
verregaande weerstand van zijn (vooral Vlaamse) onderdanen. De enige buit die kon
worden binnengehaald, waren enerzijds forse eenmalige boeteheffingen na het
neerslaan van de stedelijke revoltes (Brugge 1438, Gent 1453) en de geleidelijke
ondermijning van de stedelijke weerstand door het opdrijven van de institutionele
bevoogding. Een eeuw later zouden de erfgenamen van de stedelijke elites, overigens
met succes, eenzelfde houding aannemen ten overstaan van de fiscale projecten van
de hertog van Alva. Hun geslaagde weerstand legde uiteindelijk mee de fiscale
grondslag voor een naar Europese maatstaven opmerkelijke staatkundige afwijking:
de Republiek der Verenigde Provinciën.
Wat heeft dat alles nu met het min of meer tolerant en open zijn van een
samenleving te maken?
Het is duidelijk dat het stedelijke element en de hoge graad van urbanisatie
doorslaggevend zijn geweest in het ontstaan en de op bepaalde momenten succesvolle
werking van tegenkrachten van onderen uit, die tegen centralisatie gericht waren.
De stedelijke samenleving heeft structureel een inbreng van nieuwe arbeidskrachten
en bevolkingselementen nodig. Door hun opmerkelijke concentratie van
onderwijsinstellingen en religieuze instellingen zijn steden ook verzamelpunten van
allerlei intellectuelen en hun ideeën. Steden zijn dus bij uitstek plekken van mobiliteit,
van kansen op sociale opgang en van contestatie. Ook in een fase van economische
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Er is nu eenmaal meer vlottend kapitaal voorhanden en de concentratie van caritatieve
instellingen is groter in steden dan in een agrarische leefgemeenschap. Een en ander
resulteerde in de Bourgondische Nederlanden in een repressieve tolerantie waarbij
stedelijke machthebbers de aanwezigheid en activiteit van vreemdelingen, zelfs van
‘ketters’ zoals de joden, duldden zolang ze bijdroegen tot het algemeen welzijn van
de samenleving. Uitgesproken ‘voordelige’ vreemdelingen, zoals Italiaanse, Duitse
of Portugese handelaars, lokte men zelfs uit andere steden weg, zoals Antwerpen
met succes deed ten koste van Brugge aan het einde van de vijftiende eeuw. Eenzelfde
repressieve tolerantie viel ook de prostituees ten deel: hun bijdrage tot de sociale rust
woog blijkbaar op tegen hun intrinsiek laakbare gedrag. Voor andere marginale
groepen, van het slag sodomieters of heksen, bestond er echter geen tolerantie.
Aangezien het hier kleine, gemakkelijk te pakken groepen betrof, waren ze ideale
zondebokken voor de genadeloze repressie van de overheid. Die repressie stelde de
machthebbers in staat de grenzen van het toelaatbare en het onduldbare te trekken
en tevens te demonstreren hoe ver ze durfden te gaan in het aanpakken van
ongewensten. De schrijnende en spectaculaire executies misten, in de ogen van de
overheid, hun afschrikwekkend doel niet. In de zuiver repressieve aanpak van niet
te dulden groepen kwam een grote eensgezindheid tot uiting tussen de stedelijke en
centrale overheden, die beide geruggensteund werden door de ideologie van de
officiële Kerk. Die toestand zou grondig veranderen zodra, in de loop van de zestiende
eeuw, grote groepen ketters de godsdienstige grondslagen van de samenleving - en
bij uitbreiding het functioneren zelf van die samenleving - ter discussie stelden. De
aantallen en het maatschappelijke draagvlak van de contestatie waren zo groot
geworden dat hier een strijd voor de instandhouding van een bepaalde sociale orde
gevoerd werd: het ging niet langer om het vatten van geselecteerde zondebokken om
te laten zien wie de macht in handen had.
Recent bracht Istvan Bejczy een aanlokkelijke analyse naar voren van het utopische
denken in Middeleeuwen en Renaissance. De middeleeuwse utopie - bijvoorbeeld
uitgedrukt in de Brief van pape Jan, een in de twaalfde eeuw opduikend geschrift
dat gedurende lange tijd erg populair is geweest (ook in de Nederlanden) - wordt
gekenmerkt door het samen voorkomen van goed en kwaad in dezelfde context. Het
kwade is aanwezig, maar bedwongen. In de Renaissance wordt in de utopie (met als
klassiek voorbeeld Utopia van Thomas More) al wat des kwaads is buiten de deur
gehouden. Projecties van een ideale situatie

Twee mannen en twee vrouwen samen in bed. Pentekeningen door de Meester van Wavrin in Histoire
des Seigneurs de Gavre (1460-86) en de Roman de Girart de Nevers (vóór 1467).
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10238, fol. 127 en Ms. 9631. fol. 72
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kenmerken zich in de middeleeuwse fictieliteratuur daarentegen dikwijls door de
aanwezigheid van het negatieve, van het kwade. Dat biedt - noodgedwongen, zo
blijkt vaak uit de ondertoon - ruimte voor een zekere tolerantie, die daarom nog geen
goedkeuring inhoudt. Ook op dit terrein groeiden in de loop van de zestiende eeuw
andere inzichten, die gevoed werden door de debatten over het al dan niet humane
karakter van de nieuwe volkeren die bij de aanvang van de eeuw in beeld kwamen.
Die evolutie sloot aan bij de ontwikkeling in de strafrechtspraak, die Muchembled
aan de hand van de voorbeelden van Atrecht en Sint-Omaars heeft bestudeerd. Een
strafbedeling waarin de notie van de vorstelijke soevereiniteit en het begrip
majesteitsschennis een centrale positie ging innemen, verving geleidelijk maar
onmiskenbaar vanaf omstreeks 1520 de aloude stedelijke strategieën van
conflictbeheersing. Verzoeningsprocedures en symbolische beboeting maakten plaats
voor het ritueel van de lijfelijke bestraffing, met de doodstraf als hoogtepunt. De
nauwelijks verholen agenda van de pleitbezorgers van een strenge centrale overheid
heeft het gehaald. Van tolerantie is in die in het Romeinse recht en het vorstelijke
machtsstreven gewortelde opvatting geen spoor. Als er al een rem op het optreden
van de centrale staatsmacht bestond, dan lag zij besloten in de structurele nood van
de overheid aan meer geldelijke en andere middelen: daarvoor was ze nog steeds
afhankelijk van onderhandelingen met kritische onderdanen. De stedelijke republiek
ruimde plaats voor het vorstelijk absolutisme. In de context van de Nederlanden
moest het republikeinse ideaal zich gaan verschansen in het noordelijke deel van de
Lage Landen.

Berooid en vertwijfeld zoeken Girart de Roussillon en zijn vrouw toevlucht en steun bij een kluizenaar
in het bos. Miniatuur in Jean Wauquelin, Roman de Girart de Roussillon, 1448.
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 64
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Slotwoord
Genieten van het leven en van de liefde, van de kunst en van het spel - het waren
geen wereldvreemde activiteiten in de Lage Landen van de veertiende en vijftiende
eeuw. Net zo min als harde sociaaleconomische competitie en ruw politiek
ellebogenwerk. Niets menselijks was de laat-middeleeuwer vreemd. En precies zoals
tegenwoordig had ook toen elke positieve attitude zijn negatieve tegenhanger.
Vreemd genoeg hebben generaties van historici, tot en met de recentste, de
laat-middeleeuwers in dubbel opzicht van een een-dimensionale instelling verdacht.
Enerzijds zouden ze, in de ogen van Norbert Elias, behept zijn geweest met een
tomeloze wreedheid en ‘lust om te doden en te pijnigen’. Die natuurlijke en
onverbeterlijke oog-om-oog mentaliteit zou men vanaf 1300 slechts geleidelijk onder
controle hebben gekregen dankzij de toenemende repressie door de sterker wordende
politie- en gerechtsapparaten van de laat-middeleeuwse ‘moderne’ staat. Anderzijds
zou in brede lagen van de bevolking vóór de achttiende eeuw nauwelijks een spoor
te bekennen zijn van affectie en fysieke aantrekking als uitgangspunt van de
partnerkeuze en als onderbouw van de huwelijksrelatie. Dat is het standpunt van
auteurs zoals Edward Shorter, J.L. Flandrin, Philippe Ariès en John Gillis. Volgens
die overigens voortreffelijke familie-historici (al zijn het geen mediëvisten) was er
evenmin sprake van het liefdevol koesteren van kinderen, laat staan van zorg voor
bejaarde grootouders. De historici die verantwoordelijk zijn voor deze beeldvorming
waren in grote mate de gevangenen van de eenzijdige toonzetting van de meeste
middeleeuwse bronnen, die de sociale realiteit van toen met ongenuanceerde
partijdigheid en vooringenomenheid presenteren, en die inderdaad vooral wreedheid
en liefdeloosheid suggereren.
Dit boek is een bescheiden zoektocht geworden naar wat mijn coauteurs en ikzelf,
door jaren van onderzoek, onderkennen als een ‘ander’ beeld van de sociale realiteit
in de laat-middeleeuwse Bourgondische Nederlanden. Dat beeld is in strijd met de
bewuste en ongewilde preselecties in de traktaten die middeleeuwse auteurs ons over
hun samenleving nalieten. Het zwijgen van de bronnen over de gevoelens van partners
is een zorgelijk gegeven. Maar is in die blinde vlek te geloven niet even absurd als
uit de afwezigheid van liefdesbrieven in de prehistorie af te leiden dat er toen geen
liefde tussen partners bestond? In het eenvoudige perspectief van de primaire
fysiologische en psychische structuur van de mens van de prehistorie tot heden,
kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat de laat-middeleeuwer niet was uitgerust met
gevoelige antennes voor signalen van liefde en haat: sympathie en antipathie voor
medemensen, belangeloze medemenselijkheid, maar ook een perfide aandrang tot
afrekening en chantage, een sterke neiging tot protectie van clanleden en het
overwegen van moord als wapen tegen politieke tegenstanders. Ieder zinnig mens
kan zich indenken dat middeleeuwers bij tijd en wijle hun zelfbeheersing verloren
en een passionele moord begingen, dat ze behoefte hadden aan nestwarmte, zich te
buiten gingen aan de opwinding van bal- en kansspelen, aan de euforie van bier en
wijn om frustraties weg te spoelen en om moed te scheppen voor verbaal geweld, of
omgekeerd om zorgeloos te genieten met vrienden.
Ook al is affectie altijd al een component geweest in de relatie tussen partners,
toch blijft het een intrigerende vraag sinds wanneer dat
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Tronend te midden van zijn hofraad vaardigt hertog Karel de Stoute een ordonnantie uit die de
discipline en bewapening van zijn staand leger regelt (1473). Londen, British Library, Add. Ms.
36619, fol. 5
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Het grote plakkaat dat voor een dorpshuis tegen een boom is genageld bewijst hoezeer de geletterdheid
in brede bevolkingslagen is doorgedrongen. Miniatuur in een ‘Vergilius’, gemaakt in opdracht van
Raphaël de Mercatellis, Brugge, 1488.
Gent, Kathedraal, Ms. 9, fol. 1

met zoveel woorden werd gezegd. Pas in de hoofse lyriek van de twaalfde eeuw
prijzen scherpzinnige troubadours uitdrukkelijk de liefde tussen partners aan, en niet
alleen voor overspelige relaties, maar ook als basis van een huwelijk. Chrétien de
Troyes en andere trouvères ontwikkelden toen een nieuwe cultus van de erotische
tederheid. Ze legden de klemtoon op de koppeling van lichamelijke seks en gevoelens
en zetten liefdevolle partners ertoe aan hun gevoelens uit te wisselen. Het is opvallend
hoe hun discours in de tijd samenvalt met de mentale omschakeling bij de
kerkrechtelijke auteurs, die eveneens in de twaalfde eeuw voor het afsluiten van een
rechtsgeldig kerkelijk huwelijk de vrije toestemming van beide partners als nodige
voorwaarde stelden. Sindsdien hebben literatoren het idee dat een geslaagd huwelijk
moet berusten op een affectieve partnerkeuze niet meer losgelaten. In de twaalfde
eeuw leken die ideeën alleen nog maar voor een elite bestemd, maar na 1300 is er
duidelijk sprake van een wijdverbreide opinie in de brede samenleving. In de
veertiende en vijftiende eeuw wordt het handelen van de meeste partners kennelijk
niet echt meer beïnvloed door de steeds terugkerende theologische preken over de
gevaren van de erotiek en over de dochters van Eva als te duchten lustobjecten. Toch
moeten rijke families in die tijd een huwelijk uit liefde nog vaak als subversief en
gevaarlijk hebben ervaren. In die kringen gaven politieke en economische criteria
immers de toon aan bij de partnerkeuze, en de minnaar van hun dochter was niet
noodzakelijk ook een sociaal geschikte partner. Het doel van huwelijksallianties
bleef voor de patriciërs het samenbrengen van bezittingen en macht. Het afsluiten
van de eigen sociale klasse was een van de hardnekkigste spanningsvelden in de late
Middeleeuwen.
De onder historici verspreide stereotype dat huwelijksrelaties vóór de achttiende
eeuw voor het overgrote deel van de bevolking weinig van doen hadden met affectie
en liefde, gaat terug op een andere stereotype, namelijk de overtuiging dat, gedurende
de hele Middeleeuwen en tijdens een deel van de Nieuwe Tijden, ideeën als het
afwijzen van genot, de superioriteit van de abstinentie, de onthouding van seksuele
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in haar boek over het ideaal van het kuise huwelijk overtuigend aangetoond dat dit
gedragspatroon in de twaalfde en dertiende eeuw meer
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dan een droomwereld was. Het blijft natuurlijk de vraag of dat soort gedrag weggelegd
was voor meer dan een paar uitzonderlijke tijdgenoten die hun overtuiging in
schriftelijke vorm nalieten, een kleine intellectuele elite die haar stem kon laten horen.
De ruim verspreide beeldvorming omtrent de veroordeling van genot is zeer
waarschijnlijk een verschraalde weergave van de toen heersende opvattingen. Een
kleine theologische, en ten dele adellijke

Jacht en visvangst op een heerlijk domein. Brugse miniatuur in Pietro di Crescenzi, Livre des profits
ruraux, ca. 1470. New-York, The Pierpont Morgan Library, Ms. M 232

en burgerlijke elite monopoliseerde namelijk de communicatiemedia van toen. Zij
en zij alleen schreef kronieken en literaire fictie, zij gaf de kerkelijke en burgerlijke
wetgeving haar ethische inhoud, zij leverde alle oorkonden af. Als James Brundage
in zijn analyse zwaar de nadruk legt (veel te zwaar naar mijn smaak) op de ascese
in de middeleeuwse samenleving, dan komt dat onder meer omdat hij in zijn zoektocht
naar uitlatingen over het huwelijk totaal afhankelijk is van theologen en kerkelijke
rechters. Zij beheersten dat terrein grotendeels, maar zij hielden zich beroepshalve
bijna uitsluitend bezig met problemen aangaande scheiding en hertrouw, en niet met
goedlopende huwelijken.
Is er wel zo'n uitgesproken contrast in sociaal gedrag, economisch streven, culturele
consumptie, huwelijks- en liefdesleven en dagelijkse ontspanning tussen de elites in
de samenleving - en dan bedoel ik intellectuele, politieke en sociaal-economische
elites - en de overige 99% van de bevolking, die we gemakshalve de brede massa
noemen? Bestaat er aanleiding om de elite- en de massacultuur zo scherp te
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onderscheiden als Peter Burke en Robert Muchembled doen? Ik ontken geenszins
dat alle sociale geledingen in de Middeleeuwen hun eigen leefwereld hadden en
cultiveerden, eigen accenten legden in hun handelen en hun eigen codes hanteerden.
Ik denk ook dat er tot op zekere hoogte een specifiek leefpatroon was voor vrouwen
en mannen, voor ouders en kinderen. Mannen hielden vrouwen zoveel mogelijk
buiten de openbare sfeer, tenminste in de politiek. Ik ben er zeker van dat er in elke
stad tekenen waren van de topografische scheiding van arm en rijk, van
vreemdelingen, prostituees en joden.
Ik vind echter wel dat we, daarnaast, oog moeten hebben voor het samenspel en
de integratie van diverse sociale geledingen. Openbare pleinen, markten en
jaarmarkten waren gelegenheden voor ongedwongen ontmoetingen. Sociaal
gediversifieerde groepen namen er deel aan tal van openbare evenementen en artistieke
activiteiten en konden er dezelfde toneelstukken zien. In het kosmopolitische Brugge
ontmoetten hovelingen, Brugse burgers en vreemde kooplieden elkaar in de ateliers
van schilders en op luisterrijke banketten. Juist deze osmose en sociale promiscuïteit
hebben geleid tot allerlei vormen van imitatiegedrag, dat onder meer als doel had
sociaal prestige te ontlenen aan de hogere klasse. Maar er was ook ruimte voor het
accentueren van de specificiteit van de familie, van het ambacht, van de stad, in een
stevige rivaliteit met andere groepen en steden. De ontmoetingskansen van sociale
groepen schakelden trouwens geenszins het respect voor hiërarchie en de neiging tot
sociale discriminatie uit. Het meest in het oog springende fenomeen van de
laat-middeleeuwse samenleving is misschien wel dat de interactie tussen elite,
middengroepen en lagere sociale klassen de verleiding meebracht om
protectienetwerken te organiseren, waar mensen van uiteenlopende status elkaar
steunden, maar ook elkaars vrijheid beperkten door diensten te verlenen en
tegenprestaties te verwachten.
Om de mechanismen van sociale beïnvloeding, druk en hulp, van solidariteit en van
maatschappelijke conflicten te begrijpen, was het nodig te starten met een analyse
van de sociale feiten. Alle geledingen komen aan bod met hun status, privileges en
professionele eigenheid: hovelingen, edelen, geestelijken, burgerlijke elites,
middengroepen, arbeiders, landbouwers, ambtenaren. Daarbij rijst de cruciale vraag:
waren de middeleeuwers fundamenteel gelijk of juist niet? Het standpunt van de
middeleeuwse Kerk was tweeledig: zij huldigde enerzijds de egalitaire idee dat
iedereen de hemel kon bereiken, en anderzijds de opvatting dat op het individu de
volle verantwoordelijkheid
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Plattelandsherberg.
Kalenderminiatuur (detail) door Simon Bening, ca. 1530.
Londen, British Library, Add. Ms. 18855, fol. 109

rust om die hemel te verdienen. Burgerlijk recht en strafrecht poneerden al evenzeer
de principiële gelijkberechtiging, en stadsbewoners genoten in beginsel identieke
poortersrechten. In de praktijk echter bepaalden specifieke rechtsregels de privileges
van burgerlijke, kerkelijke en adellijke elites. Sociale ongelijkheid en sociale
hiërarchie kwamen niet alleen voort uit verschillen in inkomen en bezit, maar
evengoed uit machtsposities en machtsstructuren die de voorrechten van die
deelgroepen beschermden.
Centraal staat de vraag of de laat-middeleeuwse burgerlijke elite essentieel ‘open’
dan wel ‘gesloten’ was, en of er wel sprake was van echte sociale mobiliteit. Vóór
1300 zat in de Nederlanden een gesloten burgerij in het zadel. Maar aan het begin
van de veertiende eeuw werd het machtsmonopolie van die dertiendeeeuwse elite
doorbroken. Het was het begin
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van een complexere en verscheidener stedelijke samenleving. Leden van oude en
nieuwe welgestelde families kregen kansen, terwijl de nieuwe elites zich telkens
weer met andere technieken beveiligden tegen het binnendringen van al te talrijke
nieuwelingen in hun ‘clubs’. Er waren grenzen aan het opklimmen en terugvallen in
de laat-middeleeuwse maatschappij: elke generatie bracht een beperkt aantal nieuwe
elitefamilies voort. Wie als waardevol

Een in rouw gehulde Karel de Stoute, omringd door hovelingen en ridders van het Gulden Vlies,
wordt ter gelegenheid van zijn troonsbestijging in 1467 aangemaand tot matigheid en geduld. Miniatuur
in Georges Chastellain, Advertissement au Duc Charles soubs fiction de son propre entendement
parlant à luy-mesme, ca. 1500.
Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 2689, fol. 10

werd beschouwd (kunstenaars, ambtenaren, diplomaten), kon rekenen op financiële
erkenning en tegelijk ook statussymbolen, prestige en machtsposities verwerven.
Arbeiders veroverden in de late Middeleeuwen reële politieke inspraak. Via hun
ambachten creëerden ze defensieve structuren, waarin overigens niet alle groepen
in gelijke mate participeerden. Deelgroepen zoals de vollers werden in Vlaanderen
zelfs jarenlang bevoogd door de invloedrijkere en ambitieuzere wevers.
Middengroepen slaagden erin zich aardig te profileren in gespecialiseerde kleine en
middelgrote familiale bedrijven, die in steden als Leiden en Dowaai naast de
grootschalige textielondernemingen gedijden. Hun succes is te verklaren doordat ze
niet alleen voor de lokale en regionale omgeving werkten; ze vonden ook op
buitenlandse markten afzet voor hun geavanceerde producten. Een andere factor die
in hun voordeel speelde, was de aangepaste huwelijks- en erfwetgeving. Vooral in
Dowaai zorgde die voor de continuïteit van het familiepatrimonium en van de
productiemiddelen, zodat vrouwen het familiebedrijf voort konden zetten na de dood
van hun man.
‘Vrije tijd’ was geen loos begrip in de Middeleeuwen, en de notie ‘ontspanning om
de ontspanning’ - zonder sociale druk, zonder bijgedachten - was dat evenmin. Het
accent lag ongetwijfeld meer op collectieve dan op individuele ontspanning. Een
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goed begrip van het vrijetijdsgedrag van de laat-middeleeuwer vergde van de auteurs
van dit boek een nieuwe lectuur, een close reading van de bronnen. De meeste
overgeleverde documenten zijn juridisch of bureaucratisch van aard, en maken slechts
terloops melding van het verschijnsel.
Ontelbare middeleeuwers bezaten blijkbaar een gezonde dosis levenskunst en
gingen op ludieke wijze op jacht naar situaties die spanning en opwinding in hun
leven brachten: zij dansten vrolijk rond een meiboom en juichten bij een boeiend
steekspel of een theaterfestival. Ze beseften wellicht niet dat achter die feesten veelal
verborgen verleiders schuilgingen, dat zij een boodschap van de overheid
doorspeelden, of de collectieve trots van hun eigen stad of hun eigen ambacht
demonstreerden. Het organiseren van spelen werd soms als een methode van
conflictbeheersing gebruikt. Dat was ongetwijfeld de bijgedachte achter het carnaval,
waar de wereld uitbundig op zijn kop werd gezet, zelfs door kinderen die met
volwassenen de spot dreven. Kortom, iedereen kon stoom afblazen en, in het beste
geval, zijn frustraties kwijtraken. Bovendien suggereerde het blootleggen van de
zwakke plekken van burgers in die tijdelijk omgekeerde wereld hoe superieur de
gangbare moraal wel was. De formule van de charivari was harder. In dit cynische
‘overgangs’-ritueel gaven jongeren luidkeels lucht aan hun minachting voor
pasgehuwde paren
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van ongelijke leeftijd. Zij speelden ketelmuziek voor vriend en vijand en vergrepen
zich aan de bezittingen van hun slachtoffers, want die hinderden hen in hun agressieve
zoektocht naar een eigen identiteit en plaats in een vijandige samenleving. Net zoals
het halfvastengebeuren was de charivari zowel een uitlaatklep als een uiting van
maatschappelijke subversie.
In de sector van de individuele ontspanning valt de vrijmoedige erotiek op, binnen
en buiten

Banket aan het hof van Pepijn van Herstal. Miniatuur in David Aubert, Histoire de Charles Martel,
Brussel, 1465.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 8, fol. 33v

het huwelijk. In de man-vrouwrelatie zat nochtans heel wat juridische en feitelijke
discriminatie verscholen: concubines riskeerden sociale devaluatie, hun minnaars
nauwelijks; een echtgenoot kon overspel van zijn vrouw zowel strafrechtelijk als
burgerlijk laten vervolgen, de echtgenote alleen dat laatste. Priesters hadden in de
Middeleeuwen de reputatie subtiele en superieure minnaars te zijn. Ze reden bijzonder
vaak een scheve schaats, al moesten ze dat met hoge en steeds terugkerende kerkelijke
boetes bekopen.
Imitatiegedrag en het cultiveren van specificiteit kwamen in de Bourgondische
Nederlanden ook tot uiting in de belangstelling voor kunst, tafelgeneugten, modieuze
kleding en in de wooncultuur. Mecenaat was dikwijls een ‘vreugdevuur van ijdelheid’.
Stadsbesturen, stedelijke ambachten en families wilden elkaar de loef afsteken.
Stadhuizen, lakenhallen, belforten, schilderijen en retabels waren de trotse metaforen
van hun welstand. Stedelijke patriciërs gingen uit puur snobisme in dezelfde straten
wonen als de leden van het hertogelijke bestel.
In het betoog over de netwerken zijn de familie en het gezin de sleutelstukken.
Vele externe krachten bemoeiden zich met de totstandkoming en de vormgeving van
het huwelijk: de Kerk, de vorsten, de stadsbesturen, de ouders, de brede familie. De
Kerk wilde de christelijke moraal veilig stellen, en verdedigde tevens het personalisme
in de relatie tussen partners: de vrije toestemming gold als de enige echte voorwaarde
voor een geldig huwelijk. De burgerlijke overheden dachten vooral aan het handhaven
van de gevestigde sociale verhoudingen. Omdat het huwelijk hun juridische
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zeggenschap automatisch deed uitdoven, waren de ouders ervoor beducht dat hun
kinderen een
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slechte partij zouden doen. Daardoor kwam het familiebezit immers in ongewenste
handen. Meer dan eens sloegen vorsten en poorters de handen in elkaar om opstandige
kinderen in de familieschoot te doen terugkeren: de nieuwe wetten die zij
uitvaardigden, ontnamen jonge paren die na een schaking of verleiding gingen
samenwonen of clandestien trouwden alle rechten op de erfenis.
Ook de brede familie, de vrienden en

De in eer herstelde Jozef wordt in een praalwagen met een feestelijk opgetuigd paard in triomf door
de straten van de stad gereden. Miniatuur in de Biblia figurata, gemaakt voor Raphaël de Mercatellis,
Gent (?), eind 15e eeuw.
Gent, Kathedraal, Ms. 10, fol. 69v

magen, mengden zich in de discussies rond de partnerkeuze. Hun rol werd cruciaal
na het overlijden van de ouders, want dan werden ze formeel bevoegd voor de
opvoeding van de wezen en voor de bescherming van het familiepatrimonium. Ze
gaven in die functie zowel blijk van familiale solidariteit als van een vulgair
‘zelfbedieningsinstinct’. Vanaf hun twaalfde of veertiende jaar konden wezen namelijk
in het productieproces worden ingeschakeld, en waren ze dus een bron van inkomsten
voor de brede familie. Die betutteling kon echter niet verhinderen dat de meeste
huwelijken voltrokken werden uit vrije keuze en op basis van liefde, verliefdheid en
fysieke charmes. We kunnen de vele clandestiene huwelijken, die tegen de zin van
de ouders en zonder priester gesloten werden, interpreteren als uitingen van dit soort
gedrag. Hetzelfde geldt trouwens voor de talrijke voorbeelden van verleiding, waarbij
een jonge man een meisje schaakte met haar goedvinden, omdat ze allebei aan de
druk van de ‘nucleaire’ en de brede familie wilden ontsnappen. In dat geval konden
ze rekenen op de hulp en sympathie van de parochiepriesters, die nooit aarzelden de
van huis weggelopen verliefden via de formule van de vrijwillige en wederzijdse
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toestemming wettelijk, en volkomen conform het kerkelijk recht, in de echt te
verbinden.
Ik blijf het een fascinerende vraag vinden of het huwelijk in de late Middeleeuwen
een weg, naast andere, naar sociale mobiliteit is geweest. Ambitieuze individuen
konden dankzij het huwelijk hun sociale positie verbeteren. Voor Florence zijn we
over het verschijnsel nauwkeurig geïnformeerd: niet minder dan 37% van de partners
blijken er buiten hun eigen sociale klasse te zijn getrouwd. Ook in Vlaanderen moet
het een frequent verschijnsel zijn geweest. De felle strafrechtelijke en burgerlijke
repressie van pogingen om een huwelijk te forceren is een duidelijke aanwijzing in
die richting. Uit ridderromans, toneelstukken en novellen kunnen we opmaken dat
‘gemengde’ huwelijken in de vijftiende eeuw tot de mogelijkheden behoorden, maar
ook dat ze hevige weerstanden opriepen.
Het gezin zorgde in ieder geval voor de basisprotectie in de samenleving: het bood
de kinderen nestwarmte, het echtpaar genegen-
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heid, de zieke ouders een vangnet. Dat was nodig, want hoewel het aanbod van
sociale voorzieningen ruim was - in Gent waren er maar liefst vierendertig hospitalen,
bejaardentehuizen, armendissen enzovoort - een afdoende antwoord op de vraag naar
zekerheid gaven zij niet: hun middelen waren al te beperkt om alle gegadigden op
te vangen.
In tegenstelling tot wat Gillis en Ariès ooit schreven, was er in de veertiende en
vijftiende eeuw wel degelijk plaats voor het kind in de familie en voor affectieve
relaties tussen kinderen en hun ouders. Uiteraard heeft ook deze medaille een keerzij.
Het is waar dat ouders zich bezondigden aan economische uitbuiting van jongeren
door kinderarbeid, en dat de leden van de brede familie zich op overdreven wijze
bemoeiden met het uithuwelijken van de familieleden in het belang van hun eigen
positie. Maar het klopt allerminst dat middeleeuwse kinderen tussen hun zevende en
tiende in groten getale het familienest verlieten om economisch actief te worden. We
constateren integendeel dat de ouders en voogden zich echt bekommerden om hun
kinderen, zowel jongens als meisjes. Ze probeerden hen een goede opvoeding en
scholing te geven om hun professionele toekomst te verzekeren, en vooral om een
daadwerkelijke en efficiënte bescherming van de wezen te garanderen. Weesmeisjes
werden evenzeer beschermd als weesjongens, dankzij het egalitaire erfrecht.
Vijftiende-eeuwse jongeren gaven duidelijk blijk van pre-malthusiaans gedrag: ze
gebruikten anticonceptiva en stelden het huwelijk vaak langer uit dan normaal,
tengevolge van hun lange leertijd en de economische onzekerheid.
In de Nederlanden was de ‘nucleaire’ en conjugale familie, die exclusief uit ouders
met hun kinderen bestond, de regel, en dus ook het nuclear hardship, waarbij
grootouders en ouders in twee aparte gezinnen woonden. Drie-generaties-gezinnen,
waarin ouderen ingekapseld zaten in het gezin van hun getrouwde kinderen, kwamen
weliswaar sporadisch voor, maar in die situatie lag de beslissingsmacht bijna altijd
bij de middengroep, die van de jonge ouders. Het onder één dak wonen van ouderen
met hun kinderen en hun kleinkinderen wijst op een affectieve band tussen de
generaties, maar het leidde ook tot psychologische en
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Meistoet met de meikoningin en haar gevolg. Randillustratie in het Getijdenboek van Albrecht van
Brandenburg, ca. 1525.
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica, eertijds Ms. Astor A 24, fol. 107

materiële spanningen: uit de contracten tussen het oude en het jonge gezin, waarin
de grootouders onderdak en voedsel beloofd werd in ruil voor de erfenis, spreekt
dikwijls wederzijds wantrouwen. Het aantal complexe families, met verscheidene
samenlevende gezinshoofden, was in de Lage Landen veeleer beperkt. De familiale
saamhorigheid bleek vooral uit de solidariteit van verschillende apart wonende
gezinnen (haarden) van bloedverwanten, die toch hechte sociale contacten
onderhielden. Ze vormden het netwerk van de brede familie, die in onze gewesten
ook ‘vrienden en magen’ wordt genoemd. Dergelijke structuren behartigden de
familiebelangen, maar waren ook niet zelden de kern van clans die de familiebanden
overstegen.
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In de verstedelijkte Nederlanden ageerden, naast de familiale solidariteit,
vanzelfsprekend de stedelijke netwerken. Het zelfbewustzijn van de steden kreeg al
vroeg gestalte in een collectieve geest, en die identiteit werd gekoesterd. Het trotse
zelfbeeld komt tevoorschijn op stadszegels en vooral in de achtergrond van talloze
vijftiende-eeuwse schilderijen en miniaturen. Maar de eigenlijke maatschappelijke
kernen van de stedelingen waren de parochies,

Een geestelijke deelt aalmoezen uit aan een groep bedelaars. Miniatuur (detail) in de Grandes
Chroniques de France, 15e eeuw. Parijs, Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 2609, fol. 230v

buurten, ambachten, schuttersgilden, religieuze broederschappen, toneelgezelschappen
en rederijkerskamers. Vele daarvan bestonden uit een sociaal gemengd gezelschap.
In collectieve ontspanning en cultuurconsumptie hadden interactie en samenspel van
sociale groepen de bovenhand. De parochiepriester was de spilfiguur in stadsbuurten
en dorpen. Hij stond tegelijk boven en te midden van zijn parochianen. Zij
beschouwden hem enerzijds als een gelijke, een herkenbare medeburger, wiens vlees
veelal even zwak was als het hunne. Anderzijds keken ze naar hem op en zochten
ze bij hem steun als biechtvader, als psychologische raadgever, als behoeder van de
armenzorg, als vertrouwenspersoon. Anders was de regulerende functie van de
ambachten: zij waren, behalve een instrument om de kwaliteit van de industriële
productie en het gedrag van de leden te controleren, ook een beschermingsstructuur
voor werkzekerheid en looneisen, en ze moesten de respectabiliteit van de groep in
de stad vergroten. Het ambachtsbestuur zorgde ook voor interne tucht binnen de
beroepsgroep, en het valt op hoe obsessioneel ze in hun vonnissen de notie ‘collectieve
eer’ hanteerden. De stadsmagistraat van zijn kant aarzelde niet om zijn greep op de
samenleving te versterken door meldpunten voor verklikking te installeren. In Florence
was de Onestà ter zake berucht, maar Gent had een analoog systeem.
De adellijke netwerken ontstonden vanuit de solidariteit van het geslacht.
Kinderhuwelijken waren een courante manier om de matrimoniale en politieke
allianties met families van hogere rang te verstevigen. Een andere promotietechniek
was die van het nepotisme: de overdracht van inkomsten, invloeden en ambten. De
banden werden, zoals steeds in die tijd, zichtbaar gemaakt doordat de gelieerden een
uniform blazoen voerden. Door de kledij of de kleuren van een hogergeplaatste te
dragen, demonstreerde men dat men tot zijn intimi behoorde.
Boven alles en iedereen opereerde het netwerk van de Bourgondische hertog. Het
intrigeerde eindeloos als een nijvere spin in het web van de macht. Met het oog op
sociale controle en maatschappelijke vrede maakte de dynastie onvermoeibaar en
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blijde inkomsten, banketten en
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propagandameetings. De hertogen schuwden geen enkele vorm van corruptie:
omkoping van toppolitici en rechters, chantage van en morele druk op onderdanen,
tortuur om bekentenissen af te dwingen. Op lokaal niveau lieten ze deze weinig fraaie
taken uitvoeren door hun baljuws, die tevens instonden voor de dagelijkse opsporing
van rustverstoorders en misdadigers. De daders werden beboet maar sociaal niet
uitgestoten; de gedupeerden werden met schadeloosstellingen gesust. De baljuws
hanteerden soms agressieve methodes om gewone burgers te bespieden, zodat ze
vervolgens konden worden afgeperst. De dynastie deinsde niet terug voor bedenkelijke
spionageactiviteiten op landelijk en op internationaal gebied, en nog minder voor
brutale vormen van cliëntelisme. De Bourgondische hertogen bouwden dit cliëntelisme
zonder schroom uit tot een alomvattende strategie. Ze hielden een ‘partij’ in stand
die expliciet het vorstenhuis ondersteunde vanuit een ideologie die op protectie en
corruptie gebaseerd was. Hun nepotisme zorgde voor een reservoir van verknochte
medestanders op sleutelposities. De corruptie was daarvan de zwarte keerzijde: zij
nam in de late Middeleeuwen de gedaante aan van wat Barbara Hanawalt fur-collar
crime heeft genoemd, een variant op onze witteboordencriminaliteit.
Het hertogelijke netwerk was via ontelbare draden verbonden met andere netwerken
‘binnen de stedelijke elites, de adel en de clerus. Het politieke forum was een kluwen
van clans. Voor een aantal daarvan had de tijdgenoot zelfs expliciete namen bedacht,
die verwezen naar politieke facties zoals de Hoeken en de Kabeljauwen in Holland.
Andere belangengroepen waren niet meer dan familieclans met een sterke interne
cohesie en hiërarchie, maar zonder “partij”-naam. Zulke belangengroepen speelden
een aanzienlijke rol in het bevorderen van carrières, de zoektocht naar sociale
respectabiliteit, het nastreven van functies, het controleren van stadsbesturen, het
bemantelen van misdaden, het organiseren van geforceerde huwelijken. Clientèles
vormden, naast de stedelijke collectieve voorzieningen en het familienest, een geschikt
wapen tegen de talloze bedreigingen van het leven en van de integriteit van het
individu. Ze waren meestal samengesteld uit verschillende sociale lagen, met
prominenten aan het ene eind en handlangers voor het vuile werk aan het andere.
Een van de meest prestigieuze netwerken van de Bourgondische hertogen was de
Orde van het Gulden Vlies, waarin de nuttigste en machtigste families tot toegewijde
bondgenoten van de vorst werden verheven. Maar het geniaalste instrument van
vorstelijk cliëntelisme was zonder twijfel de willekeur waarmee na zware
veroordelingen gratie werd verleend.
Ondanks alles konden de clientèles falen, met name wanneer twee clansystemen
elkaar beconcurreerden. Dat gebeurde voortdurend met de netwerken van de hertogen
en die van de steden der Nederlanden. Hun rivaliteit was een spetterend spektakel.
Dikwijls waren de belangen van de vorstelijke en de stedelijke elite echter
gelijklopend, zodat ze handig aan elkaar werden gekoppeld via clandestiene
manoeuvres, door het smeden van huwelijksbanden en door verleidingstechnieken.
De stad Mechelen liet daarvan een opmerkelijk staaltje zien toen zij openlijk
bouwpremies aanbood aan leden van de Bourgondische hofkringen; de stad hoopte
op die manier de rol van Bourgondische hoofdstad over te nemen, ten koste van
Brussel.
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De ontmoeting van de jonge Maximiliaan Sforza met keizer Maximiliaan. Miniatuur in Livre de Jésus.
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Soms schoten protectiesystemen en sociale netwerken structureel te kort omdat ze
al te ondoeltreffend waren opgezet. Dat was het lot van de armenzorg, althans voordat
Vivès zich in de zestiende eeuw over het middeleeuwse systeem boog. Als de nood
het hoogst was, bleven de armendissen het meest in gebreke. Bovendien werden de
armen, bij elk overaanbod op de arbeidsmarkt, als lui en werkonwillig gebrandmerkt,
terwijl hun situatie toch

Een Noord-Italiaans riddergezelschap nadert een palazzo. Miniatuur (detail) in Giovanni Boccaccio's
Filocolo, geschreven in opdracht van Ludovico III Gonzaga, Mantua, 1463-64.
Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Ital. 85, fol. 114v

slechts een kwestie van werkloosheid was. Stadsbestuurders waren meer dan eens
het slachtoffer van hun dubbele loyauteit: ze waren leden van bondgenootschappen
binnen de stedelijke elites, maar ze waren ook vaak de hertogelijke clan toegedaan;
als hun betrokkenheid in dit laatste systeem te ver ging, raakten ze, vooral tijdens
woelige episodes politiek verbrand in hun stedelijke positie.
Sociale revoltes wortelden in twee tradities. De ene was de fundamentele ambitie
van de stedelijke elites om de vorst en de centrale overheid aan banden te leggen.
De andere had te maken met collectieve explosies van ongenoegen omtrent concrete
sociale eisen van welbepaalde groepen, zoals de wevers en de vollers. Uitstoting uit
de samenleving had vele oorzaken. Een ervan was het misprijzen voor en de
stigmatisering van joden, woekeraars, leprozen, homoseksuelen, maar ook vrouwen.
Tegenover prostitutie was de houding dubbelzinnig. In Brugge was zelfs geen
duidelijke gedoogzone afgebakend. Buitenlanders werden meer getolereerd naarmate
zij voor de autochtone elites nuttig en bruikbaar waren. Leprozen, joden, zwakzinnigen
en andere marginale groepen werden meestal afgezonderd in een instelling of een
apart stadsgedeelte; die segregatie was een aanfluiting van de menselijke waardigheid.
Als we de kern van de middeleeuwse samenleving in de Lage Landen pogen te
omschrijven, dan ligt het contrast met grote delen van West-Europa vooral in het
uiterst verstedelijkte karakter. Dat was in de Nederlanden zodanig dat zelfs de
volksvertegenwoordiging in Vlaanderen en Holland bijna uitsluitend door een kleine
groep van grote en machtige steden werd waargenomen. Maar ook de tegenstelling
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met het niet minder verstedelijkte Noord-Italië is evident. In Italië werkten de tradities
van het vrouwonvriendelijke Romeinse recht, dat er het middeleeuwse familierecht
grondig beïnvloedde, sterker door. In de Nederlanden daarentegen lijken de
zelfstandige positie van de vrouw, de vroege emancipatie van jongeren, de kansen
op een volwaardig sociaal en economisch statuut van de weduwe, de wens om zowel
jongens als meisjes een degelijke algemene en professionele scholing te bezorgen,
aanzienlijk groter te zijn geweest dan in Italië, en zeker dan in de rest van Europa.
Italië en de Nederlanden mogen allebei sterk verstedelijkte regio's zijn geweest, ze
waren niet identiek. Het erfrecht was ‘moderner’ in Vlaanderen: dochters werden er
nagenoeg gelijkgeschakeld met zonen, behalve dan inzake leenerfrecht, maar dat is
niet de essentie. Het meisje had geen bruidsschat nodig want ze had recht op haar
deel van de erfenis. Dat maakte haar sterk en toch kwetsbaar. Door haar statuut was
zij een ‘interessante partij’, maar als zij zich liet verleiden of schaken door een
minnaar die haar ouders niet lustten, dan kon zij onterfd worden en op vele manieren
onder druk worden gezet om haar partner op te geven. Buiten deze conflictsituaties
zorgde het egalitaire erfrecht in Vlaanderen ervoor dat de vrouw perfect haar gezag
behield over de goederen die zij in het huwelijkspatrimonium inbracht. De
gelijkberechtiging gold ook voor wat man en vrouw samen inbrachten. Bij het
overlijden van haar echtgenoot vervielen de bezittingen aan haar, en niet, zoals elders
in Europa, aan de familie van haar man. Een zekere discriminatie bleef bestaan: de
echtgenoot kon, zonder zijn vrouw te raadplegen, beslissen over de door hem
ingebrachte goederen; het omgekeerde kon niet. Paradoxaal genoeg was de gehuwde
vrouw dus iets meer rechtsonbekwaam dan de ongetrouwde vrouw en de weduwe.
De originaliteit van de cultuur en van de politieke praktijk in de Bourgondische
Nederlanden zit wellicht in de goed lopende interactie en de integratie van twee
culturen en twee politieke machten: die van de vorsten, de hertogen van Bourgondië,
met hun kosmopolitische hofcultuur, en die van de grote steden met hun robuuste
stedelijke identiteit en hun Europese culturele en economische contacten. Die rivaliteit
leidde tot heroïsche kortsluitingen in crisisperiodes, maar in de lange vreedzame
tussenfases bracht zij een wederzijds inspirerende dynamiek teweeg.
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getuige van het hofleven. H. BEAUNE & J. d'ARBAUMONT (ed.), Olivier de La Marche,
Mémoires, 4 dln., Paris, 1883-88. Bepaalde edelen hebben zelf een relaas geschreven,
zoals Gilbert de Lannoy: C. POTVIN, OEuvres de Ghillebert de Lannoy, Louvain,
1878; A. PIAGET (ed.), Ballades, in: Romania, 39, 1910, 324-368: en zoals Jean de
Werchin, zie: Le songe de la barge, in: Romania, 38, 1909, 71-110.
- Administratieve bronnen: E. DE COUSSEMAKER, Rapport et dénombrement des
villes et chatellenies de Dunkerque, Bourbourg et Warneton en 1458, in: Annales du
Comité Flamand de France, 10, 1868-69; J.-M. DUVOSQUEL, Un document d'histoire
rurale: le dénombrement de la seigneurie de Commines (1470), Louvain - Gand,
1971; M.-R. THIELEMANS, Les Croy, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents
extraits de leurs archives familiales, 1357-1487, in: HKCG, 124, 1959, 1-141.
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- Iconografische bronnen: de reeks uitgegeven door J.-M. DUVOSQUEL (ed.), Albums
de Croÿ, Brussel, 1985, biedt interessante gegevens over de precieze plaatsen waar
de familie de Croÿ goederen bezat (voornamelijk in Henegouwen en Artesië), en
over institutionele aspecten. Nuttig is: Châteaux et chevaliers en Hainaut au
Moyen-Age. [tent. cat.] Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, Bruxelles 1995.

· 3· De geestelijken
Algemene problematiek en kerkelijke immuniteiten
R. VAN UYTVEN, Wereldlijke overheid en reguliere geestelijkheid in Brabant tijdens
de late Middeleeuwen, in: Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België.
Middeleeuwen en Moderne Tijden. Actes du Colloque de Bruxelles 30 novembre-2
décembre 1967 [Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, 47], Louvain,
1968, 48-134; W. PREVENIER, De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale
Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de late Middeleeuwen, ibidem, 9-46;
IDEM, Les triangles ‘Eglise, Etat, Société’ et ‘Eglise, Famille, Société laïque’ dans
les Pays-Bas bourguignons du XVe siècle, in: F. ALVAREZ-PÉREYRE (ed.), Le politique
et le religieux, Jérusalem, 1995, 119-137.

Celibaat
M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Mandatory Celibacy and priestly Ministry
in the Diocese of Tournai at the End of the Middle Ages, in: J.-M. DUVOSQUEL &
E. THOEN (ed.), Peasants & Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem
Adriaan Verhulst, Gent, 1995, 681-692.

Geestelijken aan het hof, hogere geestelijken
JONGKEES, Staat en kerk; A.G. JONGKEES, Etat et Eglise dans les Pays-Bas
bourguignons: avant et après 1477, in: Burgundica et varia. Keuze uit de verspreide
opstellen van prof. dr. A.G. Jongkees, Hilversum, 1990, 162-171; H. MÜLLER, Cum
res ageretur inter tantos principes. Der streit um das Bistum Tournai (1433-1438).
Zu einem Kapitel französisch-burgundischer Beziehungen aus der Zeit des Konzils
von Basel, in: J. HELMRATH (ed.), Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich
Meuthen, München, 1994, 231-253; J. PYCKE, De Louis de la Trémoille à Ferry de
Clugny (1388-1483): cinq évêques tournaisiens au service des ducs de Bourgogne,
in: Les Grands Siècles de Tournai [Tournai - Art et Histoire 7], Tournai Louvain-la-Neuve, 1993, 209-238. Ter perse is een bundel in de Publications du
Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 37, 1998 (Rencontres de
Dijon-Dôle, septembre 1997): Hommes d'église et pouvoirs à l'époque bourguignonne.
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Reguliere en seculiere geestelijken
VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Het parochiale leven, 33-59: A.J.A.
BIJSTERVELD, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant
1400-1570, Amsterdam, 1993; IDEM, Les jeux d'influence et le patronage local de
la haute noblesse dans le choix des titulaires de cures en Brabant du Nord (XVe-XVIe
siècles), in: Revue du Nord, 77, 1995, 345-363; A. Derolez, The Library of Raphael
de Mercatellis, Abbot of St. Bavon's, Ghent 1437-1508, Gent, 1979.

Vrouwelijke geestelijken
E. LOPEZ, Sainte Colette et la maison de Bourgogne, in: M.-Th. CARON & D. CLAUZEL
(ed.), Le Banquet du faisan, ‘Lille-Arras: deux capitales princières bourguignonnes
face au défi de l'Empire Ottoman’, Arras, 1997, 289-301; W. SCHEEPSMA, Deemoed
en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften, Amsterdam, 1997.

· 4· Elites, middengroepen en arbeiders in de stad en op het platteland
Sociale gelijkheid en ongelijkheid
- Algemene problematiek: P.M. BLAU, Inequality and Heterogeneity. A primitive
theory of Social Structure, New York-London, 1977; D.D. RAPHAEL (ed.), Political
Theory and the Rights of Man, London-Melbourne-Toronto, 1967; C. MORRIS, The
Discovery of the Individual, 1050-1200, London, 1973; W. BLOCKMANS, Finances
publiques et inégalité sociale dans les Pays-Bas aux XIVe-XVIe siècles, in: J. PH.
GENET & M. LE MENÉE, Genèse de l'Etat Moderne. Prélèvement et Redistribution,
Paris, 1987, 77-90; R. VAN UYTVEN, Classes économiques, hiérarchies sociales et
influence politique aux Pays-Bas du sud du XIVe au XVIIe siècle, in: A. GUARDUCCI,
Gerarchia economiche ..., Istituto F. Datini, Firenze, 1990, 365-386.
- In de Kerk: D. VAN DEN AUWEELE, De Renaissance van de XIIe eeuw, in:
Panopticon, 16, 1993, 480-481.
- Bij juristen: zie de bijdrage van L. VAN HOLK, en die van J. GILISSEN & M.
MAGITS, in: Recueits de la Société Jean Bodin, 48, L'individu face au pouvoir, Man
versus Political Power, 3e partie, Europe Occidentale, Bruxelles, 1989, 483-549.
- In de steden: M. BOONE, Droit de bourgeoisie, 707-726; PREVENIER, Quelques
réflexions, 350-354; PREVENIER, Inzicht, 53-55; A. ZOETE, De haardtelling van 1469
in Veurne ambacht, in: HKCG, 156, 1990, 55-133.

Elites, ambachtslui en middenstanders, arbeiders
- Afscherming door gegoede families: G. DES MAREZ, Etudes sur la propriété foncière
dans les villes du moyen âge et spécialement en Flandre, Gand-Paris, 1898, 152-156,
168-182; PH. LARDINOIS, Symptomen van een middeleeuwse clan: de erfachtige

Prinsen en poorters

lieden te Gent in de eerste helft van de 14de eeuw, in: HMGOG, n.r. 31, 1977, 65-76;
DANNEEL, Weduwen en wezen, 144.
- Patriciaat en gemeen: G.A. BRUCKER, The Florentine populo minuto and its
political role, 1340-1450, in: MARTINES, Violence, 155-183.
- Discriminatie vrouwen: VAN GERVEN, Vrouwen, 962-963; PREVENIER, Violence
against Women, 262-840.
- Hiërarchie der beroepen: DE BOER, Het Leids medisch ‘netwerk’, 70.

Geschoolde arbeiders
J.P. SOSSON, Die Körperschaften in den Niederlanden und Nordfrankreich: neue
Forschungsperspektiven, in: K. FRIEDLAND (ed.), Gilde und Korporation in den
nordeuropäischen Städte des späten Mittelalters, Köln-Wien, 1984, 79-90; IDEM,
Les XIVe et XVe siècles: un ‘âge d'or de la main d'oeuvre’?, in: Publications du Centre
européen d'études bourguignonnes, 27, 1987, 19-37; IDEM, L'entrepreneur médiéval,
in: S. CAVACIOCCHI, L'impresa, Istituto F. Datini, Prato, 1991, 275-293; R. HOLBACH,
Frühformen von Verlag und Großbetrieb, Stuttgart, 1994.
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De plattelandsbevolking
- Sociale samenstelling: F.L. GANSHOF & A. VERHULST, Medieval Agrarian Society
in its Prime. I. France, The Low Countries, and Western Germany, in: The Cambridge
Economic History of Europe. I. The Agrarian Life of the Middle Ages, Cambridge,
1966 (2nd ed.), 291-339; L. GENICOT, L'économie rurale namuroise au bas moyen
âge (1199-1429), dl. 1, Namur, 1943; dl. 2, Louvain, 1960; dl. 3, Bruxelles, 1982;
E. THOEN, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late
Middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de Kasselrijen van
Oudenaarde en Aalst (eind 13de-eerste helft 16de eeuw), 2 dln., Gent, 1988; A.
VERHULST, Précis d'histoire rurale de la Belgique, Bruxelles, 1990; A. DERVILLE,
Les communautés villageoises de la Flandre wallonne d'après l'enquête fiscale de
1449, in: Les Communautés Villageoises en Europe occidentale, Flaran, 4, 1982,
221-227; ZOETE, De haardtelling, 107.

Migratie en sociale mobiliteit
- Algemeen over de bevolking der Nederlanden: PREVENIER, La démographie,
255-275; BLOCKMANS & PREVENIER, Tussen crisis, 43-51. - Graveyard-fenomeen:
W. PREVENIER & B. DE MEYER, De bevolking van Nieuwpoort in de 14de en 15de
eeuw, in: Demografische Evoluties en Gedragspatronen van de 9de tot de 20ste eeuw
in de Nederlanden, Studia Historica Gandensia, 200, Gent, 1977, 247-275.
- Reputatie als land van belofte: R. VAN UYTVEN, La Flandre et le Brabant, ‘terres
de promission’ sous les ducs de Bourgogne?, in: Revue du Nord, 43, 1961, 281-317.
- Migratie: W. BLOCKMANS & W. PREVENIER, Tussen crisis, 51-56; E. THOEN,
Immigration to Bruges during die Late Middle Ages, in: Le Migrazioni in Europa,
Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, Prato, 1994, 335-353.

· 5· Ambtenaren
Lokale vertegenwoordigers van het vorstelijk gezag
- Over de baljuws in het spanningsveld tussen de lokale overheid en het centrale
gezag: BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 181-188. - Wedden en
vergoedingen van de baljuws: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 164-184
(citaat uit enquête van 1457: 167), 359-394; VAN ROMPAEY, Het compositierecht;
M. BOONE, ‘Want remitteren is princelijck’. Vorstelijk genaderecht en sociale
realiteiten in de Bourgondische periode, in: Liber amicorum Achiel Devos, Evergem,
1989, 53-59. - De souverein-baljuw en het onderzoek tegen Colart de Commynes:
VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 42-109; BOONE, De souverein baljuw,
57-78. - Over de familie de Commynes/Comines en hun netwerk in de Bourgondische
administratie: J.-M. DUVOSQUEL, Un mariage français à la cour de Bourgogne en
1444: Jean de Comines et Jeanne d'Estouteville, futurs tuteurs de Philippe de

Prinsen en poorters

Commynes, in: J.-M. DUVOSQUEL, J. NAZET, A. VANRIE, Les Pays-Bas Bourguignons.
Mélanges A. Uyttebrouck, Bruxelles, 1986, 245-249. - Het conflict tussen
soeverein-baljuws en schepenbanken: BOONE, De souverein-baljuw, 65-67; BOONE,
Droit de bourgeoisie, 707-726. - Vergelijkbare conflicten in Henegouwen: P. CULLUS,
De quelques abus imputés, à tort ou à raison, aux officiers de justice des comtes de
Hainaut (XIVe-XVe siècles), in: J.-M. DUVOSQUEL, J. NAZET, A. VANRIE, o.c., 163-173.
- Over de domaniale ontvangers: M. SOMMÉ, Règlements, délits et organisation
des ventes dans la forêt de Nieppe (début XIVe-début XVIe siècle), in: Revue du Nord,
72, 1990, 518-519; M. BOONE, ‘Mon dit seigneur y a bien peu du sien’: revenus
domaniaux et relations sociales à travers les enquêtes concernant la gestion des
‘moeres’ ducaux dans les Quatre-Métiers (1424-1425), in: J.-M. DUVOSQUEL & E.
THOEN (ed.), Peasants and townsmen in medieval Europe. Studia in honorem A.
Verhulst, Gent, 1995, 593-595, 599-601.
- Het Gentse poorterschap en zijn invloed op de rechtsgang: M. BOONE,
Particularisme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. Documents
inédits autour d'un conflit entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et Gand en
1401, in: HKCG, 152, 1986, 49-113; KRUSE, Les malversations, 307-311. - Het
incident in Oudenburg in 1441: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 79. Over de handel in valse genadebrieven: M. BOONE, Sources juridiques, sources
littéraires: reflets de la vie politique et sociale dans le comté de Flandre à l'époque
bourguignonne, in: E. RASSART-EECKHOUT, J.-P. SOSSON et al. (ed.), La vie matérielle
au Moyen Age. L'apport des sources littéraires, Louvain-la-Neuve, 1997, 11-28.
- Over de juridische opleiding van het personeel van de steden: M. BOONE, Les
juristes et la construction de l'Etat bourguignon aux Pays-Bas. Etat de la question,
pistes de recherches, in: J.-M. DUVOSQUEL, J. NAZET, A. VANRIE, o.c., 115-117.

Stedelijke ambtenaren
M. BOONE, Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de late middeleeuwen
(14de-15de eeuw), in: Handelingen 11e internationaal colloquium ‘Het openbaar
initiatief van de gemeenten in België. Historische grondslagen (Ancien Régime)’,
Gemeentekrediet van België, 1984, historische reeks in-8, nr. 65, 82-83; M. BOONE,
Formelis, Simon Van, in: Nationaal biografisch woordenboek, 13, Brussel, 1990,
288-291; M. BOONE, Schöffen, in: Lexikon des Mittelalters, VII-7, München, 1995,
1516-1517; W. PREVENIER, Scoorkinne, 761-763. De Gentse enquête van 1451-52
is uitgegeven en van commentaar voorzien in V. FRIS, Dagboek van Gent van 1447
tot 1470, 1, Gent, 1901, 46-56. De juridische vertegenwoordiging van de stad hogerop
en het appèl voor het Parlement van Parijs: S. DAUCHY, De processen in beroep uit
Vlaanderen bij het Parlement van Parijs, Brussel, 1995, 87-89. Het juridische kader
in Rijsel: D. CLAUZEL, Finances et politique à Lille pendant la période
bourguignonne, Dunkerque, 1982, 142-143. De Gentse Leden en de stedelijke ambten:
BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 124-160.

Kleptocratie
- Over de privilegies van 1477: W. BLOCKMANS (ed.), 1477. Le privilège général et
les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, Kortrijk, 1985:
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bevat verschillende bijdragen over elk van de gewestelijke privilegies afzonderlijk
en een synthetische analyse door BLOCKMANS over de constitutionele betekenis van
de teksten (490-491). M. BOONE & H. BRAND, De ondermijning van het Groot
Privilege van Holland, Zeeland en West-Friesland volgens de instructie van 21
december 1477, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 24/1, 1992, 12-18;
BOONE, Dons, 471-487; PREVENIER, Ambtenaren, 44-59; W. BLOCKMANS, Privaat
en openbaar domein. Hollandse ambtenaren voor de rechter onder de Bourgondiërs,
in: J.-M. DUVOSQUEL, E. THOEN, o.c, 707-719; W. BLOCKMANS, Corruptie, patronage,
makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de
Bourgondisch-Habsburgse staat, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 11, 1985,
231-247.
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Deel II Sociaal gedrag en vrijetijdsbesteding
· 1· Ontspanning in stad en dorp
De idee van vrije tijd
- Vormen van ontspanning en functies van het spel: J. HUIZINGA, Homo Ludens,
Haarlem, 1938; R. CAILLOIS, Les jeux et les hommes, Paris, 1967, 171-172; M.
BAKHTIN, Rabelais and his World, Boston, MIT, 1968, 4-12; MUCHEMBLED, Culture
populaire, 158-188; P.A. BUCKNELL, Entertainment and Ritual, 600 to 1600, London,
1979; VERDON, Les loisirs, 17-47, 153-210; O. GRUSSI, La vie quotidienne des
joueurs sous l'ancien régime, Paris, 1985; R. HOLBACH, Feste und freie Zeit in den
Hansestädten, in: Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos, Hamburg, 1989,
443-448; J.-M. MEHL, Les jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe
siècle, Paris, 1990; D. ALTENBURG, Feste und Feiern im Mittelalter, Sigmaringen,
1991. Casus: VAULTIER, Le folklore, 83, 206.
- Collectief karakter: GEERTS, De spelende mens, 128-139; P. TRIO, Volksreligie
als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late
middeleeuwen, Leuven, 1993; J. DUMOULIN & J. PYCKE, La grande procession de
Tournai (1090-1992), Tournai-Louvain-la-Neuve, 1992. Casus: VAULTIER, o.c., 84.
- Privacy: HANAWALT, At the Margin, 1-17; CONTAMINE, Les aménagements,
485-501.
- Elite en massa: P. BURKE, Popular Culture in Early Modern Europe, London,
1978, 8-12, 23-29; MUCHEMBLED, Culture populaire, 189-217; VERDON, Les Loisirs,
164-197; R. MUCHEMBLED, Les jeunes, les jeux et la violence en Artois au XVIe
siècle, in: PH. ARIÈS & J. CL. MARGOLIN (ed.), Les jeux à la Renaissance, Paris,
1982, 573.
- Repressie: M. DELAMARE, Traité de la police, 1, Paris, 1722, 488; J. VAN
HUMBEECK, Exploitation et répression des jeux d'argent en Flandre aux XIVe et XVe
siècles, in: Tijdschift voor Rechtsgeschiedenis, 45, 1978, 327-352; GEERTS, De
spelende mens, 37-50, 61-69, 77-93.
- Kinderspelen: S. HINDMAN, Pieter Bruegel's Children's Games, Folly and Chance,
in: The Art Bulletin, 63, 1981, 447-475.

Collective ontspanning
- Spontaneïteit van ontspanning: PETIT-DUTAILLIS, Documents, 14-15 (1438), 22-23
(1455); ARA, Brussel, Rolrek. 1389 (deel Hulst-Axel) over 1388.
- Dansen: MUCHEMBLED, La violence, 283; MITTERAUER, A History, 64, 164-165;
VERDON, Les loisirs, 43, 255; VAULTIER, Le folklore, 95; LA RONCIÈRE, La vie
privée, 245-247.
- Baden: VERDON, Les loisirs, 136-142; G. VIGARELLO, Le propre et le sale:
l'hygiène du corps depuis le Moyen Age, Paris, 1985; BRAUNSTEIN, Approches,
591-599 (lang citaat van de Italiaan Poggio over zijn bezoek aan Baden in 1414).
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- Casussen: MARQUIS DE QUEUX SAINT-HILAIRE & G. RAYNAUD (ed.), Eustache
Deschamps, OEuvres complètes, 4, Paris, 1903, 6 (Rondel 552, v. 4-10); CHAMPION,
Les Cent, 193-194.
- De straat: J.-P. LEGUAY, La rue dans les villes françaises de la fin du Moyen
Age, Rennes, 1984; CONTAMINE, Les aménagements, 427-440; MUCHEMBLED,
Violence, 200; MARTINES, Violence, passim.
- De herberg: B.H.D. HERMESDORF, De herberg in de Nederlanden, Arnhem,
1977; P. CLARK, The English Alehouse. A Social History 1200-1830, London-New
York, 1983, 4-5; VAN UYTVEN, Scènes, 11-31; W. KERNTKE, Taverne und Markt,
Frankfurt, 1987; MUCHEMBLED, La violence, 200-221; VERDON, Les loisirs, 128-136;
PETIT-DUTAILLIS, Documents, 15-17, 23-25, 31, 35-36, 149, 179-184; J. TOUSSAERT,
Le sentiment religieux en Flandre à la fin du moyen âge, Paris, 1963, 388-391; P.
CHAMPION, François Villon, 2 dln., Paris, 1913, 76; R. MEENS, Dronkenschap in de
vroege middeleeuwen, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 109, 1996, 424-442.
- Het theater: R.L. ERENSTEIN, Een theatergeschiedenis der Nederlanden,
Amsterdam, 1996; W. HARTUNG, Die Spielleute. Randgruppe in der Gesellschaft
des Mittelalters, Wiesbaden, 1982; VERDON, Les loisirs, 211; G. NIJSTEN, Toneel
in de stad, in: CARLIER, Hart en marge, 105-129; VAULTIER, Le folklore, 87-88,
72-73, 210-215; A.H. GUESNON, La satire à Arras au XIIIe siècle, Paris, 1900; W.
VAN EEGHEM, Drie schandaleuse spelen, Brussel, 1559, Antwerpen-Amsterdam,
1937; H. PLEIJ, Volksfeest en toneel in de middeleeuwen, 11. Entertainers en akteurs,
in: De Revisor, 4, 1977, 34-41.
- Over visuele voorstelling: W.S. GIBSON, Artists and Rederijkers in the Age of
Bruegel, in: The Art Bulletin, 63, 1981, 426-446; GL. WICKHAM, The Medieval
Theatre, Cambridge, 1987; G. COHEN, Le théâtre en France au Moyen Age, 2 dln.,
Paris, 1928-31. Casus: M. CRICKE: ADN, Lille, B 1698, f. 22v-23v.
- Charivari en karnaval: VAULTIER, Le folklore, 32-36; N.Z. DAVIS, The Reasons
of Misrule: Youth Groups and Charivaris in 16th century France, in: Past and Present,
50, 1971, 41-75; C. GAUVARD & A. GOKALP, Les conduites de bruit et leur
signification à la fin du moyen âge: le charivari, in: AESC, 29, 1974, 693-704; A.
BURGUIÈRE, The charivari and religious repression in France during the Ancien
Régime, in: WHEATON & HAREVEN, Family, 84-110; LE GOFF & SCHMITT, Le
Charivari; N. GONTHIER, Délinquantes ou victimes: les femmes dans la société
lyonnaise du XVe siècle, in: Revue Historique, 271, 1984, 15-46; LA RONCIÈRE, La
vie privée, 171-173; MUCHEMBLED, La violence, 221-247; KLAPISCH-ZUBER, La
maison, 229-246; MITTERAUER, History of Youth, 159-168; G. CIAPPELLI, Carnevale
e Quaresima: Rituali e spazio urbano a Firenze, secc. XIII-XVI, in: CHIFFOLEAU &
MARTINES, Riti, 159-174.

Individuele ontspanning
- Correspondenties: V. ROSATI (ed.), Le lettere di Margherita Datini a Francesco
di Marco, 1384-1410, Prato, 1977; S.B. MEECH (ed.), The Book of Margery Kempe,
London, 1940; STRUBBE, De briefwisseling, 511-560; LA RONCIÈRE, La vie privée,
255-261; VERDON, Les loisirs, 282-288.
- Lectuur en bibliotheken: VERDON, Les loisirs, 259-282; P. CHAMPION, La librairie
de Charles d'Orléans, Paris, 1910; A. DEROLEZ, Corpus Catalogorum Belgii. De
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middeleeuwse bibliotheekcatalogi der Zuidelijke Nederlanden, 2 dln., Brussel,
1966-1994; D. VAN DEN AUEELE et al., De bibliotheek van Mr Filips Wielant (1483),
in: Lias, 8, 1981, 2, 145-187; G. OLSON, Literature as Recreation in the Later Middle
Ages, Ithaca-London, 1982; A. DERVILLE, L'alphabétisation du peuple à la fin du
Moyen Age, in: Revue du Nord, 66, 1984, 761-776; A. NABER, Jean de Wavrin, un
bibliophile du quinzième siècle, in: Revue du Nord, 69, 1987, 281-293; PREVENIER,
Court, 11-29; R. STRAUB, David Aubert, escripvain et clerc, Amsterdam-Atlanta,
1995.
- Dieren: P. DURRIEU, Les petits chiens du duc Jean de Berry, in: Comptes-rendus
de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1909, 866-875; F. KLINGINDER,
Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages, London, 1971; T. BAYARD,
A Medieval Home Companion. Housekeeping
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in the Fourteenth Century (Le Ménagier de Paris), New York, 1991, 53-54.
- Erotiek: LA RONCIÈRE, La vie privée, 295-298; P. MEYER, Le roman de Flamenca,
Paris, 1901; R. HABOUCHKA, Clerics, their wives, and their concubines, in: H.R.
LEMAY, Homo carnalis. The carnal aspect of medieval human life, Binghamton,
1990, 85-104; D. JACQUART, Medical explanations of sexual behavior in the middle
ages, ibidem, 1-21; S. CRANE, Gender and Romance in Chaucer's Canterbury Tales,
Princeton, 1994; N. DAVIDSON, Theology, nature and the law: sexual sin and sexual
crime in Italy from the fourteenth to the seventeenth century, in: DEAN & LOWE,
Crime, 74-98.
- Seksuele onthouding en ascetisme: J.A. MCNAMARA, Chaste Marriage and
Clerical Celibacy, in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Sexual Practices, 22-33; P. BROWN,
The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity,
New York, 1988; D. ELLIOTT, Spiritual Marriage. Sexual Abstinence in Medieval
Wedlock, Princeton, 1993; M. MCGLYNN & R.J. MOLL, Chaste Marriage in the
Middle Ages, in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Handbook, 1996, 103-122; J. LE GOFF,
Le refus du plaisir, in: J. LE GOFF, L'imaginaire médiéval, Paris, 1985, 136-148.
- Prostitutie: J. CLEUGH, Love locked out. A survey of love, licence and restriction
in the Middle Ages, London, 1963, 131-153; E. PAVAN, Police des moeurs, société
et politique à Venise à la fin du Moyen Age, in: Revue Historique, 104, 1980, 241-288;
R.C. TREXLER, La prostitution florentine au XVe siècle, in: AESC, 36, 1981, 983-1015;
BULLOUGH, Prostitution in the Later Middle Ages, in: BULLOUGH & BRUNDAGE,
Sexual Practices, 1982, 176-186; OTIS, Prostitution; RUGGIERO, The Boundaries,
64-65, 118-121, 146-153; J. ROSSIAUD, La prostitution médiévale, Paris, 1988; P.
SCHUSTER, Das Frauenhaus. Städtische Bordelle in Deutschland 1350 bis 1600,
Paderborn, 1992; A. LÖMKER-SCHLÖGELL, Prostituierte, in: B.U. HERGEMÖLLER
(ed.), Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Warendorf, 1990, 52-85;
BRUNDAGE, Law, sex, 521-530; VERDON, Les loisirs, 142-152; GAUVARD, De grâce,
330-339; R. KARRAS, Common Women. Prostitution and Sexuality in Medieval
England, New York-Oxford, 1996, 33, 41-45, 56-57, 138; R. KARRAS, Prostitution
in Medieval Europe, in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Handbook, 243-260.
- Overspel en concubinaat van priesters: G. VALLESE (ed.), Poggio Bracciolini,
Contro l'ipocrisia, Napoli, 1946; LE ROY LADURIE, Montaillou, 177-243; L.
MARTINES, An Italian Renaissance Sextet, New York, 1994, 71-92. - Priesters als
erotische personages in fictie: G. COHEN, Recueil de farces françaises inédites du
XVe siècle, Cambridge (Mass.), 1949.
- Sodomie en homoseksualiteit: H.J. KUSTER, Over homoseksualiteit in
middeleeuws West-Europa, Utrecht, 1977; D.J. NOORDAM, Riskante relaties. Vijf
eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733, Hilversum, 1995; K. GERARD
& G. HEKMAN, The Pursuit of Sodomy, New York, 1989; J. BOSWELL, Same-sex
Unions in Premodern Europe, New York, 1994; W. JOHANSSON & W.A. PERCY,
Homosexuality, in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Handbook, 155-189.
- Bestialiteit: CHOJNACKI, Crime, 211; J.E. SALISBURY, Sex in the Middle Ages,
New York-London, 1991, 173-186.
- Reizen: C. SCHEFER, Le voyage d'outremer de Bertrand de la Broquière, Paris,
1892; VERDON, Les loisirs, 297-301; CH. HIGOUNET (ed.), L'homme et la route en
Europe occidentale au moyen âge et aux temps modernes, Journées Flaran, 2, Auch,
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1982; H. DE RIDDER-SYMOENS, La migration académique des hommes et des idées
en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles, in: Cre-Information, 62, 1983, 69-79; W. PARAVICINI,
Die Preussenreisen des europäischen Adels, 2 dln., Sigmaringen, 1989-1995. - Reizen
om talen te leren: STRUBBE, De briefwisseling, 531; J. KERVYN DE LETTENHOVE,
Mémoires de Jean de Dadizeele, Brugge, 1850.

· 2· Adellijke gedragspatronen
Het hofleven wordt uitvoerig besproken, met name aan de hand van voorbeelden en
gegevens uit het Bourgondische milieu in:
M. STANESCO, Jeux d'errance du chevalier médiéval, aspects ludiques de la
fonction guerrière dans la littérature du Moyen Age flamboyant, Leyde-New
York-Kopenhagen, 1988.
- Tornooien en bewapening: CL. GAIER, L'industrie et le commerce des armes
dans les anciennes principautés belges du XIIIe à la fin du XVe siècle, Paris, 1973;
R. & J. BARKER, Les tournois, Woodbridge, 1989; J.-P. JOURDAN, Le symbolisme
du Pas dans le royaume de France (Bourgogne et Anjou) à la fin du Moyen Age, in:
Journal of Medieval History, 18, no. 2, 161-181; E. VAN DEN NESTE, Tournois,
joutes, pas d'armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Age (1300-1486),
Paris, 1996 (dit boek toont aan dat de interesse voor het tornooi en het gevecht
evenzeer bij edelen als bij burgers voorkomt; uitvoerige bibliografie).
- Over adellijke feesten, zie het speciale nummer van de Publications du Centre
Européen d'Etudes Bourguignonnes, no34, 1994 (Rencontres de Lausanne), Fêtes et
cérémonies aux XIVe-XVe siècles. Verder: 1454, Lille-Arras, et le voeu du Faisan,
Actes du colloque tenu à Lille et Arras en juin 1995, Presses de l'université d'Artois,
1997: de bijdragen behandelen de materiële organisatie van het feest, de politieke
draagwijdte, de intellectuele en artistieke betekenis.
- Het hofleven in het algemeen: O. CARTELLIERI, La cour des ducs de Bourgogne,
Paris, 1946; PARAVICINI, Expansion et intégration, 298-314; IDEM, The Court, 69-102.
- Het intellectuele en artistieke leven: VANDERJAGT, Qui sa vertu, passim; Charles
le Téméraire, 1433-1477. Catalogue de l'Exposition de la Bibliothèque royale Albert
Ier, Bruxelles, 1977; B. DE PATOUL & R. VAN SCHOUTE, Les primitifs flamands et
leur temps, Louvain-la-Neuve, 1994; R. WANGERMÉE & PH. MERCIER, La musique
en Wallonie et à Bruxelles, Bruxelles, 1980; R. HOYOUX, L'organisation musicale à
la cour des ducs de Bourgogne, in: Publications du Centre Européen d'Etudes
Bourguignonnes, 25, 1985, 57-72.

· 3· Imitatie en specifiek gedrag
Algemene sociologische stellingen over imitatiegedrag: A. SWIDLER, Culture in
Action: Symbols and Strategies, in: American Sociological Review, 51, 1986, 273-286;
J. HUBER, Imitationen. Nachahmung und Modell, Basel, 1989; M. SPARIOSU & R.
BOGUE (ed.), Mimesis in Contemporary Theory, 2 dln., Philadelphia, 1984-91; W.
SEWELL, A Theory of Structure, in: American Journal of Sociology, 98, 1992, 1-29;
G. GEBAUER & C. WULFS, Mimesis. Culture, Art, Society, Berkeley, 1995.
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Kunst en cultuur
- Hofcultuur: J. Bumke, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen
Mittelalter, 2 dln., München, 1986; C.A.J. ARMSTRONG, The Golden Age in
Burgundy, in: A.G. DICKENS (ed.), The Courts of Europe, London, 1977, 55-75; W.
BLOCKMANS, The Burgundian Court and the Urban Milieu as Patrons in 15th century
Bruges, in: M. NORTH (ed.), Economic History and the Arts, Köln-Weimar-Wien,
1996, 15-26.
- Imitatie door kooplieden en burgers: L. SEIDEL, Jan van Eyck's Arnolfini Portrait.
Stories of an Icon, Cambridge Univ. Press, 1993; W. BLOCKMANS, The Creative
Environment: Incentives to and Functions of Bruges Art Production, in: M.W.
AINSWORTH, Petrus Christus, Gent, 1995, 11-20.
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- Imago van de steden: M. CASTELLANI & J.P. MARTIN (ed.), Arras au moyen âge,
Arras, 1994; R. VAN UYTVEN, Architecturale vormen en stedelijke identiteit in de
middeleeuwen, in: J.C. DEKKER, Sporen en spiegels, Tilburg, 1995, 17-21;
PREVENIER, Court, 11-29.
- Taalgebruik: C.A.J. ARMSTRONG, The Language Question in the Low Countries:
Administration, in: J.R. HALE, J.R.L. HIGHFIELD, B. SMALLAY (ed.), Europe in the
Middle Ages, London, 1965, 386-409; R. WILLEMYNS, Taalpolitiek in de
Bourgondische tijd, in: Verslagen en Mededelingen Koninklijke Academie
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1994, 162-177.

Woon- en eetcultuur
- Vorstelijke en stedelijke gebouwen: EHLERT, Haushaltung, 19-24; LA RONCIÈRE,
La vie privée, 174-204; CONTAMINE, Les aménagements, 457-472; W. BLOCKMANS,
Urban Space in the Low Countries, 13th-16th centuries, in: Annali della Facoltà di
Scienze Politiche, Materiali di Storia, 14, 1993-94, 29, 163-175.
- Interieurs: over Jan van Melle, zie: W. BLOCKMANS, Peilingen naar de sociale
strukturen te Gent tijdens de late 15e eeuw, in: Standen en Landen, 54, Heule, 1971,
239-241.
- Eetgewoonten: J. CRAEYBECKX, Un grand commerce d'importation. Les vins de
France aux anciens Pays-Bas (XIIIe-XVIe siècle), Paris, SEVPEN, 1958, 5-10, 40-43;
R. VAN UYTVEN, Het leven te Leuven ten tijde van Bouts, in: Dirk Bouts en zijn tijd,
Leuven, 1975, 19-36; L. MOULIN, Les liturgies de la table. Une histoire culturelle
du manger et du boire, Paris, 1989, 71-87; EHLERT, Haushaltung, 29-30, 207-218;
LA RONCIÈRE, La vie privée, 201-203; R. VAN UYTVEN, L'approvisionnement des
villes des anciens Pays-Bas au Moyen Age, in: L'approvisionnement des villes de
l'Europe occidentale, Flaran, 5, 1983, 75-116; P. STABEL, Markt en hinterland: de
centrale functies van de kleinere steden in Vlaanderen, in: Het stedelijk netwerk in
België in historisch perspectief (1350-1850), Brussel, 1992, Handelingen van het
15e internationale colloquium Spa, Gemeentekrediet coll. hist. in-8, nr. 86), 341-363.

Kleding
- Kledij, status en identiteit: VAN UYTVEN, Scènes, 24.
- Symboliek van de kleuren: R. VAN UYTVEN, Rood-witzwart: kleurensymboliek
en kleurensignalen in de middeleeuwen, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 97, 1984,
447-469; E. PLOSS, Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im
Mittelalter, Heidelberg-Berlin, 1962.
- Tekens van uitgestotenen: D. OWEN HUGHES, Distinguishing Signs: Earrings,
Jews and Franciscan Rhetoric in the Italian Renaissance City, in: Past and Present,
112, 1986, 3-59; PREVENIER, Sociale spanningen, 232-248; HANAWALT, At the
Margin, 7; M. MAES, Kledij als teken van marginaliteit in de late middeleeuwen, in:
W. PREVENIER, R. VAN UYTVEN, E. VAN CAUWENBERGHE (ed.), Sociale structuren
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en topografie van armoede en rijkdom in de 14de en 15de eeuw, Studia Historica
Gandensia 267, Gent, 1986, 135-156.
- Kritiek op kledij: MUCHEMBLED, Culture populaire, 194-195.

Liefde, erotiek en seksualiteit
- Lagen van sensibiliteit en seksueel actieve priesters: LE ROY LADURIE, Montaillou,
193-212; - De bedrogen echtgenoot: VAULTIER, Le folklore, 64; LA RONCIÈRE, La
vie privée, 220.
- Over natuurlijkheid van seks: BRUNDAGE, Sex and Canon Law, in: BULLOUGH
& BRUNDAGE, Handbook, 41.
- Erotiek in de fictie: R. NELLI, L'érotique des troubadours, Toulouse, 1963; U.
LIEBERTZ-GRÜN, Zur Soziologie des ‘amour courtois’, Heidelberg, 1977; B. ROY
(ed.), L'érotisme au moyen âge, Montréal, 1977, 25-26, 42, 70-71; A.M.J. VAN
BUUREN, Dirc Potter, a Medieval Ovid, in: E. KOOPER (ed.), Medieval Dutch
Literature in its European Context, Cambridge Studies in Medieval Literature,
Cambridge, 1994, 151-167; DINZELBACHER, Pour une histoire, 229-231.
- Antifeministische clichés: VAULTIER, Le folklore, 87; F. MELTZER, Salome and
the Dance of Writing. Portraits of Mimesis in Literature, Chicago-London, 1987.
Tekst van La Tour-Landry: M.Y. OFFORD (ed.), The Book of the Knight of the Tower,
London, 1971, 50.
- Chastellain over Jan van Kleef: C.A.J. ARMSTRONG, England, France and
Burgundy in the Fifteenth Century, London, 1983, 387.
- Colijn van Rijssele: M. BOONE, TH. DE HEMPTINNE, W. PREVENIER, Fictie en
Historische realiteit: Colijn van Rijssele's ‘De Spieghel der minnen’, ook een spiegel
van sociale spanningen in de Nederlanden der late middeleeuwen?, in: Koninklijke
Souvereine Kamer van Rhetorica van Vlaanderen de Fonteyne, 34, 1984, 9-33. De
tekstuitgave is: M.W. IMMINK, De Spiegel der Minnen, Utrecht, 1913; studies: E.
DE BOCK, Opstellen over Colijn van Rijssele, Antwerpen, 1958; A. VAN GIJSEN,
Liefde, kosmos en verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles ‘Spiegel
der minnen’, Utrecht-Groningen (dissertatie), 1989.
- Cent nouvelles nouvelles: CHAMPION, Cent nouvelles (uitgave met belangrijke
inleiding en illustraties); F.R. SWEETSER, Les Cent nouvelles nouvelles, Genève-Paris,
1966 (nieuwe ed.); R. DUBUIS, Les cent nouvelles nouvelles et la tradition de la
nouvelle en France au moyen âge, Grenoble, 1973, 79-80.
- Over de dans als uitdaging: VAULTIER, Le folklore, 218.
- Overspel: BRUNDAGE, Adultery and Fornication: A Study in Legal Theology,
in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Sexual Practises, 129-134; R.C. FAMIGLIETTI, Tales
of the Marriage Bed from Medieval France (1300-1500), Providence, 1992, 81-123;
LEO VON ROZMITAL, Ritter-, Hof- und Pilger-Reise, in: Bibliothek der Literarischen
Vereins in Stuttgart, 7, 1844, 28; VAULTIER, Le folklore, 58; LA RONCIÈRE, La vie
privée, 295-298; DANNEEL, De weduwen, 406. Casus van 1438: ADN, Lille, B 1682,
f. 11v-12v.
- Bastaarden: M. CARLIER, De sociale positie van de bastaard in het
laat-middeleeuwse Vlaanderen, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 13, 1987,
173-197; M. MITTERAUER, Ledige Mutter: zur Geschichte illegitimer Geburten in
Europa, München, 1983. - Casus over gebrek van bastaard: ADN, Lille, B 1682, f.
18r-v (1438).
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Het gedrag van buitenlanders
- Hanzeaten: H. LELOUX, De Oosterlingen en andere vreemde kooplieden te Brugge
en kerkelijke en sociaalcaritatieve instellingen, in: Handelingen Genootschap ‘Société
d'Emulation’ te Brugge, 110, 1973, 21-39; PREVENIER, Ambtenaren, 51-52, 56-57;
A. GREVE, Vreemdelingen in de stad: integratie of uitsluiting?, in: CARLIER et al.,
Hart en marge, 153-163.
- Italianen: P. ROGGHÉ, Italianen te Gent in de XIVe eeuw, in: Bijdragen
Geschiedenis der Nederlanden, 1, 1946, 197-226; W. PREVENIER, J.M. MURRAY,
M. OOSTERBOSCH, Les notaires publics dans les anciens Pays-Bas du XIIIe au XVIe
siècle, in: P. OSTOS & M.L. PARDO (ed.), Estudios sobre el Notariado Europeo
(Siglos XIV-XV), Universidad de Sevilla, 1997, 53-71.
- Verblijf in het buitenland: STRUBBE, Correspondentie,
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531; DANNEEL, De weduwen, 31, n. 38.
- Imitatie van Vlaamse kunst door buitenlanders: J: RIVIÈRE, Essai d'appréciation
sur l'importance économique et le statut des peintres dans les Pays-Bas du XVe siècle,
in: Publications du Centre européen d'Etudes bourguignonnes, 27, 1987, 97-110.

Economisch gedrag
H. SOLY, Het ‘verraad’ der 16de-eeuwse burgerij: een mythe?, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis, 86, 1973, 262-280.

Deel III Netwerken en sociale controle
· 1· Middeleeuwse families en gezinnen
Externe krachten bemoeien zich met huwelijk en gezin
- Familie en huwelijk in het algemeen: DUBY, Le chevalier; J. GOODY, The
Development of the Family and Marriage in Europe, Cambridge, 1983; L. STONE,
The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, New York, 1979; DE MEYER,
Min en onmin; M. GREILSAMMER, L'envers du tableau. Mariage et Maternité en
Flandre Médiévale, Paris, 1990; EHLERT, Haushaltung; E. BOUSMAR, Des alliances
liées à la procréation: les fonctions du mariage dans les Pays-Bas bourguignons, in:
Mediaevistik, 7, 1994, 11-69; S. CHOJNACKI, Kinship Ties and Young Patricians in
Fifteenth-Century Venice, in: Renaissance Quarterly, 38, 1985, 240-270; J.R. WATT,
The Making of Modern Marriage, Ithaca-London, 1992; C. BROOKE, The Medieval
Idea of Marriage, Oxford, 1991.
- Samenstelling en omvang der families: MITTERAUER & SIEDLER, The European
Family, 24-47; BLOCKMANS, Peilingen, 225; JACOB, Les époux, 124-125, 326-328;
PIRENNE, Les dénombrements, 13, 17-19; HERLIHY & KLAPISCH-ZUBER, Les Toscans,
470-487; LA RONCIÈRE, La vie privée, 163-309; A. GUERREAU-JALABERT, Sur les
structures de parenté dans l'Europe médiévale, in: AESC, 6, 1981, 1028-1049. Ongehuwd samenwonen: J.L. DUFRESNE, Les comportements amoureux d'après les
registres de l'officialité de Cérisy in: Bulletin philologique et historique du comité
des travaux historiques et scientifiques, 1973, 1976, 134-135; BRUNDAGE, Law, Sex,
514-517.

De Kerk
A. ESMEIN, Le mariage en droit canonique, 2 dln., 2e ed., Paris, 1929-35, vooral 1,
99 e.v.; G. LE BRAS, Mariage, in: Dictionnaire de Théologie catholique, 9, 1926,
2044-2317; M. INGRAM, Spousals Litigation in the English Ecclesiastical Courts, c.
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1350-c. 1640, in: R. OUTHWAITE (ed.), Marriage and Society, New York, 1982,
37-40; C.N.L. BROOKE, Marriage and Society in the Central Middle Ages, ibidem,
27; CH. DONAHUE, The Canon Law on the Formation of Marriage and Social Practice
in the Later Middle Ages, in: Journal of Family History, 1983, 144-158; BRUNDAGE,
Law, Sex, 235-252. Ten onrechte beschouwt B. GOTTLIEB (The Meaning of
Clandestine Marriage, in: WHEATON & HAREVEN, Family, 49-83) de clandestiene
huwelijken als slechts ‘informal betrothal’ en ‘a legal abstraction’.

Ouders en brede familie
J. GILISSEN, De houdenisse in het oud-Vlaams recht, in: Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 31, 1963, 346-402; GODDING, Le droit privé, 97-138; J.
GAUDEMET, Les communautés familiales, Paris, 1963, 84-131. - Over de casus
Metteneye (1455): ADN, Lille, B 1686, f. 40v-41v. - Over het egalitaire karakter van
het Vlaams erfrecht: E.M. MEIJERS, Het Ligurische erfrecht in de Nederlanden, III,
Haarlem, 1936; J. YVER, Les deux groupes de coutumes du Nord, in: Revue du Nord,
35, 1953, 197-220; 36, 1954, 5-36; GODDING, Le droit privé, 318-321; JACOB, Les
époux, passim. Over de rechten van de vrouw; GILISSEN, Le statut, 255-321.

Stadsbesturen en vorsten
A.E. GHELDOLF, Coutumes de la ville de Gand, 1, Bruxelles, 1868, 450 (1297);
PREVENIER, Quelques réflexions, 357 (1438); casus Cassel: P.J.E. DE SMYTTERE,
Essai historique sur Yolande
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de Flandre, comtesse de Bar, Lille, 1877, 245; ordonnantie 1385: A. VAN
NIEUWENHUYSEN, Ordonnances de Philippe le Hardi, 1, Bruxelles, 1965, 86-87;
casus 1418: ARA, Brussel, RK, 21.797, f.17r; casus 1466: SAG, reeks 2, n. 1, f.6r.

Kwetsbaarheid van de familie en vrijheidsbeperking in het huwelijk
Weduwen, weduwnaars en wezen
- Weduwen en wezen: DANNEEL, Weduwen en wezen; B. HANAWALT, The widow's
mite. Provisions for medieval London widows, in: L. MIRRER, Upon my Husband's
Death: Widows in the Literature and History of Medieval Europe, Ann Arbor, 1993,
21-45; HANAWALT, Growing up, 89-108; DIEFENDORF, Widowhood, 379-395.
- Levensduur in de middeleeuwen: D.I. KERTZER & P. LASLETT (ed.), Aging in
the Past, Berkeley, 1995; J.C. RUSSELL, How Many of the Population were Aged?,
in: SHEEHAN, Aging, 123-125; HERLIHY & KLAPISCH-ZUBER, Les Toscans, 189-215.
- Weduwen economisch actief: N. VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden van
's-Hertogenbosch voor 1629, Utrecht, 1946, 168-171; M.W. LABARGE, Three
Medieval Widows and a Second Career, in: SHEEHAN, Aging, 159-172; S.
CAVACIOCCHI, La donna nell'economia s. XIII-XVIII, Atti della Settimana 1989,
Prato, Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 1990.
- Casus Langerode: W. PREVENIER, Huwelijk en cliëntèle als sociale vangnetten.
Leuven in de vijftiende eeuw, in: Van Blauwe Stoep tot Citadel, Varia Historica
Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata, 's-Hertogenbosch, 1988, 83-91.
- Casus des Champions: PREVENIER, Violence, 262-284.
- Casus Anna Willemszoon: PREVENIER, Vrouwenroof, 410-424; D. DE VOS,
Catalogus Hans Memling, Brugge, 1994, 42-45.

Het lastige leven van ongehuwde jongeren
- Armoede der eenpersoonsgezinnen: PIRENNE, Les dénombrements, 12, 21; M. VAN
DE AUWERA, Armoede en sociale politiek te Mechelen in de 16e tot de 18e eeuw,
in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 1976, 233-234; B. BLONDÉ, De sociale structuren
en economische dynamiek van 's Hertogenbosch, 1500-1550, Tilburg, 1987, 55; R.H.
BAUTIER, Feux, population et structure sociale au milieu du XVe siècle: l'exemple de
Carpentras, in: AESC, 14, 1959, 255-268.
- Gebruik van anticonceptiva: ten onrechte hebben onderzoekers beweerd dat
middeleeuwers niet veel afwisten van contraceptie, zelfs niet van coïtus interruptus:
O. & P. RANUM, Popular Attitudes towards Birth-control in Pre-Industrial France
and England, New York, 1972, 6 (zelfde opvatting bij PH. ARIÈS, ibidem, 100-125);
tegenbewijzen bij: M. DE WAHA, Note sur l'usage des moyens contraceptifs à
Bruxelles au début du XVe siècle, in: Annalen van de Belgische Vereniging voor
Hospitaalgeschiedenis, 1975, 20-21; J.M. RIDDLE, Contraception and Early Abortion
in the Middle Ages, in: BULLOUGH & BRUNDAGE, Handbook, 1996, 261-277
(exclusief op grond van traktaten).

Prinsen en poorters

- Laat huwelijk: J.J. VAN MOOLENBROEK, Seksuele onthouding als norm en waarde
in laatmiddeleeuws Nederland, in: J.J. VAN MOOLENBROEK & N. LETTINCK (ed.),
In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies aangeboden aan A.H. Bredero,
Utrecht, 1986, 109-133; J.L. Flandrin, Mariage tardif et vie sexuelle, in: AESC, 27,
1972, 1351-1378.
- Over prijzen in bordelen: C. VANDENBROEKE, De prijs, in: Spiegel Historiael,
18, 2, 1983, 90-94; KARAS, Common Women, 79, 167; DUPONT, Maagdenverleidsters,
126-127.
- Over écraignes: VAULTIER, Le folklore, 111-112. - Casus Hulst (1463): ARA,
Brussel, RK, 14.116; LE GOFF & SCHMITT, Le charivari, 197. - Casus Borluut (1450):
SAG, 301, 41, dl. 1, f.99r.

Kortsluitingen tussen ouders, vrienden en magen, en kinderen
- Ontvoogding en vlucht: J. GILISSEN, Puissance paternelle et majorité émancipatrice
dans l'ancien droit de la Belgique et du Nord de la France, in: Revue d'Histoire du
Droit français et étranger, 1960, 5-57; GODDING, Le droit privé, 120-24; Klapisch,
La famille, 486-487.
- Mobiliteit der dienstboden: DANNEEL, Quelques aspects, 51-72.
- Casussen: broodroof: SAG, reeks 156, 1, f. 103r-v; collectieve verkrachting (1421):
ARA, Brussel, RK, 14111 (ambacht Assenede).

Verleiden en schaken. Verkrachting
- Verleiden en schaken: J. CARTER, Rape in Medieval England. A Historical and
Sociological Study, New York-London, 1985; M. GREILSAMMER, Rapts de séduction
et rapts violents en Flandre et en Brabant à la fin du Moyen Age, in: Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 56, 1988, 49-84; A. FINCH, Women and violence in the later
middle ages: the evidence of the officiality of Cerisy, in: Continuity and Change, 7,
1992, 23-45; J.A. BRUNDAGE, Rape and marriage in the medieval canon law, in:
Revue de Droit Canonique, 28, 1979, 62-75; BRUNDAGE, Law, Sex, 311-313, 530-533,
569-570; H. BENVENISTE, Les enlèvements: stratégies matrimoniales, discours
juridique et discours politique en France à la fin du moyen âge, in: Revue Historique,
1990, 13-35; DAVIS, Fiction, 87-98; J. BUNTINX, Verkrachting en hulpgeroep in het
Oud-Vlaams recht, in: Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-,
Letterkunde en Geschiedenis, 9, 1955, 15-21; DELVA, Vrouwengeneeskunde, 98,
107; DUBY, Le chevalier, 44; VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Het parochiale
leven, 50; DE MEYER, Min en onmin, 37; L. BUCHET (ed.), La femme pendant le
moyen âge et l'époque moderne, Paris, 1994. De stelling van G. VIGARELLO (Histoire
du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, 1998) dat raptus (verkrachting) in de middeleeuwen
essentieel werd beschouwd als ‘diefstal’ tegenover de familie, en niet als een aanslag
op de identiteit van de vrouw, en daarom stelselmatig in der minne werd geregeld,
is zeker een overdrijving; in nogal wat gevallen werd de voorziene sanctie van
doodstraf, of eeuwige verbanning, wel degelijk uitgevoerd.
- Casussen: 1478: ARA, Brussel, RK, 14159, f. 50v; 1438: ADN, Lille, B 1682, f.1r;
1424: ARA, RK, Rolrek, 1293; 1433: Id., RK, ..., 1r; 1388: Id.., RK, Rolrek., 1389;
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1471: Id., RK, 14159, f.22r-v; 1389: Id., RK, 14106, f.71v; 1479: Id., RK, 14159,
f.54r-55v; 1480: Id., RK, 14461, f.41v; 1431: SAG, 414bis, 1, f.3v; 1385: Id., 301-10,
f.41r en 301-28, f.70r; 1449: ADN, Lille, B 1684, f.29r-30r; 1457: Id., B 1687, f.12r.

Stukgelopen huwelijksrelaties
- Geweld binnen het huwelijk: W. KUIPER, Over het slaan van vrouwen in de
voorhoofse epiek, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 10, 1984, 228-242; L.
DRESEN COENDERS, De strijd om de broek: de verhouding van man/vrouw in het
begin van de moderne tijd, in: De Revisor, 4, 1977, 29-37. - Afbeeldingen: KÜNZLE,
The Early Comic, 222-235. - Boetes voor mishandelende echtgenoot: SAG, rek. baljuw
Gent mei-september 1375, 3; Casus 1362: SAG, Jaarregister Keure 1362, f.4v.
- Affectie binnen het huwelijk: R. LENZ, Emotion und Affektion in der Familie
der frühen Neuzeit, in: P.J. SCHULER, Die Familie als Sozialer und historischer
Verband, Sigmaringen, 1987; Casus Pastoure, AN, Paris, X2A, 10, f.16rv-162v.
- Affectie buiten het huwelijk, overspel: M. BERGÉ,
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Les bâtards de la Maison de Bourgogne, in: L'intermédiaire des généalogistes, 60,
1955, 316-408; LE ROY LADURIE, Montaillou, 193-212; BRUNDAGE, Law, 519-521;
RUGGIERO, Boundaries, 45-69; P. LASLETT, Family Life and Illicit love in Earlier
Generations, Cambridge, 1977.
- Kerkelijke sancties bij overspel: in principe werd overspel enkel bestraft door
kerkelijke rechtbanken: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Aspects du lien, 43-97;
toch voorzagen ook burgerlijke rechtbanken, zoals die van de stad Breda, in 1454,
in sancties: W. BEZEMER, Oude rechtsbronnen der stad Breda, Utrecht, 1892, 56-57.
- Voor casussen, zie: CHAMPION, Les Cent, XCVI-CXV (uittreksels officiaalsrekeningen
Doornik) en M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Computus, passim.
- Wraak van de jaloerse echtgenoot: GILISSEN, Le statut, 294-295; DAVIS, Fiction,
36-76; casus 1455: ADN, Lille, B1686, f. 39v-40r; casus 1393: ARA, Brussel, RK,
Rolrek. 1393, en VAN ROMPAEY, Compositie, 43-79.
- Echtscheiding. Scheiding van tafel en bed: R.H. HELMHOLZ, Marriage Litigation
in Medieval England, Cambridge, 1974; VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Aspects,
67-92; L. STONE, Road to Divorce. England 1530-1987, Oxford, 1990.

Solidariteit en geborgenheid in het familieleven
Psychologische en fysieke attractie als basis van partnerkeuze
- Politieke huwelijken: C.A.J. ARMSTRONG, La politique matrimoniale des ducs de
Bourgogne de la maison de Valois, in: Annales de Bourgogne, 40, 1968, 5-58, 89-139.
- Fysieke attractie: BRUNDAGE, Law, Sex, 579-591; B.E. DE MANDROT, Journal
de Jean de Roye, 1, Paris, 1894, 27 (kroniek opgesteld tussen 1498 en 1502);
CHAMPION, Les Cent, 126, 194; E. DHANENS, Hubert en Jan Van Eyck, Antwerpen,
1980, 85 (afb. Eva), III.
- Over leeftijdsverschil bij partners: BRUNDAGE, Law, 495; VAN GERVEN,
Vrouwen, 955.
- Vrije partnerkeuze volgens de Kerk: M. SHEEHAN, European Family and Canon
Law, in: Continuity and Change, 6, 1991, 347-360; M. SHEEHAN, Choice of Marriage
Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of
Marriage, in: M. SHEEHAN, Marriage, Family and Law in Medieval Europe. Collected,
Studies, Toronto, 1996, 87-117.
- Affectie in de Middeleeuwen: E. SHORTER, Différences de classe et sentiment
depuis 1750. L'exemple de la France, in: AESC, 29, 1974, 1039; J.L. FLANDRIN,
Repression and Change in the Sexual Life of Young People in Medieval and Early
Modern Times, in: WHEATON & HAREVEN, Family, 42; P.N. STEARNS & C.Z. STEARS,
Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards, in:
American Historical Review, 90, 1985, 813-836; MITTERAUER & SIEDLER, The
European Family, 129-130; F. MOUNT, The subversive Family. An alternative History
of Love and Marriage, London, 1982; A. MACFARLANE, Marriage and Love in
England, 1300-1840, London, 1986; S. CHOJNACKI, On the Power of Love in late
Medieval Venice, 1988; LA RONCIÈRE, La vie privée, 274-281; A. BURGIÈRE, The
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formation of the couple, in: Journal of Family History, 12, 1987, 40-47;
DINZELBACHER, Pour une histoire, 228-230. - Over liefdesverdriet: M.F. WACK,
Lovesickness in the Middle Ages, Philadelphia, 1990. - Casussen: casus van
Haveskerke: ADN, Lille, B 1597, f. 16r; Gheenin Kerse: ARA, Brussel, RK, 14109; P.
du Bois: ADN, Lille, B1686, f. 86r; van Lievelt: id., B1688, f. 22r (ook:
PETIT-DUTAILLIS, Documents, 27-29): Clais Coren: id., 1684, f. 30r-v.
- Clandestiene huwelijken: B. GOTTLIEB, The Meaning of Clandestine Marriage,
in: WHEATON & HAREVEN, Family, 49-83; P. BANGE & A. WEILER, De problematiek
van het clandestiene huwelijk in het bisdom Utrecht, in: D.E.H. DE BOER & J.W.
MARSILJE, De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht, 1987, 393-409; A.
WEILER, De ontwikkeling van de middeleeuwse kerkelijke rechtspraak in het bisdom
Utrecht inzake excommunicatie belopen vanwege clandestiene huwelijken, in: Archief
voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 29, 1987, 149-165;
VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Aspects, 49-67; LAMBRECHT, De parochiale
synode, 114-115; J. BOULTON, Clandestine Marriages in London: Examination of a
neglected Urban Variable, in: Urban History, 20 (2), 1993, 191-210.
- Huwelijksbeloften: casus van der Sporct: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK,
Aspects, 55. Over matrimonium praesumptum: M. VLEESCHOUWERS-VAN
MELKEBEEK, Bina matrimonia: matrimonium praesumptum versus matrimonium
manifestum, in: S. DAUCHY et al. (ed.), Auctoritates xeniä R.C. Van Caenegem oblata,
Iuris scripta historica, 13, Brussel, 1997, 245-255.
- Sociale mobiliteit: A. MOLHO, Marriage Alliance in late Medieval Florence,
Cambridge (Mass.), 1994, 193, 274-297; W. PREVENIER (ed.), Marriage and Social
Mobility in the Middle Ages, Gent, Studia Historica Gandensia, 274, 1992 (2e ed.).

Nestwarmte en protectie van het gezin
- Waaier van stedelijke vangnetten: A.M. DE VOCHT, Het Gentse antwoord op de
armoede: de sociale instellingen van wevers en volders te Gent in de late
middeleeuwen, in: Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis,
19, 1981, 3-32.
- Sociale vangnetten: BLOCKMANS & PREVENIER, Armoede, 501-538; J.T.
Rosenthal, Retirement and the Life Cycle in Fifteenth-Century England, in: M.M.
SHEEHAN (ed.), Aging and the Aged in Medieval Europe, Toronto, Pontifical Institute
of Medieval Studies, 1990, 173-188; S. SHAHAR, Growing old in the Middle Ages,
London-New York, 1997.
- Uitbeelding van welstand op schilderijen: PREVENIER & BLOCKMANS, De
Bourgondische Nederlanden, passim, o.m. 96, 109, 289.
- Armoede en epidemieën: BLOCKMANS & PREVENIER, Armoede, 501-538; W.
BLOCKMANS, The Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries
1349-1500, in: RBPH, 60, 1982, 833-863.
- Geneeskundige zorg: DE BOER, Het Leids medisch ‘netwerk’, 60-76; PREVENIER,
Sociale spanningen, 232-248.
- Vrouw in gezin en gezinsbedrijf: DIEFENDORF, Widowhood, 388-389; M.C.
HOWELL, Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities, Chicago,
University of Chicago Press, 1986; M. HOWELL, Marriage Stakes in Urban Cultures
of the late Medieval North: Women, Property and Social Place in Douai, 1350-1550,
Chicago, 1998, 8-32; J. GOODY, The Development of the Family and the Marriage
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in Europe, Cambridge, 1983; LA RONCIÈRE, La vie privée, 212-215; VAN GERVEN,
Vrouwen, 956-961.
- Rouwproces: M. TH. LORCIN, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du moyen
âge, Paris, 1981; J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort
et la religion dans la région d'Avignon à la fin du moyen âge, Rome, 1980. Casus
Temse: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Het parochiale leven, 37; D. OWEN
HUGHES, Mourning rites, memory and Civilization in Premodern Italy, in:
CHIFFOLEAU, Riti, 23-38.
- Gender-factor: HANAWALT, At the Margin, 1-17; I. ORIGO, De koopman van
Prato, Amsterdam, 1985, 138-140, 215-218, 257-261, 295-300, 321-322; DUBY,
L'univers des femmes, 283.
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De zorg voor de kinderen in de familie
- Het kind in het algemeen: HANAWALT, Growing up, 55-68; P. RICHÉ & D.
ALEXANDRE-BIDON, L'enfance au Moyen Age, Paris, 1994; D. ALEXANDRE-BIDON
& D. LETT, Les enfants au moyen âge? Ve-XVe siècles, Paris, 1997.
- Voorstellingen van kinderen: M.B. CARPENTER, The Child in art, London, 1906;
J.B. KNIPPING & M. GERRITS, Het kind in Neerlands beeldende kunst, 2 dln.,
Wageningen, 1943-48; F. ALBERTAZZI, I pittori dell'infanzia, Bologna, 1979; A.
BURTON, Looking forward from Ariès? Pictorial and material evidence for the history
of childhood and family life, in: Continuity and Change, 4, 1989, 203-229.
- Erfenisrecht: GODDING, La pratique, 281-300; DANNEEL, Weduwen, 23-26. Casus over zorg voor natuurlijk kind (1494): SAG, Reeks 301, Reg. v.d. Keure, f.
31r; serie teksten uit 1450-52: Id., 301, 41, 1, f. 56v, 99r, 110r, 116v, 122r, 124v.
- Ontbreken van affectie en interesse: PH. ARIÈS, Centuries of Childhood, Oxford,
1962, 26, 367; J. GILLIS, Youth and History, New York, 1974, 7.
- Affectie tussen ouders en kinderen: E. CLARK, The Quest for Security in Medieval
England, in: M.M. SHEEHAN (ed.), Aging and the Aged in Medieval Europe, Toronto,
1990,189-200; M. MITTERAUER, Servants and Youth, in: Continuity and Change, 5,
1990, 11-38; DANNEEL, Weduwen, 398-399; MITTERAUER, History of Youth, 15-16,
90-91; LA RONCIÈRE, La vie privée, 277-278; BRAUNSTEIN, Approches, 554-555.
- Gender-factor: DANNEEL, Weduwen, 225-238.
- Over onderwijs: H. DE RIDDER-SYMOENS, Stad en kennis, in: CARLIER, Hart en
marge, 131-151; R. STUIP & C. VELLEKOOP (ed.), Scholing in de middeleeuwen,
Hilversum, 1995; DANNEEL, Weduwen, 101-102; HANAWALT, Growing up, 69-88.
- Huwelijksleeftijd van kinderen: L. HENRY, Schémas de nuptialité: déséquilibre
de sexe et célibat, in: Population, 3, 1969, 457-486; P. LASLETT & R. WALL,
Household and family in past time, Cambridge, 1972; GODDING, Le droit privé,
70-71; HOWELL, Marriage stakes, 22; BRUNDAGE, Law, 494.
- Kinderarbeid: D. HERLIHY, Medieval Households, Cambridge (Mass.), 1985,
153-155; NICHOLAS, Child and Adolescent, 1105-1131.
- Kastijden, kindermoord, vondelingen en abortus: DANNEEL, Weduwen, 50-51,
54-55, 102; P. FERNANDEZ, Het verschijsel kindermoord in de Nederlanden (XIVe-XVe
eeuw), in: W. PREVENIER, R. VAN UYTVEN, E. VAN CAUWENBERGHE (ed.), Sociale
structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14de en 15de eeuw, Studia
Historica Gandensia, 267, Gent, 1986, 111-133; J. BOSWELL, Kindness Strangers.
The Abandonment of Children, New York, 1990; Y.B. BRISSAUD, L'infanticide à la
fin du moyen âge, in: Revue historique de droit français et étranger, 4e s., 50, 1972,
229-256; DELVA, Vrouwengeneeskunde, 98, 106-107; R. JANSEN-SIEBEN, Abortus
en contraceptie in de middeleeuwen, in: M. SCHEYS (ed.), Abortus. Rapporten en
perspectieven omtrent vrouwenstudies, 4, Brussel, 1995, 155-177 (kent helaas de
voorgaande studies niet); BULLOUGH & BRUNDAGE, Handbook, 261-77. Zie ook een
aantal studies ter zake in: History of Childhood Quarterly, 1 en 2, 973-975. Een casus
van kinderverwaarlozing in Gent in 1398: RAG, Raad van Vlaanderen, 42.332, f.
171v; casus 1455: PETIT-DUTAILLIS, Documents, 19-22.
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Affectie in de brede familie
- Affectieve banden met familie: MITTERAUER, A History of Youth, 72-74, 99-104;
DANNEEL, Weduwen, 104-112, 388; NICHOLAS, Child and Adolescent, 1104-1107;
GODDING, La pratique, 281-300; DANNEEL, Quelques aspects, 51-72; LA RONCIÈRE,
La vie privée, 232-237. Casus 1452: SAG, 301, 41, dl. 2, f. 106v; casus Hulst: ARA,
Brussel, RK, Reg. 14116.
- Etiquette en ongewenste intimiteiten: VAULTIER, Le folklore, 142; CHOJNACKI,
Crime, 210-212; NICHOLAS, Child, 1106; W. VAN ENGELDORP CASTELAARS, Ic sal
u smiten op uwen tout. Geweld tussen man en vrouw in laatmiddeleeuwse kluchten,
Amsterdam, doctoraalscriptie, 1983.

· 2· Netwerken in de steden
De stad als identiteit
P. STABEL, Social reality and artistic image: the urban experience in the late medieval
Low Countries, in: M. CARLIER et al. (ed.), Hart en marge, 16-25; M. RYCKAERT,
Brugge. Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991. - Over stadszegels: R.
VAN UYTVEN, Stadsgeschiedenis in het Noorden en Zuiden, in: [Nieuwe] Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, 2, Haarlem, 1982, 220-221. - Over het gebruik van
stedelijke ruimte door de vorst: M. BOONE & TH. DE HEMPTINNE, Espace urbain et
ambitions princières: les présences matérielles de l'autorité princière dans le Gand
médiéval (12e siècle-1540), in: W. PARAVICINI (ed.), Zeremoniell und Raum, 4.
Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen, Sigmaringen, 1997, 279-304. - Over het begrip poorter: R. VAN UYTVEN,
‘Poort’: une contribution à la lexicographie urbaine, in: J.-M. DUVOSQUEL & A.
DIERKENS, Villes et campagnes au moyen âge. Mélanges Georges Despy, Liège,
1991, 751-753. - Over het poorterschap en de zaak De Bierne: BOONE, Droit de
bourgeoisie, 707-726. - Over de werkstakingen van het gerecht: A. VAN ZUYLEN
e
VAN NYEVELT, Cès de loi du Franc de Bruges au XV siècle. Refus de rendre justice
par le magistrat, in: Annales de la société d'émulation de Bruges, LXVI, 1923, 114-146.

De stedelijke solidariteit aan het werk
- Over de Gentse vinderijen: BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 124-129.
- De Brugse zestendelen: RYCKAERT, Brugge, 89-91.
- In het algemeen: VAN UYTVEN, Scènes, 11-31; PREVENIER, La démographie,
255-275: W. PREVENIER, J.-P. SOSSON, M. BOONE, Le réseau urbain en Flandre
(XIIIe-XIXe siècle): composantes et dynamique, in: Het stedelijk netwerk in België in
historisch perspectief (1350-1850), Brussel, 1992 (Handelingen van het 15e
internationaal colloquium Spa, Gemeentekrediet coll. hist. 86), 159-200.
- Over het optreden van de parochiegeestelijkheid in criminele context:
VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Het parochiale leven, 39-58. - De Gentse clerus:
M. BOONE & TH. DE HEMPTINNE, Le clergé séculier gantois en 1498-1499, in: HKCG,
149, 1983, 388-404.
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- Een stand van zaken (definities) over broederschappen: P. TRIO, Middeleeuwse
broederschappen in de Nederlanden, in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis
van het katholiek leven in de Nederlanden, 3, 1994, 100-104; P. TRIO, De volksreligie
als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late
middeleeuwen, Leuven, 1993, 39-68. - Algemeen: A. VAUCHEZ, Les laïcs au moyen
âge. Pratiques et expériences religieuses, Paris, 1987, 95-122.
- Het geval Anselmus Adornes: N. GEIRNAERT, De Adornes en de Jeruzalemkapel.
Internationale contacten in het laatmiddeleeuwse Brugge, in: N. GEIRNAERT & A.
VANDEWALLE (ed.), Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de- en
16de-eeuwse Brugge, Brugge, 1983, 21-29.
- De Leidse voorbeelden: H. BRAND, Over macht en overwicht. Stedelijke elites
in Leiden (1420-1510), Leuven, 1996,
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354-365. - Broederschappen en muziek: R.C. WEGMAN, From maker to composer:
improvisation and musical authorship in the Low Countries, 1450-1500, in: Journal
of the American Musicological Society, 49, 1996, 475-476.
- Schuttersgilden: ARNADE, Realms, 65-94; BOONE, Gent en de Bourgondische
hertogen, 114-118. - Over de Gentse beenhouwers: BOONE, Gent, 104. - Over de
Ciompi en de Vlaamse aanwezigheid: A. STELLA, La révolte des Ciompi. Les hommes,
les lieux, le travail, Paris, 1993, 43, 272.
- Over de ambachten: DANNEEL, Weduwen, 80-97. Diverse recente benaderingen
van ambachten bij LAMBRECHTS & SOSSON, Les métiers, passim; G. ROSSER, Crafts,
guilds and the negotiation of work in the medieval town, in: Past and Present, 154,
februari 1997, 3-31; W. PREVENIER & M. BOONE, De steden van de Zuidelijke
Nederlanden in de late middeleeuwen: stedelijke identiteit en corporatieve
solidariteiten, in: Het tijdschrift van het Gemeentekrediet, 183, 1993/1, 25-42. Voorts
nuttige vergelijkbare gevallenstudies in het themanummer ‘Les dépendances au
travail’ in: Médiévales, langue, textes, histoire, 30, printemps 1996. - Over wevers
en vollers in Gent: BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 59-71, 132-137.

De ervaren stad
G. SMALL, Les origines de la ville de Tournai dans les chroniques légendaires du
bas moyen âge, in: Les grands siècles de Tournai, Tournai-Louvain-la-Neuve, 1993,
82, 104-112; IDEM, Chroniqueurs et culture historique au bas Moyen Age, in: L. NYS
& A. SALAMAGNE, Valenciennes aux XIVe et XVe siècles, Valenciennes, 1996,
286-290; A.L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk
historisch bewustzijn (14de tot 16de eeuw), Verhandelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Gent, 1998, passim.

· 3· Adellijke netwerken
Over de relatie van de adellijke netwerken en het vorstenhuis: PARAVICINI, Expansion
et intégration, 298-314; IDEM, Structure et fonctionnement de la cour bourguignonne,
in: Publications du Centre européen d'Etudes bourguignonnes, 8, 1988, 62-74.
Vender werd een volledig nummer van de Revue du Nord, 77, avril-juin 1995, gewijd
aan deze relatie, onder de titel Noblesse et entourage princier dans les Pays-Bas du
Moyen-Age. Dit nummer bevat 9 artikels, en geeft de hele waaier van bronnen en
problemen in verband met dit thema: Marc Boone behandelt een familie in dienst
van de Bourgondische staat, namelijk Roland en Jan van Uutkerke, Vlaamse
edellieden uit de omgeving van Filips de Goede; Holger Kruse behandelt de fraudes
gepleegd door de algemene ontvanger Martin Cornille aan het hof van Filips de
Goede; Jacques Paviot bespreekt Jacques de Brégilles, garde joyaux van de hertogen
Filips de Goede en Karel de Stoute; Monique Sommé bespreekt de Portugezen in de
omgeving van hertogin Isabella; Arnoud-Jan Bijsterveld behandelt de invloeden en
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de lokale patronage van de hoge adel bij de keuze van de parochiepriesters in
Noord-Brabant; Denis Clauzel bestudeert de vernieuwing van de schepenbanken, in
het bijzonder die van Rijsel (1380-1500); Hans Cools behandelt de vorst en de adel
in de kasselrij Rijsel op het einde van de 15e eeuw als symptoom van de grote invloed
van de staat op de lokale elites; M.T. Caron bespreekt de enquête over de adel in het
baljuwschap Atrecht onder Karel de Stoute.
- Interessante casussen: W. PARAVICINI, Moers, Croy, Burgund. Eine Studie über
den Niedergang des Hauses Moers in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in:
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, 179, Bonn, 1978, 7-113; B.
SCHNERB, Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais
aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1997.
- Over omkooppraktijken: DERVILLE, Pots-de-vin, 341-364.
- Over de machtspositie van de adel: A. VANDERJAGT, Classical learning and the
building of power at the fifteenth-century Burgundian court, in: J.W. DRUWERS &
A.A. MCDONALD (ed.), Centers of Learning and Location in Pre-modern Europe
and the Near East, Leiden-New York, 1995, 267-277.

· 4· Mechanismen van sociale controle
Sociale controle in het algemeen
- Discours van het ‘bien publique’: VANDERJAGT, Qui sa vertu, passim; OTIS,
Prostitution, 79, 103, 212. - De godsvrede: H. HOFFMANN, Gottesfriede und Treuge
Dei, Stuttgart, 1964; E. STRUBBE, De godsvreden in Vlaanderen, Brugge, 1929. Het consensusmodel van de volksvertegenwoordiging: BLOCKMANS, De
volksvertegenwoordiging; W. PREVENIER, De Leden en de Staten van Vlaanderen
(1384-1405), Brussel, 1961.

De vele gedaanten van de middeleeuwse spion
- Spionage in het algemeen: J.W. THOMPSON, La diplomatie secrète: l'espionnage
politique en Europe de 1500 à 1815, Paris, 1938; G.W. Coopland, Philippe de
Mézières; Chancellor of Cyprus. Le songe du Vieil Pélerin, Cambridge, 1962, 1, 85;
11, 404; J.R. ALBAN & C.T. ALLMAND, Spies and spying in the fourteenth century,
in: C.T. ALLMAND (ed.), War, Literature and Politics in the Late Middle Ages,
Liverpool, 1976, 77-111.
- Diplomaten als spionnen: D.E. Queller, The office of ambassador in the middle
ages, Princeton, 1967, 90; T. KANAO, L'organisation et l'enregistrement des
messageries du duc de Bourgogne dans les années 1420, in: Revue du Nord, 76, 1994,
287-288; C. DE BORCHGRAVE, De technische aspecten van de Bourgondische
diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees (1404-1419), in: BTFG, 73, 1995, 287-318.
- Baljuws als spionnen: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 213-219;
BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 182-183; M. HAEGEMAN, De anglofilie
in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435, Kortrijk-Heule, 1988, 158-159,
177-180; casus van 1403: ARA, Brussel, RK, 14108, f. 183r (referenties en gedeelte
van interpretatie ontleend aan de onuitgegeven licentiethesis van L. PISANI, De weg
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der geheimen. Communicatie van geheime informatie in de Bourgondische periode,
Gent, 1996).
- De Raad van Vlaanderen als spionagecel: J. BUNTINX, De Raad van Vlaanderen
en zijn archief, in: Standen en Landen, 1950, 90-91; casussen van 1424 en 1426:
ARA, Brussel, RK, Raad van Vlaanderen, 21800, f. 44v en 21802, 4v; casus 1409:
ib., 21790, 4r; casus 1423: ib., 21800, 17r.
- Professionele en occasionele spionnen: N. DE PAUW, Claus van Lit, maître
d'artillerie de Gand au XIVe siècle, in: BCRH, 83, 1914, 233-234; casus 1380: J.
VUYLSTEKE, De rekeningen der stad Gent. Tijdvak van Philips van Artevelde,
1376-1389, Gent, 1893, 275; PREVENIER, Scoorkinne, 761-763.
- Spionage door de Vlaamse steden: W. PREVENIER, Les perturbations dans les
relations commerciales angloflamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et
raisons d'une réconciliation, in: Economies et Sociétés au
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moyen-âge, Mélanges offerts à Ed. Perroy, Paris, 1973, 477-497.
- Onderhandelen over belastingen: de casus van 1405: ARA, Brussel, RK, Raad van
Vlaanderen, 21787, f. 4r.

Verklikking en verdachtmaking
- De eer en de fama in de middeleeuwen: A.J. GUREVICH, Categories of Medieval
Culture, London, 1985; GAUVARD, De grâce, 135-143.
- De rol van de geruchten, het verklikken: M. BALARD (ed.), La circulation des
nouvelles an moyen âge, Collection de l'Ecole Française de Rome, n. 190, Rome,
1994, 157-177, 191-203; CHOJNACKI, Crime, 204-205, 216; LAMBRECHT, De
parochiale synode, 13-16, 80-84, 210-215, 279-281; R.H. HELMHOLTZ, Canonical
Defamation in Medieval England, in; The Americal Journal of Legal History, 15,
1971, 255-268; J.A. SHARPE, Defamation and Sexual Slander in Early Modern
England, in: University of York Borthwick Paper, 58, 1980, 15-17, 21-24.
- Vroedvrouwen als getuige: DELVA, Vrouwengeneeskunde, 98, 107.
- Casussen: van 1458: PETIT-DUTAILLIS, Documents, 23-25; van 1469 (baljuw
kasselrij Gent): ARA, Brussel, RK, Reg. 14159, f. 1v, 2v. Rekening officiaal Doornik
1474-1475: ADN, Lille, 14G96. Kopieboek van briefwisseling van de officialiteit van
Doornik, 1444-1446: RAG, Fonds Bisdom, B3295.

De repressie slaat toe, met recht of zonder reden
- Repressie en sociale controle: N. ELIAS, On Transformations of Aggressiveness,
in: Theory and Society, 5, 1974, 229-242; M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris,
1975; L. STONE, Interpersonal Violence in English Society 1300-1980, in: Past and
Present, 101, 1983, 22-33; J.A. SHARPE, The History of Violence in England, in:
Past and Present, 108, 1985, 206-215; P. SPIERENBURG, Criminele geschiedenis, in:
Tijdschift voor Sociale Geschiedenis, 23, 1981, 251-264; P. SPIERENBURG, The
Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression. From a
Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, 1989; E.
OESTERBERG & D. LINDSTROEM, Crime and Social Control in Medieval and Early
Modern Swedish Towns, Uppsala, 1988; GAUVARD, De grâce, 1, 191-234;
MUCHEMBLED, La Violence, 9-46; MARTINES, Violence, 3-37; DEAN & LOWE,
Crime, 1-15.
- Executies als afschrikking: KÜNZLE, The Early Comic, 157-196; C. GAUVARD,
Pendre et dépendre à la fin du moyen âge, in: CHIFFOLEAU, Riti, 191-211.
- Rol van de baljuws: VAN ROMPAEY, Het compositierecht, 43-79; BOONE, De
soeverein baljuw, 57-78.
- Casussen: Jean de Thuisy (1395): AN, Paris, X2A12, f. 259r-260r; 1484: RAG,
Raad van Vlaanderen, 7512, f. 133v-134r; 1480: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK,
Het parochiale leven, 50.
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- Regulering in ambachten: G. DES MAREZ, L'apprentissage à Ypres à la fin du
e
XIII siècle, in: Revue du Nord, 2, 1911, 8-10; NICHOLAS, Child and Adolescent,
1124-1125.
- Schemerzone tussen kerkelijk en burgerlijk recht: P. FOURNIER, Les conflits de
juridiction entre l'église et le pouvoir séculier de 1180 à 1328, in: Revue des Questions
Historiques, 27, 1880, 432-464; JONGKEES, Staat en Kerk, 116;
VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Aspects, 43-47.

Tolerantie en afkeuring van fraude en corruptie
- Verraad: H.A. VAN VESSEM, De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende
de 100-jarige oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen, Utrecht,
1966; S.H. CUTTLER, The Law of Treason, Cambridge, 1981.
- Corrupte ambtenaren: BARTIER, Une crise, 501-511; VAN ROMPAEY, Grafelijk
baljuwsambt, 422-427. - Steekpenningen in de steden: DERVILLE, Pots-de-vin,
341-364; BOONE, Dons, 471-487; M. BOONE, Zu einer integrierten Sozialgeschichte
der Niederländischen Städte, in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 54, 1990, 88-89.
- Verraad door de familie de Croÿ en andere topfiguren: PREVENIER, Ambtenaren,
47, 57-58; VAUGHAN, Philip the Good, 336-339; M.R. THIELEMANS, Les Croy,
conseillers du duc de Bourgogne. Documents de leurs archives familiales, 1357-1487,
in: HKCG, 124, 1959, 1-145; J.C. DELCLOS, Le témoignage de Georges Chastellain,
Genève, 1980, 161. Ter vergelijking: K. LOWE, The political crime of conspiracy in
15th- and 16th century Rome, in: DEAN & LOWE, Crime, 184-203.
- Economische fraude: VANHEMELRYCK, De criminaliteit, 239-259; M.J.
TITS-DIEUAIDE, Le grain et le pain dans l'administration des villes de Brabant et de
Flandre au moyen âge, in: L'initiative publique des communes en Belgique, 11e
Colloque International, Actes, Crédit Communal de Belgique, Coll. Histoire, 65,
1984, 453-491.

Sociale controle in de ambachten
- Over ambachten in het algemeen: K. SCHULZ, Die politische Zunft, eine die
spätmittelalterliche Stadt prägende Institution?, in: W. EHBRECHT (ed.), Verwaltung
und Politik in Städten Mitteleuropas. Beiträge zu Verfassungsnorm und
Verfassungswirklichkeit in altständischer Zeit, Köln-Weimar-Wien, 1994, 18-20;
voor de Nederlanden, zie verschillende bijdragen (Boone en Stabel voor Vlaanderen,
Cauchies voor Henegouwen, Derville voor Saint-Omer, Howell voor Douai, Xhayet
voor Luik, Yante voor Luxemburg en Lambrechts voor een historiografisch overzicht)
in de bundel LAMBRECHTS & SOSSON, Les métiers au moyen âge.
- Over de controlefuncties door ambachtslieden: M. BOONE, Geld en macht. De
Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453), Gent, 1990;
zie diverse bijdragen in de bundel: Het openbaar initiatief van de gemeenten in
België. Historische grondslagen (Ancien Regime), Handelingen 11e internationaal
colloquium Spa, Brussel, 1982 (Gemeentekrediet van België, historische uitgaven
in-8, 65), 753: vooral J.-M. Yante voor de Waalse gewesten, M.-J. Tits-Dieuaide
voor de graan- en broodcontrole. Voor Gent: BOONE, Gent en de Bourgondische
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hertogen, 132-141. - Over de bouwsector: B. BAILLIEUL & A. DUHAMEEUW, Een
stad in opbouw. Gent voor 1540, Tielt, 1989, 197-202; M. BOONE, Zeveren, Daneel
Van, in: Nationaal biografisch woordenboek, 13, Brussel, 1990, 901-904.
- Over de juridische functie van de ambachtsdekens: M. BOONE, Les gens de
métiers à l'époque corporative à Gand et les litiges professionnels (14e-15e siècles),
in: M. BOONE & M. PRAK (ed.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts
judiciaires dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes),
Leuven-Apeldoorn, 1996, 37-47.

Vormen van repressie: strafbedevaarten en verbanningen
- Over de typisch stedelijke praktijk van strafbedevaarten, zie het basisoverzicht
(waarin ook uitvoerige lijsten van afkoopbare bedevaarten per plaats zijn opgenomen):
J. VAN HERWAARDEN, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van
opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden
gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1500), Assen-Amsterdam, 1978.
- Over verbanning: H. ZAREMSKA, Les bannis au moyen âge, Paris, 1996; over het
geval Gent: BOONE, Geld en macht, 194-198. De gijzelneming als collectieve variant
uitgewerkt
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aan de hand van een concreet voorbeeld: M. VANDERMAESEN, Brugse en Ieperse
gijzelaars voor koning en graaf, 1328-1329, in: Handelingen Genootschap ‘Société
d'Emulation’ te Brugge, 130, 1993, 120-122. - Atrecht en Sint-Omaars: R.
MUCHEMBLED, Le temps des supplices. De l'obéissance sous les rois absolus,
XVe-XVIIIe siècle, Paris, 1992, 15-79; R.C. VAN CAENEGEM, Democratie en rechtsstaat
in het twaalfde-eeuwse graafschap Vlaanderen, in: Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 61, 1993, 205-215.

· 5· De netwerken in actie
Systemen en ideologische achtergronden
- Theorieën over netwerken: Y. DURAND, Les solidarités dans les sociétés humaines,
Paris, 1987, 57, 113, 191, 247; J. DHONDT, Les solidarités médiévales. Une société
en transition. La Flandre en 1127-28, in: AESC, 12, 1957, 529-560; CL.
LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, 1958, 88; J.W. BENNETT,
Paternalism, in: D.L. STILLS, International Encyclopedia of the Social Sciences, 8,
London, 1968, 472-477; W.F. WERTHEIM, Patronage als structureel verschijnsel, in:
Sociologische Gids, 16, 1969, 362-365; J.E. ELLEMERS, Patronage in sociologisch
perspectief, in: Sociologische Gids, 16, 1969, 432-440; C. LANDÉ, The dyadic base
of clientism, in: S.W. SCHMIDT et al., Friends, Followers and Factions. A Reader in
Political Clientism, Berkeley, 1977, XIII-XXXVII; J. HEERS, Le clan familial au moyen
âge, Paris, 1974; A. MACZAK (ed.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit,
München, 1988; R. PARKIN, Kinship. An Introduction to basic Concepts, Oxford,
1997.
- Protectie en corruptie: A. VAN NIEUWENHUYSEN, La comptabilité d'un receveur
de Philippe le Hardi, in: Hommage au prof. P. Bonenfant, Bruxelles, 1965, 409-419;
PREVENIER, Inzicht, 54-55; B. HANAWALT, Fur-collar crime: the pattern of crime
among the fourteenth-century English nobility, in: Journal of Social History, 8, 1976,
1-17.

Clientèle als bescherming in een onveilige Umwelt
- Criminaliteit in steden: MUCHEMBLED, Culture populaire, 22-43, 147-158;
VANHEMELRYCK, De criminaliteit, 341-345.
- Geweld op het platteland: J.M. Cauchies, Les ‘Ecorcheurs’ en Hainaut, 1437-1445,
in: Revue belge d'histoire militaire, 20, 5, 1974, 317-339; E. THOEN, Oorlogen en
platteland. Sociale en ekonomische aspekten van militaire destructie in Vlaanderen
tijdens de late middeleeuwen en de vroege moderne tijden, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis, 91, 1978, 363-378.
- De nacht: M. WEILL, De la circonstance de la nuit en droit pénal, Paris, 1910;
E. PAVAN, Recherches sur la nuit vénitienne à la fin du moyen âge, in: Journal of
Medieval History, 7, 1981, 339-356; M. SBRICCOLI, La notte. Ordine, sicurezza e
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disciplinamento in età moderna, Città di Castello, 1991; J. VERDON, La nuit au moyen
âge, Paris, 1994.
- Brandbestrijding: M. RIJCKAERT, Brandbestrijding en overheidsmaatregelen
tijdens het Ancien Regime, in: L'initiative publique des communes en Belgique, 11e
Colloque International, Actes, Crédit Communal de Belgique, Coll. Histoire, 65,
1984, 247-256.
- Epidemieën, hongersnoden, levensverwachting: RUSSELL, How Many, in:
SHEEHAN, Aging, 123; HERLIHY & KLAPISCH, Les Toscans, 198-209, 370-390; H.
VAN WERVEKE, De middeleeuwse hongersnood, Brussel, 1967; W. BLOCKMANS,
The Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries 1349-1500, in:
BTFG, 60, 1982, 833-863.
- De sluwe en de ‘domme’ weduwe: J. FERRANTE, Public postures and private
maneuvers: roles medieval women play, in: M. ERLER & M. KOWALEWSKI (ed.),
Women and Power in the Middle Ages, Athens-London, 1988, 213.
- Casussen: Y. des Champions: PREVENIER, Violence, 262-284; Anna Willemszoon:
PREVENIER, Vrouwenroof, 410-424; de Pottere: VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK,
Het parochiale leven, 50.

De clientèles in de steden: van improvisatie tot structuur
- Vrienden en magen: DANNEEL, Weduwen en wezen, 391, 417-422; M. CARLIER,
Solidariteit of sociale controle? De rol van vrienden en magen en buren in een
middeleeuwse stad, in: CARLIER et al, Hart en marge, 71-91; J.M. TURLAN, Amis et
amis charnels d'après les actes du Parlement au XIVe siècle, in: Revue d'Histoire de
droit français et étranger, 47, 1969, 645-698; F. AUTRAND, ‘Tous parens, amis et
affins’: le groupe familial dans le milieu de robe parisien au XVe siècle, in: Recueil
de travaux d'histoire médiévale offert à Henri Dubois, Paris, 1993, 347-357;
KLAPISCH-ZUBER, La famille, 469-470; KLAPISCH-ZUBER, La maison, 59-80, 123-133;
P.C.M. HOPPENBROUWERS, Maagschap en vriendschap, in: Holland, 17-2, 1985,
69-108. Casus: PETIT-DUTAILLIS, Documents, 159-160.
- Politieke partijen en facties: J. HEERS, Les partis et la vie politique dans l'occident
médiéval, Paris, 1981; H.P.H. JANSEN, Hoekse en Kabeljauwse twisten, Bussum,
1966; H. BROKKEN, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, Zutphen,
1982; J.F. VERBRUGGEN, Pierre de Coninc et Jean Breidel, tribuns brugeois au début
du XIVe siècle, in: Le moyen âge, 76, 1970, 61-89; J.L. KUPPER, Notes sur Henri de
Dinant, in: Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 98, 1986, 339-349; G.
XHAYET, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liège au moyen âge, Genève,
1997.
- Beschermheren van buiten de stad: DERVILLE, Pots-devin, 357-359.

Vorstelijk cliëntelisme
- Algemeen overzicht van de ambities van het brede politieke netwerk van de
Bourgondische hertogen: BLOCKMANS & PREVENIER, De Bourgondiërs, 13-20, 43-50,
73-81, 114-116, vooral 124-127.
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- Over de link tussen het hertogelijke en het stedelijke netwerk: BOONE, Gent en
de Bourgondische hertogen, 163-198; M. BOONE, Formelis, (Simon Van), in:
Nationaal biografisch woordenboek, 13, Brussel, 1990, 288-291; BLOCKMANS,
Patronage, 117-126; W. BLOCKMANS, Princes conquérants et bourgeois calculateurs,
in: La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'Etat moderne, Paris, 1987, 167-181.
- Over de link tussen vorstelijke en adellijke netwerken: W. PARAVICINI, Guy de
Brimeu, Bonn, 1975. - Over de rol van Hugues de Lannoy: B. DE LANNOY, Hughes
de Lannoy, Brussel, 1957; H. POTVIN, Hugues de Lannoy, 1384-1456, in: BCRH, 2,
6, 1879, 117-138; diens ‘vredesideologie’ in tekst uitgegeven door J. KERVYN DE
LETTENHOVE, Programme d'un gouvernement constitutionnel en Belgique au XVe
siècle, in: Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, 2, 14, 1862, 218-250.
- Casussen: PREVENIER, Vrouwenroof, 410-424; PREVENIER, Geforceerde
huwelijken en politieke clans in de Nederlanden: de ontvoering van de weduwe van
Guy van Humbercourt door Adriaan Vilain in 1477, in: H. SOLY & R. VERMEIR
(ed.), Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum M. Baelde, Gent,
1993, 299-307. Casus Heuvliet (1473): ADN, Lille, B1695, f. 6r-v.
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De Orde van het Gulden Vlies
Het standaardwerk is: F. DE GRUBEN, Les chapitres de la Toison d'Or à l'époque
bourguignonne (1430-1477), Leuven, 1997. Zie ook de recente studies n.a.v. de
tentoonstelling in Brussel: P. COCKSHAW & C. VAN DEN BERGEN-PANTENS (ed.),
L'ordre de la Toison d'Or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505): idéal
ou reflet d'une société?, Bruxelles, 1996.
- Over de Orde als netwerk: BLOCKMANS & PREVENIER, De Bourgondiërs, 97-98.

Koppeling en confrontatie van rivaliserende netwerken
- Ter hulp roepen van externe netwerken: P.J. GEARY, Vivre en conflit dans une
France sans état: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200),
in: AESC, 41, 1986, 1107-1133.
- Dubbele loyauteit: VAUGHAN, Philip the Good, 86-92.
- Casus Vilain: PREVENIER, Geforceerde huwelijken (zie hierboven), 299-307;
casus Jean de Thuisy (1395): AN, Paris, X2A12, f. 259r-260r.

· 6· Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Publieke rituelen
Algemene relatie vorst-onderdanen: J.G. SMIT, Vorst en Onderdaan. Studies over
Holland en Zeeland in de late middeleeuwen, Leuven, 1995, 89-409, 564-579.
- Blijde inkomsten van vorsten: S. ANGLO (ed.), La tryumphante Entree de Charles
prince des Espagnes en Bruges 1515, Amsterdam-New York, s.d.; W. BLOCKMANS,
Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les Joyeuses Entrées en Brabant en
1494 et en 1496, in: Publications du Centre européen d'études bourguignonnes, 34,
1994, 37-53; J.-M. CAUCHIES, ‘La signification politique des entrées princières dans
les Pays-Bas: Maximilien d'Autriche et Philippe le Beau’, ibidem, 19-35; E. DHANENS,
De Blijde Inkomst van Filips de Goede in 1458 en de plastische kunsten te Gent;
Het Boek der Privilegiën van Gent, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Klasse der Schone Kunsten, 48, 1987,
53-89, 91-112; N. MOSSELMAN, Les villes face au prince: l'importance réelle de la
cérémonie d'entrée solennelle sous le règne de Philippe le Bon, in: J.-M. DUVOSQUEL
& DIERKENS (ed.), Villes et Campagnes au Moyen Age. Mélanges Georges Despy,
Liège, 1991, 533-548; J.M. MURRAY, The Liturgy of the Count's Advent in Bruges,
from Galbert to Van Eyck, in: B.A. HANAWALT & K.L. REYERSON (ed.), City and
Spectacle in Medieval Europe, Minneapolis-London 1991, 137-152: M.
OOSTERBOSCH, De stad ontvangt een keizerszoon, in: HKCG (in voorbereiding);
J.C. SMITH, Venit nobis pacificus Dominus: Philip the Good's Triumphal Entry Into
Ghent in 1458, in: B. WISCH & S.S. MUNSHOWER (ed.), ‘All the world's a stage...’
Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque, Papers in Art History from the
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Pennsylvania State University, 6, 1990, 259-290; H. SOLY, Plechtige intochten in
de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van middeleeuwen
naar nieuwe tijd: communicatie, propaganda, spektakel, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis, 97, 1984, 341-361.
- De rituelen van de theaterstaat: PREVENIER & BLOCKMANS, De Bourgondische
Nederlanden, 223-227; P. ARNADE, Secular charisma, sacred power: rites of rebellion
in the Ghent entry of 1467, in: HMGOG, 45, 1991, 69-94; IDEM, Crowds, banners,
and the marketplace: symbols of defiance and defeat during the Ghent War of
1452-1453, in: The Journal of Medieval and Renaissance Studies, 24, 1994, 471-497;
IDEM, Realms, passim; D. QUÉRUEL, Olivier de la Marche ou ‘l'espace de l'artifice’,
Publications du Centre européen d'études bourguignonnes, 34, 1994, 55-70; A.
BOUREAU, Ritualité politique et modernité monarchique, in: N. BULST, R. DESCIMON,
A. GUERREAU (ed.), L'Etat ou le Roi. Les fondations de la modernité en France
(XIVe-XVIIe siècles), Paris, 1996, 9-25; A. GUÉRY, Le roi et Dieu; le roi est Dieu, in:
BULST, o.c., 27-47; D. NICHOLAS, In the Pit of the Burgundian Theater State: Urban
Traditions and Princely Ambitions in Ghent, 1360-1420, in: HANAWALT & REYERSON,
o.c., 271-295.
- Theater als politiek medium: M. CHEYNS-CONDÉ, L'adaptation des ‘Travaux
d'Hercule’ pour les fêtes du mariage de Marguerite d'York et de Charles le Hardi à
Bruges en 1468, in: Publications du Centre européen d'études bourguignonnes, 34,
1994, 71-85; G. KIPLING, Entering the City: Bruges 1440. Theatre, Civic Ritual, and
the Representation of die Burgundian State, in: M. GOSMAN (ed.), Princes and
Princely Culture, ter perse; B.A.M. RAMAKERS, Spelen en figuren. Toneelkunst en
processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam,
1996; R.W. SCHELLER, Jan Gossaerts Triomfwagen, in: Essays in Northern European
Art presented to Egbert Haverkamp-Begeman, Doornspijk, 1983, 228-236.

Beïnvloeding via de geschiedschrijving
- Historiografie, kronieken: B. GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'Occident
médiéval, Paris, 1980; R. STEIN, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van
Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Leuven 1994; A.L.H.
HAGE, Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de
Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre, Groningen, 1989; E.M.C.
VAN HOUTS, Local and regional chronicles, in: Typologie des sources du Moyen Age
occidental, 74, Turnhout, 1995; W. KEESMAN, Oorsprongsmythen als zelfuitlegging.
Over de achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse
stedenstichtingen, in: H. PLEY et al., Op belofte van Profijt. Stadsliteratuur en
burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Amsterdam,
1991, 262-279; F.P. VAN OOSTROM, Maerlants wereld, Amsterdam, 1996.
- Toneelwerken: Het toneelstuk ‘Van Menych Sympel ende van Outgedachte ende
van Cronyke’ is (nog) niet uitgegeven; het enige handschrift bevindt zich in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel (signatuur IV 1171, f. 14v-25v); J. CUVELIER,
Een viertal onbekende werken van de Brusselsche 15de eeuwsche rederijkers Colijn
en Smeken en van den Bruggeling Anthonis de Roover, in: Verslagen en
mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde, 1937,
89-99.
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- Literatuur als spektakel: H. PLEIJ, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en
stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd, Amsterdam, 1988; J.H.A. DE
RIDDER, Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden
in de 14de, 15de en 16de eeuw, Brussel, 1989; R. STEIN, Cultuur en politiek in Brussel
in de vijftiende eeuw. Wat beoogde het Brusselse stadsbestuur bij de annexatie van
de plaatselijke Ommegang?, in: H. PLEIJ, Op belofte, 228-243.
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Deel IV Sociale kortsluitingen
Algemene evolutie van de middeleeuwse samenleving
J. MIETHKE & K. SCHREINER (ed.), Sozialer Wandel im Mittelalter.
Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Reglungsmechanismen, Sigmaringen,
1994, vooral de bijdrage van O.G. OEXLE. Over marginaliseringen, zie het deel ‘Les
mentalités au négatif’, in: H. MARTIN, Mentalités médiévales XIe-XVe siècle, Paris,
1996, 405-453. Met betrekking tot het droombeeld van een ideale samenleving, zie
H. PLEIJ, Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven,
Amsterdam, 1997, passim.

· 1· Het falen van de netwerken
Opstanden en kortsluitingen
M. BOONE & M. PRAK, Rulers, patricians and burghers: the Great and the Little
Traditions of Urban Revolt in the Low Countries, in: K. DAVIDS & J. LUCASSEN
(ed.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge,
1995, 99-111; P. ARNADE, Urban elites and the Politics of Public Culture in the
late-medieval Low Countries, in: CARLIER, Hart en marge, 33-50; J. DUMOLYN, De
Brugse opstand 1436-38 (Standen en Landen, 101), Kortrijk, 1997.
- Een overzicht van de opstandigheid in Vlaanderen voor zover de Leden in het
proces gemengd raakten: BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, 342-376.
- Geraardsbergen: S. GIERTS, Geraardsbergen 1392-1442, in: Het Land van Aalst,
49, 1997/1, 3-52.
- Gent: BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 215-226; aan te vullen met:
V. FRIS, La restriction de Gand, 13 juillet 1468, in: Bulletin de la société d'histoire
et d'archéologie de Gand, 30, 1922, 57-142.
- Het ingrijpen van de vorst in Valenciennes: J.M. CAUCHIES, Un règlement de
tutelle avant la lettre: Philippe le Beau et Valenciennes (1498), in: S. DAUCHY & R.
MARTINAGE (ed.), Pouvoirs locaux et tutelle. Actes des journées internationales
société d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons,
Lille, 1993, 94.
- De ingreep in het stedelijke weefsel en het verwoesten van steden: M. BOONE,
‘Civitas mori potest si authoritate superioris damnetur’: politieke motieven voor het
bewust verwoesten van steden (14de-16de eeuw), in: Handelingen van het
internationaal colloquium ‘Verwoesten en wederopbouw van steden in België’, Spa,
september 1996 (Gemeentekrediet van België, historische reeks in-8), ter perse. Over Brugge: A. BROWN, Civic ritual: Bruges and the Counts of Flanders in the Later
Middle Ages, in: The English historical review, 112, 1997, 277-299; P. ARNADE,
City, state and public ritual in the late-medieval Burgundian Netherlands, in:
Comparative Studies in Society and History, 39, 1997, 300-318.
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Armenzorg
C. LIS & H. SOLY, Poverty and capitalism in pre-industrial Europe, Hassocks, 1979
(hoofdstukken 2 en 3); BLOCKMANS & PREVENIER, Armoede, 517. De aangehaalde
Gentse voorgeboden in: SAG, Gent, reeks 108, nr. 2, f. 43v, 46r, 47v, 65v, 68r, 69r,
73v, 89v; RAG, Gent, fonds Bisdom-Sint-Baafs, K58, f.27v-29r.

· 2· De mazen in het netwerk
Groepen van marginalen
F. GRAUS, Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter, in: Zeitschrift
für Historische Forschung, 4, 1981, 404; MARTIN, Mentalités, 424-453; B.U.
HERGEMÖLLER, Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Warendorf,
1990, passim; R. MUCHEMBLED, Les minorités: mythes et réalités, in: La ville et la
transmission des valeurs culturelles au bas moyen âge et aux temps modernes. Actes
du 17e colloque international Spa, Brussel, 1996 (Crédit communal, Coll. Histoire
in-8o, 207-211; J. VAN GERVEN, Marginaliteit en sociale segregatie in de Brabantse
steden tijdens de late middeleeuwen, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 79, 1996,
3-25.
- Specifiek over joden: J. TOLLEBEEK, Joden in de Nederlanden tijdens de late
middeleeuwen, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 66, 1983, 13-33; J. VAN GERVEN,
Traditie, eschatologie en zelfcensuur. Boendale en de Joden, in: Bijdragen tot de
geschiedenis, 71, 1988, 3-27; J. TOLLEBEEK, Schrijven vanuit betrokkenheid.
Honderdvijftig jaar historiografie van het laatmiddeleeuwse jodendom in de
Nederlanden (1800-1949), in: W. VERBEKE (ed.), Serta devota in memoriam Guillelmi
Lourdaux, Leuven, 1995, 165-191 (herdruk in: De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen
over de geschiedschrijving, Amsterdam, 1996, 179-198); R. VAN SCHAÏK, On the
social position of Jews and Lombards in the towns of the Low Countries and
neighbouring German territories during the late middle ages, in: M. CARLIER et al.,
Hart en marge, 165-191.
- Over sodomie: M. BOONE, State Power and Illicit Sexuality: The Persecution of
Sodomy in Late-Medieval Bruges, in: Journal of Medieval History, 22, 1996, 135-153.
- Over het nefandum: J. CHIFFOLEAU, Dire l'indicible. Remarques sur la catégorie
du néfandum du XIIe au XVe siècle, in: AESC, 45, 1990, 295-299.
- Over prostitutie, in het algemeen en in Brugge in het bijzonder: DUPONT,
Maagdenverleidsters, passim.
- Ziekenzorg en houding tegenover leprozen: G. MARECHAL, De sociale en politieke
gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de middeleeuwen, Kortrijk, 1978
(Standen en Landen, 73); IDEM, Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden,
in: [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 2, Haarlem, 1982, 269-271.
- Het geval Pychout: BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, 147-148. - De
processen rond leprozen in Oudenaarde en Kortrijk: PREVENIER, Sociale spanningen,
237-243.
- Over zwakzinnigheid: MARTIN, Mentalités, 431-434.
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- Over hekserij: het geval Cornille: KRUSE, Les malversations, 305-306; Heksenprocessen: S. DUPONT-BOUCHAT (ed.), La sorcellerie dans les Pays-Bas sous
l'Ancien Régime. Aspects juridiques, institutionnels et sociaux, Kortrijk, 1987 (Standen
en Landen, 86), met o.m. een thematische bibliografie en bijdragen over de
middeleeuwen van J. Monballyu en H. Platelle (over de consultaries van deken Gilles
Carlier).

Vreemdelingen
GODDING, Le droit privé, 65-69; BOONE, Droit de bourgeoisie, 707-726.
- Portugezen: J. Paviot, Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384-1482). Recueil
de documents extraits des archives bourguignonnes, Lissabon-Parijs, 1995; voor de
rechterlijke behandeling: R. VAN ANSWAARDEN, Les Portugais devant le Grand
Conseil des Pays-Bas (1460-1580), Paris, 1991.
- Hanzeaten: A. GREVE, Vreemdelingen in de stad: inte-
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gratie of uitsluiting?, in: CARLIER, e.a., Hart en marge, 153-163; verschillende in
Brugge actieve ‘naties’ worden behandeld in: J. MARÉCHAL, Europese aanwezigheid
te Brugge. De vreemde kolonies (XIVde-XIXde eeuw), Brugge, 1985.
- Nuttige algemene beschouwingen en speciale aandacht voor het geval
‘Antwerpen’ in: H. SOLY & A.K.L. THIJS, Minorities in western European Cities
(sixteenth-twentieth centuries), (Institut historique Belge de Rome, Bibliothèque,
34), Brussel-Rome, 1985. Inzake het aangehaalde Antwerpse voorbeeld vooral de
bijdrage van THIJS tot deze bundel: Minderheden te Antwerpen, 17-20.
- Over tolerantie: I. BEJCZY, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de
beschaving van middeleeuwen en renaissance, Nijmegen, 1994; PLEIJ, Dromen van
Cocagne, passim. - Het aspect strafrecht: R. MUCHEMBLED, Le temps des supplices.
De l'obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècles, Paris, 1992, 53-79.
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Register van verluchte handschriften en miniaturen
Nadere gegevens i.v.m. de herkomst van de illustraties staan tussen teksthaken
Amsterdam, Bibliotheca Hermetica Philosophica
[eertijds Ms. Astor, A24] (Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg): 75,
81, 89, 119, 133, 134, 163, 188, 200, 387 [Christie's, Amsterdam]
Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Archief
Inv. O.A.272(5) (Eedboek van de Antwerpse rederijkerskamer De Goudbloem):
341
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh
Inv.946 (Breviarium Mayer van den Bergh): 61, 70, 136, 217, 225, 279, 293,
303, 360 [Ludion, Gent]
Arras, Bibliothèque municipale
Ms. 266 (Recueil d'Arras): 177 [Photothèque Giraudon, Parijs]
Berlijn, Kupferstichkabinett SMPK
Ms. 78B13: 272 [Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz]
Ms. 78D5: 331
Berlijn, Staatsbibliothek SMPK, Depot Breslau
‘Breslauer Froissart’: 31, 47, 238, 317
Bologna, Museo Civico
Ms. 93 (Gildeboek van de Bolognese lakenhandelaars): 256 [Photothèque
Giraudon, Parijs]
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
Ms. 1 (Les Grandes Chroniques de France jusqu'en 1380): 25, 59, 298, 347
Ms. 6-9 (David Aubert, Histoire de Charles Martel): 44, 94, 98, 152, 153, 161,
214, 304, 305, 307, 334, 385
Ms. 7978-79 (Rapiarium van Adrianus de But): 56
Ms. 9001 (Guyart Desmoulins, Bible Historiale): 366
Ms. 9018-19 (Historiebijbel): 274
Ms. 9020-23 (Historiebijbel): 364
Ms. 9029 (Les Anciennes Chroniques de Pise en Italie): 91
Ms. 9030-37: 358
Ms. 9045 (Le Livre d'Eracles): 321
Ms. 9066 (David Aubert, Chroniques et conquêtes de Charlemagne): 17, 232
Ms. 9079 (David Aubert, L'Arbre des batailles): 72
Ms. 9231-32 (Jean Mansel, La Fleur des histoires): 8, 101, 111, 189, 229, 337
Ms. 9242, 9244 (Jean Wauquelin, Chroniques de Hainaut): 26, 34, 45, 218,
235, 281, 302, 338, 355
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Ms. 9246 (Guillaume de la Pierre, Estoire del Saint Graal): 367
Ms. 9261 (Raoul Lefèvre, Recueil des Histoires de Troye): 37, 193, 198, 206
Ms. 9277 (Suetonius, Histoire des Douze Césars): 148
Ms. 9278-80 (Jean Miélot, Recueil didactique): 15, 192
Ms. 9287-88 (Antoine de la Sale, La Sale): 96, 106, 260
Ms. 9305-6 (Jean Gerson, (OEuvres): 270
Ms. 9309 (Livre pour l'enseignement des jeunes filles): 117
Ms. 9392 (Jean Miélot, L'Epître d'Othéa; naar Christine de Pisan): 39, 78, 83,
121, 146, 154, 170, 211, 300
Ms. 9469 (Traité contre les prétentions des Anglais à la couronne de France):
27
Ms. 9547 (Antoine de la Sale, Le Livre des premiers amours de messire Jehan
de Saintré, le vaillant chevalier): 171, 252, 259, 260, 318
Ms. 9551-52 (Christine de Pisan, Le Livre des Trois Vertus): 209
Ms. 9631 (Roman de Girart de Nevers): 23, 123, 201, 377
Ms. 9632-33 (L'Histoire du chevalier Paris): 26
Ms. 9822 (Gauthier de Metz, Imago Mundi): 275
Ms. 9967 (Jean Wauquelin, Histoire de la belle Hélène de Constantinople): 95,
351
Ms. 10176-78 (Guillaume de Déguileville, Pèlerinage de la vie humaine): 276
Ms. 10238 (Histoire des Seigneurs de Gavre): 210, 265, 273, 322, 377
Ms. 10308 (René d'Anjou, Le Mortifiement de Vaine Plaisance): 137
Ms. 10475 (Frontinus, Livre des Stratagèmes): 271, 291
Ms. 10977-79 (Recueil de Traités de la Noblesse): 311
Ms. 10958 (Jean Miélot, Vie et miracles de Saint Josse): 185
Ms. 10981 (Henri de Suso, L'Horloge de Sapience): 310
Ms. 10986 (Guillebert de Lannoy, Notables enseignements paternels): 258
Ms. 11107 (Livre des secrets aux philosophes): 22
Ms. 11703 (Xenophon, Cyropaedie): 109
Ms. 13073-74 (Chronijcke van Vlaendren): 312
Ms. 11104-5 (Julius Valerius, Epitome): 273
Ms. 11158 (Hennessy-Getijdenboek): 114, 115, 135
Ms. IVIII (Henri de Suso, L'Orloge de Sapience): 57, 63, 65, 140, 212, 268, 280
Ms. IV280 (Getijdenboek): 138
Cambridge, Fitzwilliam Museum
Ms. 294 (Getijdenboek): 162
Ms. 1058-1975 (Getijdenboek): 176, 186
Cambridge, University Library [By permission of the Syndics of Cambridge
University Library]
Ms. Nn. 3.2 (Les Douze Dames de Rhéthorique): omslag, 141
Chantilly, Musée Condé [Photothèque Giraudon, Parijs]
Ms. 1389 (Fabels van Aesopus): 301
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Ms. fr. 321 (Enguerrand de Monstrelet, Extrait des hystoires et croniques): 369
Chatsworth, Coll. Duke of Devonshire and the Chatsworth Settlement
Trustees [Ian Fraser Martin: Reproduced by permission of the Chatsworth
Settlement Trustees]
Ms. 7535 (Roman de Gillion de Trazegnies): 42, 126
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Ms. 73J22 (Frontinus, Stratagèmes): 37
Ms. 76E10 (Statuten van de Orde van het Gulden Vlies): 314
Ms. 76F10 (Hubert le Prevost, Vie de Saint Hubert): 248
Ms. 128C5 (Jean Molinet, Roman de la rose moralisé et translaté de rime en
prose): 143
Ms. 130B21: 147
Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum
Ms. M10A21 (Aegidius de Roya, Chronique): 60
Doornik, Trésor de la Cathédrale
Ms. 24 (Règle et ordonnance des soeurs de l'hostellerie Notre-Dame de
Tournay): 71, 365
Dublin, The Chester Beatty Library [Reproduced by kind permission of the
Trustees of the Chester Beatty Library]
WMs. 99 (Chester Beatty Rosarium): 81
Erlangen, Universitätsbibliothek
Ms. 2361: 336
Genève, Bibliothèque publique et universitaire
Ms. fr. 191 (Boccaccio, Des cas des nobles hommes et femmes): 74
Gent, Archief Sint-Jakobskerk [P.M.R. Maeyaert, Mont de l'Enclus-Orroir]
Reg. nr. 649: 296
Gent, Bisdom [Hugo Maertens]
B 2956 (Cartularium van de Sint-Pietersabdij): 54
Gent, Kathedraal [Hugo Maertens]
Ms. 9 (‘Vergilius’ van Raphaël de Mercatellis): 52, 150, 334, 344, 349, 381
Ms. 10 (Biblia figurata van Raphaël de Mercatellis): 90, 184, 215, 286, 326,
350, 352, 353, 354, 356, 361, 363, 386
Gent, Stadsarchief [Hugo Maertens]
Reeks 160, nr.6 (Oorkondenboek van het brouwersambacht): 297
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Gent, Universiteitsbibliotheek [Hugo Maertens]
Ms. 2: 225
Ms. 7 (Gregorius Reisch, Margarita Philosophica): 105, 107, 116, 228
Ms. 72 (Petrus de Abano, Expositio problematum Aristoteles): 104, 164, 202,
204, 223, 224, 359
Ms. 109 (Plutarchus, De viris clarissimis): 290, 299, 329
Ms. 234 (Petau-Getijdenboek): 24, 76, 80, 262
Ms. Res. 1408 (Olivier de la Marche, Le Chevalier délibéré): 264
Leipzig, Universitätsbibliothek
Ms. 111b (Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia): 33, 124, 166
Londen, British Library
Add. Ms. 18851 (Breviarium van Isabella van Castilië): 255
Add. Ms. 18855 (Getijdenboek) frontispice, 383
Add. Ms. 20698 (Christine de Pisan, Cité des dames): 142
Add. Ms. 24098 (Getijdenboek): 122
Add. Ms. 36619: 380
Add. Ms. 54782 (Getijdenboek van William Hastings): 25
Add. Ms. M232: 79
Ms. 18750 (Boccaccio, Des cas des nobles hommes et femmes malheureux):
282
Ms. Cotton Aug. AV (Le Trésor des histoires): 38, 82
Ms. Harley 2838 (Speculum Humanae Salvationis): 164
Ms. Harley 4425 (Roman de la Rose): 337
Ms. Royal 14EIV: 165
Ms. Royal 15 EIII (Bartholomeus Anglicus, Des proprietez des choses): 253
Ms. Royal 19 CVIII: 115
Ms. Royal 19 EV (Roberto della Porta, Romuléon): 375
Londen, Victoria & Albert Museum [The Bridgeman Art Library, Londen]
P.159-1910 (losse miniatuur): 80
Ms. Salting 2600 (blad uit een Getijdenboek): 85
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
Ms. 30 (Visions de Tondal): 166
Ms. 31 (David Aubert, Les Visions de l'âme de Guy de Thurno): 196
Ms. Ludwig IX19 (Getijdenboek van Albrecht van Brandenburg): 95
Ms. Ludwig XIII6 (Histoire de Charles Martel): 20
Ms. Ludwig XIII7 (Jean Froissart, Chroniques): 168
Ms. Ludwig XV 8: 150
Lyon, Bibliothèque municipale
Ms. P.A.32 (Jean Germain, La Mappemonde spirituelle): 313
Mechelen, Stadsarchief
Liber missarum: 330
Milaan, Castello Sforzesco, Biblioteca Trivulziana [Foto Saporetti, Milaan]
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Ms. 2163 (Livre de Jésus): 389
München, Bayerische Staatsbibliothek
Cod. lat. 23638 (Getijdenboek): 123, 128, 129, 159, 163, 164, 186, 294, 373
Ms. Cgm. 1102 (Historiebijbel): 357
New York, The Metropolitan Museum of Art, The Robert Lehman
Collection
Inv. 1975.1.2477 (Breviarium van Karel de Stoute): 71
New York, The Pierpont Morgan Library
Ms. 41: 204 [David A. Loggie]
Ms. 232 (Pietro di Crescenzi, Livre des profits ruraux): 77, 382 [David A.
Loggie]
Ms. 381 (Boccaccio, Livre des cleres et nobles femmes): 172 [David A. Loggie]
Ms. 399 (Da Costa-Getijdenboek): 90, 249
Ms. 917 (Getijdenboek van Catharina van Kleef): 222, 239
Ms. 945 (Getijdenboek van Catharina van Kleef): 244
Oxford, Bodleian Library
Ms. Bodley 264 (Roman d'Alexandre): 136, 138
Ms. Douce 112 (Getijdenboek): 243, 245
Ms. Douce 208 (De bello gallico; Fr. vert. Jean Duchesne): 178
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Ms. Douce 195 (Roman de la Rose): 16, 152, 168, 173, 174, 203, 207, 210, 217,
219, 272, 348, 357
Ms. Douce 205 (Jacques de Guise, Annales de Hainaut): 65
Ms. Douce 219-20 (Getijdenboek van Engelbert van Nassau): 42, 301
Ms. Douce 276: 82, 199, 296
Ms. Douce 331: 204
Ms. Douce 365 (David Aubert): 36
Ms. Canon. Ital. 85 (Boccaccio, Filocolo): 390
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal
Ms. 645 (Getijdenboek): 179
Ms. 4790 Rés. (Armorial de l'Ordre de la Toison d'Or): 310 [Hugo Maertens]
Ms. 5062 (Gilles Romain, Livre du gouvernement des princes): 284
Ms. 5070 (Boccaccio, Decamerone; Fr. versie Laurent Premierfait): 139, 172,
179, 204, 278
Ms. 5072-73 (David Aubert, Roman de Renaud de Montauban): 43, 120, 325
Ms. 5083 (Flavius Josephus, Antiquités des Juifs): 360
Ms. 5087 (Jean Mansel, Histoires romaines): 167
Ms. 5193 (Boccaccio, De casibus virorum et feminarum illustrum): 335
Ms. 5196 (Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia): 194
Ms. 5206: 187
Ms. 5208 (Roman de Jean d'Avesnes): 134
Parijs, Bibliothèque nationale de France
Ms. fr. 49 (Quintus Curtius Rufus, Roman d'Alexandre): 308
Ms. fr. 64 (Histoire ancienne jusqu'à César et Faits des Romains): 18
Ms. fr. 87 (Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre): 320
Ms. fr. 134 (Barthélemy l'Anglais [Bartholomeus Anglicus], Livre des propriétés
des choses): 35
Ms. fr. 139 (Guillaume Fillastre, Histoire de la Toison d'Or): 315
Ms. fr. 202 (Jehan Boutillier, La Somme rurale): 41
Ms. fr. 257 (Quintus Curtius Rufus, Histoire d'Alexandre; vert. Vasco de
Lucena): 267, 376
Ms. fr. 289 (Valerius Maximus, Faits et dits mémorables): 125
Ms. fr. 297 (Jean Mansel, La Fleur des histoires): 78
Ms. fr. 331 (Raoul Lefèvre, Roman de Jason et Médée): 309
Ms. fr. 455 (Henri de Suso, L'Horloge de Sapience): 316
Ms. fr. 809 (Chansonnier de Jean de Montchenu): 130
Ms. fr. 948 (Jean Germain, Le Débat du chrétien et du sarrasin): 373
Ms. fr. 1098 (Boëthius, De consolatione philosophiae): 169
Ms. fr. 1174 (Les Douze Dames de Rhétorique): 340
Ms. fr. 1226 (Georges Chastellain, Remonstrances): 339
Ms. fr. 2374 (Les Quatre Etats de la Société): 282
Ms. fr. 2609 (Grandes Chroniques de France): 388
Ms. fr. 2689 (Georges Chastellain, Avertissement au Duc Charles soubs fiction
de son propre entendement parlant à luy-mesme): 384
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Ms. fr. 2692 (René d'Anjou, Livre des Tournois): 323
Ms. fr. 2807 (Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre): 306
Ms. fr. 5087 (Jean d'Auton, Traité sur le défaut du Garillant): 110
Ms. fr. 6185 (Valerius Maximus, Faits et dits mémorables): 227, 230
Ms. fr. 9136 (Platearius, Livre des simples médecines): 21 [Photothèque
Bridgeman-Giraudon, Parijs]
Ms. fr. 9140 (Barthélemy l'Anglais, Livre des propriétés des choses; Fr. vert.
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