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Dankwoord 

 

Hoewel een paper als deze verondersteld wordt een individueel werk te zijn, heeft diegene 

die er in slaagt dit tot een goed einde te brengen dat aan velen te danken. Zo heb ook ik dit 

aan velen te danken. 

De persoon waar ontegensprekelijk mijn grootste dank naar uit gaat is mijn mama. De afge-

lopen vier jaar en reeds lang daar voor heeft zij mij steeds aangemoedigd en, ook niet onbe-

langrijk, steeds gesponsord. Zij bleef steeds in mij geloven, ook op de middelbare school, 

toen ik dat eigenlijk zelf soms niet meer deed. Ook wil ik Herman bedanken, van wie ik de 

afgelopen twee jaar meer aanmoediging heb gehad dan hij waarschijnlijk zelf beseft. 

Op een meer praktisch niveau wil ik mijn promotor Jan Dumolyn en Bert Verwerft bedanken, 

voor de aanmoediging, om mij in de goede richting te sturen, om mij op nuttige werken en 

websites te wijzen. 

Eveneens op een praktisch niveau gaat mijn dank uit naar Katrijn Poelman en naar mijn 

broer Bernard. Allebei waren zij steeds bereid mij te helpen in mijn epische worsteling met 

mijn tekstverwerker en andere boze maaksels van Microschoft. Wie ik op het vlak van ICT 

zeker ook wil bedanken is Filip Baert, zonder wie ik er nooit in zou geslaagd zijn in Acces een 

databank aan te leggen. 

Ook mijn dank aan Elsje van de Velde en Sofie Timmermans voor het willen nalezen van dit 

werk. 

Verder gaat mijn dank ook uit naar mijn vrienden en vooral de mede-thesisstudenten onder 

hen. Gedeelde smart is halve smart. Eén individu in deze groep dat ik specifiek wil bedanken 

is Tine Seyssens, een persoon die te goed is voor deze wereld, en er dan soms ook een 

beetje los van zweeft. 

Als laatste wil ik mijn mede-budokai van Nobara Dojo bedanken, waar ik steeds op een 

stootkussen kan motten of vervaarlijk met een zwaard of bokken kan rondzwieren tot alle 

spanning, frustratie en nervositeit weer voor een paar dagen tot een draagbaar niveau zijn 

herleid. 
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Inleiding 

De internationale belangrijkheid van mijn thema ligt in het veld van het onderzoek naar de 

staatsvorming. Het begrip “staat” is eigenlijk al te complex om te trachten te definiëren. Wel 

schuift De Vos een vijftal kenmerken naar voor waaraan een staat moet voldoen, met name; 

“soevereiniteit” (de mogelijkheid zelf de rechtsregels te maken binnen zijn grenzen en als 

gelijke te staan tegenover andere staten), “geweldsmonopolie” (de exclusieve mogelijkheid 

regels af te dwingen), “territorialiteit” (het beslaan van een duidelijk omschreven geografi-

sche ruimte), “legitimiteit” (het aanvaarden of niet actief bestrijden van de staat door zijn 

onderdanen/burgers) en “publiek” (het niet dienen van particuliere belangen).1 

De mogelijkheid als gelijke tegenover andere staten te staan en het behoud van de territo-

rialiteit vereist de beschikking over een leger dat ten minste evenwaardig is aan dat van de 

omringende staten. Op deze manier werden en worden staten er constant door elkaar toe 

aangedreven een steeds groter en efficiënter militair apparaat uit te bouwen. Het belang van 

de ontwikkeling van een staand leger naar geweldsmonopolie toe wordt eigenlijk door Bean 

in één zin samengevat; “in 1400 kon geen vorst op tegen een groot aantal baronnen zonder 

de steun van een even groot aantal baronnen. Tegen 1600 kon de vorst iedere opstand on-

derdrukken.”2 Ook naar legitimiteit toe had dit consequenties; hoe sterker de staat militair 

stond, hoe minder evident het voor de onderdaan of burger zou zijn hem te bestrijden. 

Deze voor de staatsvorming zo belangrijke ontwikkeling van het militaire apparaat kwam in 

onze gewesten onder Karel de Stoute in een stroomversnelling. Tot dan toe waren de legers 

van de Bourgondische vorsten geheel op feodale leest geschoeid geweest. Karel de Stoute 

zou in een serie van ordonnanties, waarvan de belangrijkste die van Abbeville in juli 1471, 

die van Bohain in November 1472 en die van Saint-Maximin van Trier in oktober 1473 zijn, 

voor het eerst een staand leger uitbouwen, dat altijd gereed stond om zijn staat tegen een-

der wie te dienen.3 

 

Zoals de titel van dit werk reeds aangeeft zal ik kijken wie dit leger bemande en wat hun re-

denen hiertoe waren. Er zal gekeken worden welke functies er zoal bestonden, wie deze 

                                                           
1
 DE VOS C (ed.), De kleermakers en de keizer. Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen., Gent, Acade-

mia Press, 2006, pp.316-317 
2
 BEAN R., “War and the birth of the nation state” in Journal of economic history, 33, 1973, p.205 

3
 BRUSTEN C., “L’armée Bourguignonne de 1465 à 1477” in Revue international de l’histoire militaire, 20, 1959, 

p.458 
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bekleedde en wat de banden waren tussen militaire functies enerzijds en sociale status en 

geografische afkomst anderzijds. Er zal gekeken worden welke carrière de militairen, of ver-

schillende types militairen, zoal doorliepen. En er zal gekeken worden welke eigen belangen 

zij eigenlijk dienden door de staat te dienen. 

 

De methode die hiertoe gehanteerd zal worden is die van de prosopografie. “Een prosopo-

grafie is een collectieve -of groepsbiografie waarin de externe karaktertrekken van een 

groep die iets gemeenschappelijk heeft beschreven wordt”.4 Hierbij wordt over een grote, 

welafgelijnde groep mensen zo veel mogelijk coherente biografische gegevens verzameld. 

Deze worden dan in een database geplaatst die toelaat uitspraken te doen over de gemeen-

schappelijke kenmerken van de individuele leden van de groep onder studie.5  

Zoals Cools stelt was tot voor kort in de sociale en politieke geschiedenis de verleiding groot 

op basis van enkele welbekende, maar niet per se typische voorbeelden verregaande con-

clusies te trekken. De prosopografische methode stelt de historicus in staat deze anekdotiek 

te overstijgen en min of meer algemeen geldende uitspraken te doen.6 

Concreet werd hier de populatie opgesteld door zoveel  mogelijk namen van krijgslieden te 

puren uit het register CC 25543 uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Het betreft een re-

kening van de oorlogsschatmeester Huegues de Dompierre voor de periode van 1 januari 

1476 tot 31 augustus 1477. Gezien de eerder lange periode (20 maanden) die deze rekening 

omspant en het feit dat binnen deze periode verschillende grote veldslagen (Grandson, Mo-

rat & Nancy) werden gevochten en verloren en een Franse invasie dreigde, is deze rekening 

van onschatbare waarde voor al wie de Bourgondische legers, oorlogen of wijdere politiek 

bestudeert. 

Eens de populatie opgesteld werd gezocht naar zo veel mogelijk informatie over de gevon-

den personen en hun families in genealogische werken, grafschriftenuitgaven, kronieken, 

allerhande literatuur,… 

                                                           
4
 DE RIDDER-SYMOENS H., “Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: Een onmogelijke mogelijkheid?” in 

Handelingen voor de Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 45, 1991, p.96 
5 DUMOLYN J., VERBOVEN K. & CARLIER M., A short manual to the art of prosopography (The Oxford prosopog-

raphy centre), p.36 

6
 COOLS C.H., Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen 

(1475-1530), Zutphen, Walburg pers, 2001, p.18 
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Uiteraard is niet over iedereen evenveel biografische informatie bewaard, en is vooral in-

formatie over de hogere klassen over geleverd. Op die manier wordt een prosopografie naar 

de militairen van Karel de Stoute eigenlijk goeddeels een prosopografie naar de militairen 

van hogere rang van Karel de Stoute. Ook problematisch is dat niet over alle regio’s even 

veel is over geleverd. Zo is over Vlaanderen, of zeker over Waals Vlaanderen, veel meer ge-

weten dan over bijvoorbeeld Luxemburg. Op deze manier zullen bijvoorbeeld Vlamingen 

proportioneel veel sterker vertegenwoordigd zijn dan bijvoorbeeld Luxemburgers. Ondanks 

deze problemen lijkt het toch mogelijk over de populatie in kwestie, op basis van de ver-

gaarde informatie, een aantal algemeen geldende uitspraken te doen. 
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Een leger ontleed 

Ontstaan 

Karel de Stoutes idee om een staand leger op te bouwen was niet nieuw. Reeds eerder, in 

1445, waren in Frankrijk de compagnies d’ordonnance gesticht, een staand leger van zo’n 

12000 krijgslieden verdeeld over 20 compagnieën verspreid over het hele koninkrijk.7 Inte-

ressant is dat dit eerste staande leger in Europa sinds de val van Rome niet werd opgericht 

op een moment dat het geweld tussen twee staten zich naar een piek bewoog, maar net op 

een moment dat de Honderdjarige Oorlog even een détente leek te kennen. Het eerste doel 

van deze staande legermacht was niet andere legers van andere staten te bevechten maar 

plunderingen van net uit Engelse en Franse dienst ontslagen huurlingen, werkloos geworden 

door de ontspanning van de militaire activiteiten, te onderdrukken.8 Dit leger diende dus in 

eerste instantie niet om het territorium uit te breiden of tegen externe vijanden te bescher-

men maar om de soevereiniteit van de staat te helpen vestigen en beschermen.9 

 

Over de rivaliteit tussen Lodewijk XI en Karel de Stoute is al genoeg inkt gevloeid om er hier 

kort over te kunnen gaan. Ze was intens. Lodewijk had met de compagnies d’ordonnance 

een formidabel militair apparaat ter beschikking. Daarbij kwam dat door overal hardnekkig 

zijn belangen te verdedigen en te bevorderen Karel alleen maar meer vijanden maakte; de 

Duitse keizer, de Zwitserse eedgenoten,… Om dit alles het hoofd te bieden had ook hij een 

sterk militair apparaat nodig. 

 

Eén van de grote nadelen aan een feodaal leger was dat het heel veel tijd nodig had om te 

mobiliseren. In 1470 werd volgens sommigen een originele poging gedaan dit probleem te 

overwinnen met het creëren van de soudoyers à gages ménagers.10 Dit systeem zou er dan 

                                                           
7
 BEAN R., “War”, pp.216-217 

8
 BEAN R., “War”, pp.216-219 

9
Merk wel op; woorden als soevereiniteit, openbaar, gemenebest, res publica, …, betekenden in de middel-

eeuwen andere dingen dan vandaag. Het signifiant blijft bestaan, het signifié is echter aan mutatie onderhevig. 
Wellicht had niemand het moderne soevereiniteitsconcept in gedachten bij de oprichting van de Franse com-
pagnies d’ordonnance. Dit neemt niet weg dat hun bestaan bijdroeg aan het creëren van wat we vandaag 
staatssoevereiniteit noemen en dat hun creatie hier impliciet ook op gericht was. 
10

 DUMAY G., “Etat militaire et féodale des baillages d’Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy et Semur-Brionnais en 

1474” in Mémoire de la société Eduenne, 11, 1882, pp.78-79 ; JANSE A., “Ambition and administration: Charles 

the Bold and the feudal levy in Holland” in The propagation of power in the medieval West: selected proceed-
ings of the international conference (Gosman M. (ed.)), Groningen, Forsten, 1997, p. 154 
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op zijn neergekomen dat aan het begin van het campagneseizoen, in principe 1 mei, een 

generale monstering zou zijn geordonneerd  waarbij werd gecontroleerd of ieders militaire 

uitrusting in orde was. Daarna zouden een deel van de gemonsterde troepen zich thuis ge-

durende de rest van het campagneseizoen, in principe tot 1 oktober, in constante staat van 

paraatheid houden. Gedurende deze periode zouden ze de helft van het loon ontvangen dat 

ze gewoonlijk op campagne kregen. Volgens Brusten echter is dit slechts een normale toe-

passing van de gebruikelijke manier om feodale troepen te lichten; ze werden opgeroepen 

om zich te laten monsteren en paraat te houden, waarna ze een half loon ontvingen in af-

wachting van het definitieve bevel ten velde te trekken. Kwam dit bevel niet, dan bleven ze 

werkloos thuis zitten.11 

 

Gedurende zijn gehele regeerperiode zou Karel de Stoute voor al zijn oorlogen feodale troe-

pen gebruiken. Hij zou zelfs als eerste proberen niet alleen alle lenen maar ook alle achterle-

nen centraal te registreren en, zoals in Engeland, de individuele militaire plicht per leenman 

(het aantal en genre te leveren troepen of de afkoopsom hiervoor) te gaan koppelen aan het 

inkomen dat hij uit zijn leen ontving.12 De verdeelsleutel was over al zijn landen dezelfde 

maar veranderde een aantal maal in de loop van 1470. 13 

Deze feodale manier om een legermacht op te bouwen voldeed echter duidelijk niet langer 

aan de behoeften van Karel de Stoute en, zoals hoger reeds vermeld, begon hij vanaf 1471 

een staande legermacht op te bouwen. 

 

De ordonnantiecompagnieën 

De kern van het leger dat Karel uitbouwde waren de compagnieën van honderd lansen of 

ordonnantiecompagnieën. De in de literatuur veel gebruikte term ordonnantiebendes zal in 

dit werk niet gebruikt worden, en dit om twee redenen. Ten eerste werd de term ordonnan-

tiebende misschien later wel gebruikt, onder Filips de Schone of Keizer Karel, maar in de pe-

riode van Karel de Stoute is hij bij het opstellen van dit schrijven nergens aangetroffen. Ten 

                                                           
11

 BRUSTEN C., “L’armée Bourguignonne de 1465 à 1477”, p.455 
12

 JANSE A., “Ambition and administration”, pp. 151-152 
13

 JANSE A., “Ambition and administration”, pp. 151-153; COOLS C.H., Met raad en daad? Een doorkijk op een 
landelijke elite. Aristocratie in de Rijselse kasselrij naar het einde van de vijftiende eeuw toe, onuitgegeven li-
centiaatsverhandeling RUG, Gent, 1992, pp.64-67; CARON M.-Th., “Enquête sur la noblesse du baillage d’Arras 
à l’époque de Charles le Téméraire”, in Revue du Nord, 77, 1995, p.407; DUMAY G., « Etat militaire et féodale », 
p.83; etc. 
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tweede draagt de term “bende” in ons modern taalgebruik de connotatie van een onge-

structureerd zootje ongeregeld, terwijl de structuur van de compagnieën nauwkeurig in de 

ordonnanties was vastgelegd en een zeer groot deel ervan er op gericht was orde, discipline 

en goed gedrag op te leggen.14 

 

De basiseenheid van de compagnie van honderd lansen was zoals de naam zelf al aan geeft 

de “lans”. Deze bestond uit een homme d’armes, een coustillier, een page, drie bereden 

schutters en drie man te voet, in principe een piekenier, een kruisboogschutter en een cou-

leuvrinier.15 Dit is wat men in Frankrijk “la Lance fournie” noemde, terwijl de gewone “Lan-

ce” slechts uit een homme d’armes, zijn coustillier en een page bestond.16 

 

 De homme d’armes was de klassieke zware cavalerist in het volledige plaatharnas.17 Hij was 

de spil, de rest van de eenheid was “zijn” lans. Van de 605 personen vermeld in de oorlogs-

schatmeestersrekening zijn er 135 of 22,31% gewone hommes d’armes. Worden de conduc-

teurs, chefs d’escadre en chefs de chambre18 meegerekend dan komt men aan 233 hommes 

d’armes of 38,51% van de genoemde namen. 

Voor de page is geen uitrusting gespecificeerd, behalve dat zijn paard een minimale waarde 

diende te hebben van 20 schilden.19 Wellicht betrof het een hulpje van de homme d’armes. 

De oorlogsschatmeestersrekening vermeld geen enkele page. 

 

De coustillier (genoemd naar la coustille, een lang, fijn, tweezijdig snijdend zwaard) was een 

tweede cavalerist die ter ondersteuning meereed met de homme d’armes. Hij droeg een 

lichtere speer en minder uitgebreid pantser dan de homme d’armes.20 Toch waren deze 

troepen functioneel gesproken geen lichte cavalerie. In zijn bespreking van de ideale slagor-

de positioneert Filips van Kleef hen tussen twee lijnen hommes d’armes.21 Dit maakt het hen 

onmogelijk iets anders te doen dan mee te chargeren met de zware cavalerie. 

                                                           
14

 VAUGHAN R., Charles the Bold: the last Valois duke of Burgundy, Londen, Longman, 1973, p.205 
15

 VAUGHAN R., Charles the Bold, p.206 
16

 CONTAMINE P., La guerre au Moyen Age, 2e ed., Parijs, PUF, 1986, pp.244 & 254 
17

 VAUGHAN R., Charles the Bold, p.206 
18

 Cfr. Infra, pp.18-19 
19

 CONTAMINE P., La guerre au Moyen Age, p.245 
20

 DUMAY G., “Etat militaire et féodale”, p.82 
21

 CONTAMINE P., “L’art de la guerre selon Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein (1456-1528): innovation 
ou tradition?” in Bijdragen en mededelingen betrteffende de geschiedenis der Nederlanden, 95, 1980, p.374 
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In de oorlogsschatmeestersrekening zijn welgeteld twee coustilliers vermeld, 0,33% van de 

steekproef dus. Het betreft Hayne d’Asche22 en een andere persoon waar gewoon naar ver-

wezen staat als Heyne.23 Het zou eigenlijk zelfs twee maal over dezelfde persoon kunnen 

gaan. De naam Hayne, Hein, lijkt te wijzen op een nog jong iemand of iemand van lage socia-

le komaf. Dit zou kunnen leiden tot de hypothese dat het om een hiërarchie ging die men 

moest doorlopen waarbij men eerst coustillier was en dan doorgroeide naar homme 

d’armes. Echter worden in de oorlogsschatmeestersrekening acht hommes d’armes24 en 

zelfs twee chefs de chambre25/26 ook met verkleinnamen aangeduid. Dit kan er op wijzen dat 

ten minste een deel van de jongeren uit de groep die de hommes d’armes leverde ook on-

middellijk als homme d’armes zijn carrière begon, of in ieder geval nog tijdens hun jeugd als 

homme d’armes dienden, of dat de sociale status van sommige hommes d’armes zelf ook 

niet al te hoog was. Opmerkelijk is ook dat Hayne al eerder diende als quartronnier27 van een 

groep kruisboogschutters te paard.28 

 

Deze kruisboogschutters te paard vormen samen met de boogschutters te paard de bereden 

schutters. Meestal staan alleen archiers à cheval vermeld, maar nu en dan valt een “cente-

nier de cent archiers et crennequiniers à cheval” te bespeuren.29 In feite werd het woord 

archier als pars pro toto gebruikt voor iedere soldaat met een schietwapen, en het bleef 

zelfs in gebruik nadat de haakbus de boog al lang van het slagveld had geconcurreerd.30 Wel-

licht vochten deze troepen te voet, daar het moeilijk lijkt in het zadel een kruisboog te span-

nen of een langboog te hanteren. (De bogen die Oosterse volkeren van Anatolië en de Krim 

tot Korea en Japan hiervoor gebruikten waren geheel anders qua ontwerp en productie en –

in Noordwest Europa problematisch- niet erg vochtbestendig.31) Het betreft dus eigenlijk 
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een vorm van mobiele infanterie die zich snel kon verplaatsen naar waar ze moesten zijn en 

dan afsteeg en te voet slag leverde. 

Deze mannen mogen helemaal niet als voetvolk beschouwd worden: op hun paard zaten ze 

hoog verheven boven al wie met zijn voeten op de grond marcheerde. Dit was een factor 

van sociaal belang. De oorlogsschatmeestersrekening vermeldt maar liefst 75 boogschutters 

en 6 kruisboogschutters te paard (samen 13,39% van het totaal aantal personen) en nog 

eens 62 (10,24%) van hun centeniers32. 

Ook is er regelmatig sprake van “crennequiniers que demi-lances à cheval”. Dit is echter 

steeds in groepen die duidelijk niet bij de ordonnantiecompagnieën horen maar eerder een 

feodaal opgeroepen edelman met zijn gevolg betreffen.33 Wellicht betreft het een omschrij-

vende term om alle soorten mobiele infanterie mee aan te geven. 

 

De functies van kruisboogschutter te voet en van piekenier lijken voldoende duidelijk om 

geen uitleg te behoeven. Een couleuvrinier was een soldaat met een (primitief) handvuur-

wapen.34 Waarschijnlijk zat in de lans niet per se één soldaat van ieder van deze drie types 

maar waren dit de drie meest courante soorten voetvolk en dienden zij dan ook als pars pro 

toto voor alle voetvolk. Het feit dat de oorlogsschatmeestersrekening spreekt van “cren-

nequiniers couleuvriniers que piqueniers à pied”35 bevestigt dit. De oorlogsschatmeestersre-

kening noemt niemand die één van deze functies vervulde specifiek bij naam. Dit is veelzeg-

gend. Wellicht waren zij sociaal zo onbelangrijk dat hun namen niet doorsijpelden naar de 

boekhouding op het hoogste niveau. Ook van de archiers à pied is in de oorlogsschatmees-

tersrekening regelmatig sprake, maar ook van hen staat er maar één specifiek bij naam ver-

meld, Baudouin de Bienmont. 

De 7 compaignons de guerre à pied die vermeld worden behoorden waarschijnlijk niet tot 

een lans. Gezien de hoofding waaronder zij vermeld staan36 gaat het wellicht om lieden die 

met bodes zijn meegegaan om geldtransporten te beschermen. Hetzelfde geldt voor de tien 

compaignons de guerre à cheval. Ook de negentien bodes vallen onder deze groep. 
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Militaire hiërarchie 

Aan het hoofd van een compagnie van honderd lansen stond een conduitteur  of conduc-

teur. Deze mannen werden aan het begin van ieder jaar door Karel de Stoute zelf benoemd. 

Hierbij verschenen zij één voor één voor hem op een podium, zwoeren zij een eed van 

trouw, en ontvingen zij van hem een commandostaf en een boek waarin zijn ordonnanties 

en al wat de conducteur moest weten werd uiteengezet. Misschien nog belangrijker is dat 

hen beloofd werd dat ze op tijd betaald zouden worden en dat de compagnieën nooit zou-

den worden opgeheven zolang Karel leefde.37 Dit laatste doet sterk aan feodo-vazallitische 

eden denken, waarbij ook openbaar werd gezworen dat de vazal zijn heer zou steunen, hel-

pen en trouw zou dienen en de heer in ruil een inkomen en bescherming beloofde. Aan het 

einde van ieder jaar, wanneer zijn termijn ten einde was, werd de conducteur verondersteld 

zijn commandostaf en zijn boek met ordonnanties in te dienen, samen met een register met 

namen en adressen van zijn manschappen. De conducteur was verantwoordelijk voor de 

discipline en de algehele leiding van zijn eenheid.38 

In totaal vermeldt de oorlogsschatmeestersrekening 44 conducteurs (7,27% van het totaal). 

            Dit lijkt op het eerste zicht vreemd, daar er in principe maar 20 conducteurs van ordonnan-

tiecompagnieën waren,39 maar eigenlijk valt het vrij makkelijk te verklaren. Ten eerste werd 

hoger reeds vermeld dat de conducteurs maar voor één jaar benoemd werden, terwijl de 

rekening van de oorlogsschatmeester waarop dit werk gebaseerd is voor twintig maanden 

liep. Dat de conducteurs in de praktijk ook weldegelijk werden vervangen bewijst het geval 

van Josse de Lalaing, die aan het begin van het beleg van Neuss conducteur was maar wiens 

eenheid op Nieuwjaar 1475 werd overgedragen aan Amé de Valperghe.40  Dit kan niet ge-

weest zijn omdat Karel ontevreden was over Josse, daar diens daden voor Neuss zo specta-

culair waren dat ze zelfs in zijn grafschrift vermeld worden.41 Veeleer was het waarschijnlijk 

zo dat het gewoon tijd was voor de edelman om te vertrekken daar hij nog andere ambten 

vervulde en zekere domeinen bezat die mogelijk ook zijn aandacht vereisten. Ten tweede 

lijkt het erop dat sommige aanvoerders van troepen die niet onder de ordonnantiecompag-
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38

 VAUGHAN R., Charles the Bold, pp.204-205 
39

 VAUGHAN R., Charles the Bold, p.205 
40

 DOUTREPONT G. en JODONGE O., Chroniques de Jean Molinet, Brussel, Palais des Académies, 1937, V1 
pp.98-99 
41

 BUTKENS C., VAN DIEPENBEECK A. en BORREKENS M., Trophees tant sacres que prophanes de la dvché de 
Brabant, Antwerpen, Christophe Leger, 1641, pp.147-148 



18 
 

nieën vielen ook de titel conducteur kregen toebedeeld, waarschijnlijk omdat ze een verge-

lijkbare positie in namen. Zo staat bijvoorbeeld Lyon de Chastellay niet vermeld met het ge-

bruikelijke “conducteur de cent lances de l’ordonnance” maar met “conducteur de certaines 

hommes d’armes”.42 Waarschijnlijk was hij aanvoerder van een sterke groep feodaal geron-

selde krijgslieden. Ook van Josse de Lalaing is duidelijk dat de troepen die hij in 1476-77 aan-

voerde, vochten ter vervulling van hun leendienst.43 Mogelijk vloeide zijn functie van “con-

ducteur” van de in Vlaanderen geronselde troepen of althans een deel daarvan voort uit zijn 

functie van soeverein baljuw.44 Zeker om de aanvoerders van de eenheden van Italiaanse 

herkomst te betitelen lijkt de term conducteur behoorlijk los te zijn gebruikt. 

Wat ook opvalt aan de conducteurs is het loon. Zo valt bijvoorbeeld te lezen; “Audit 

conducteur [Jehan de Dommarien] pour sa lance XII livres et pour son estat IIIIXX par mois”.45 

De conducteur was een vorstelijk vertegenwoordiger en diende er dan ook een vorstelijke  

levensstijl op na te houden. Dit kostte veel geld. 

Zoals in het voorbeeld van Josse de Lalaing reeds naar voor gedragen werd, had de  

Conducteur vaak nog andere zaken die zijn aandacht vereisten. Daarom duidde hij in zijn  

afwezigheid een plaatsvervanger aan, letterlijk een “lieu-tenant” of luitenant. In de oorlogs-

schatmeestersrekening staan 9 (1,48%) luitenanten vermeld. Twee hiervan echter zijn  

duidelijk geen luitenanten van een conducteur.46 

 

Onder de conducteur kwam de chef d’escadre. Hiervan waren er vier in iedere compagnie, 

 ieder met het bevel over 24 hommes d’armes. In iedere compagnie kon de conducteur  

zelf drie van zijn chefs d’escadre aanduiden terwijl de vorst de vierde benoemde. Deze laat-

ste werd aangeduid als chef d’escadre de l’hotel.47 De oorlogsschatmeestersrekening ver-

meldt 5 chefs d’escadre de l’hotel, waarvan er twee ook een functie van luitenant vervul-

den.48 In principe kwam deze functie ook toe aan de chef d’escadre de l’hotel.49 Toch werd ze 
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blijkbaar niet altijd door hem vervuld. Gewone chefs d’escadre worden er 25 vernoemd. Ook 

hiervan zijn er drie ook luitenant.50 Tussen de chef d’escadre de l’hotel en de gewone chef 

d’escadre bestond er naast een verschil in wie hen benoemde ook een verschil in loon; de 

gewone chefs d’escadre verdiende 26lb 8s/maand, de chef d’escadre de l’hotel kreeg 

18s/dag (27lb 18s/maand) en een maandelijkse bonus van 2lb 8s.51/52 

In eerdere jaren was de compagnie niet in vier maar in tien delen opgedeeld geweest. Aan 

het hoofd hiervan stond een dizenier. Deze verdween met de ordonnantie van 1473.53 In de 

oorlogsschatmeestersrekening van 1476-77 duikt er echter nog één op: Phelippe Davelus, 

die werd betaald voor een nog steeds achterstallig loon voor drie maanden krijgsdienst in 

1473.54 

Net zoals de conducteur zijn compagnie was opgedeeld in vier delen, werd ook de chef 

d’escadre zijn eskader in vier gedeeld. Deze vier delen van een eskader werden kamers ge-

noemd. Iedere kamer bestond uit 5 hommes d’armes en een chef de chambre.55 Hiervan zijn 

er in de oorlogsschatmeestersrekening 24 vermeld, 3, 96% van het totaal aantal genoemde 

namen. 

 

Ook de boogschutters te paard en het voetvolk werden in groepen van honderd opgedeeld. 

Aan het hoofd hiervan stond een centenier. Hiervan zijn er 178 in de oorlogsschatmeesters-

rekening vermeld, goed voor 29,42% van de vermelde namen. 

Een aantal centeniers lijken het bevel te hebben gehad over grotere eenheden. Zo had een 

centenier genaamd Salvador Onder kolonel Alixandre de Rossano het bevel over 400 voet-

soldaten. Een andere centenier, Jehan van Tennerye, had het bevel over 200 piekeniers.56 

Misschien was er na de rampen bij Grandson en Morat een gebrek aan mensen om de offi-

ciersrangen te vullen. Of misschien is het een symptoom van een evolutie die Contamine in 
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de 2e helft van de vijftiende eeuw waarneemt waarbij cavalerie verdrongen werd door goed-

getrainde eenheden goedkope en talrijke infanterie.57 

Zoals de honderd hommes d’armes van de conducteur waren ook de honderd mobiele infan-

tristen van de centenier in vier groepen verdeeld. Aan het hoofd hiervan stond een quart-

ronnier. Hiervan vermeldt de oorlogsschatmeester er welgeteld twee bij naam (O,33%): Jac-

ques de Veronne en Jehan Bourgant.58 Er is echter geen enkel bewijs te vinden in deze reke-

ning dat de eenheid van de quartronnier zoals van Hessche stelt net als deze van de chef 

d’escadre verder opgedeeld was in 4 kamers. 

De onderverdeling van het voetvolk werkte anders. Zij stonden niet alleen per honderd on-

der een centenier, maar ook per driehonderd nog eens onder een kapitein. De centeniers 

legden aan hem verantwoording af.59 Wellicht had dus één kapitein de leiding over al het 

voetvolk van één ordonnantiecompagnie. De drie centeniers stonden onder zijn bevel.60 

Hiernaast stonden de voetsoldaten per dertig nog eens onder leiding van een trentenier.61 

Deze trenteniers waren waarschijnlijk sociaal vrij onbelangrijk, daar er geen enkele van valt 

aan te treffen in de oorlogsschatmeestersrekening. 

Waarschijnlijk legden zij rechtstreeks verantwoording af aan hun kapitein eerder dan aan 

een centenier, daar dertig wel een deeltal is van driehonderd maar niet van honderd. Van 

deze kapiteins van de infanterie lijken er slechts zes vermeld. Een zevende, Jehan bastard de 

Ghimes, combineerde de taken van infanteriekapitein en centenier van de bereden schut-

ters.62 Vreemd is wel dat een van hen, Jehan le Varier, niet het bevel voerde over voetvolk 

maar over drie centeniers d’archiers anglois à cheval.63 Misschien was dit een tijdelijke maat-

regel om groepen soldaten te herordenen na Nancy. In ieder geval maakt de La Marche in 

zijn beschrijving van de ordonnantiecompagnieën geen melding van een kapitein per drie-

honderd bereden schutters.64 

 

Naast deze militaire functies, die duidelijk binnen de ordonnanties te passen zijn, duiken er 

nog een aantal andere op. 
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De hoogste hiervan was zeker deze van Maarschalk. Deze functie sloeg aanvankelijk op ie-

mand die concreet verantwoordelijk was voor de paarden van de vorstelijke stal maar evo-

lueerde in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw naar een bestuursambt met aantrok 

op de hoogste edelen. Concreet was zijn kerntaak toezien op het tellen van de geronselde 

troepen, hun uitrustingen en hun paarden, het vervangen van verloren paarden en het orga-

niseren van de verplaatsing en het logement van de troepen. Hiernaast werd hij ook veron-

dersteld te bemiddelen tussen vorst en adel. In de ambtenhiërarchie deed hij slechts onder 

voor de kanselier.65 

 

De rang daaronder is deze van Coulompnel of kolonel. Hiervan zijn er drie vermeld; Alexand-

re de Rossano, domp Denys de Portugal en Jaques Galeotto. 66 Ieder van hen was ook con-

ducteur. De kolonel was blijkbaar een aanvoerder van een eenheid samengesteld uit de 

hommes d’armes van verschillende compagnieën van 100 lansen (2 of 3) en daarnaast nog 

heel wat centaines van boogschutters te paard (5 of 6) en soldaten te voet (4 tot 9). Bij ieder 

van de kolonels maken de hommes d’armes van zijn eigen compagnie uiteraard deel uit van 

zijn eenheid, waarnaar ook met de term coulompnel wordt verwezen. Ook de conducteurs 

van de andere compagnieën die hommes d’armes leveren voor de coulompnel maakten er 

zelf deel van uit. De coulompnel van Alexandre de Rossano omvatte blijkbaar ook enige artil-

lerie en de nodige mensen om deze te bedienen.67 Deze eenheid valt dus misschien te verge-

lijken met de moderne divisie: “een uit verschillende wapens bestaande legerafdelingen die 

als afzonderlijke gevechtseenheid kan optreden.”68 De ordonnantiecompagnie voldoet niet 

aan deze definitie bij gebrek aan artillerie die tegen deze tijd zo belangrijk was geworden 

voor het behouden of net het aanvallen van een plaats. 

 De functie van kolonel werd vervuld door twee Italianen en één Portugees. Het lijkt er dan 

ook op dat het concept “coulompnel” (misschien zowel de functie als de eenheid) uit een 

mediterrane context is overgewaaid. 
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Wat ook opvalt is dat het mandaat van deze heren erg kort kon zijn; dat van domp Denys de 

Portugal en van Jacques Galliotto duurde maar acht dagen.69 

 

De rang van kapitein lijkt in meerdere betekenissen gebruikt te zijn geweest: als bevelhebber 

van een garnizoen van een burcht of stad, als leider van driehonderd infantristen of als aan-

voerder van een willekeurige groep krijgslieden. In de laatste betekenis werd hij vooral door 

Engelse en Italiaanse aanvoerders gedragen. In dit werk zal hij, om verwarring te vermijden, 

vooral in de betekenis van garnizoenscommandant gebruikt worden. Wanneer sprake is van 

kapiteins van de infanterie zal specifiek “infanteriekapitein” vermeld worden. Van de kapi-

teins van versterkte plaatsen vermeldt de oorlogsschatmeester er vijftien (2,48% van het 

totaal). 

Hieraan verwant was de kapitein-generaal. Deze zijn functie was naar goede middeleeuwse 

gewoonte niet erg duidelijk gedefinieerd (met flexibiliteit als bijkomend voordeel) maar zijn 

voornaamste taak bestond erin in een bepaald gewest de legers te leiden en de verdediging 

van de burchten te regelen. De oorlogsschatmeester vermeldt twee personen die deze func-

tie waarnamen; Jacques de Luxembourg heer van Fiennes was kapitein generaal van Rijsel, 

Douai en Orchies en Phelippe de Croÿ 2e graaf van Chimay was kapitein-generaal van de 

troepen te voet die uit de Nederlanden naar Nancy waren gestuurd.70 

 

De rang van Millenier  of dixenier de l’infantrie sloeg op een aanvoerder van duizend man te 

voet. Deze rang lijkt enkel aan het einde van Karel de Stoutes regeerperiode te hebben be-

staan en werd door vier personen vervuld; Garin de Warlusel, Jehan de Saint Loup, Nolin de 

Bournonville en Troylo de Rossano. Ook het bestaan van deze rang kan een symptoom zijn 

van de hoger vermelde verschuiving van nadruk van cavalerie naar infanterie.71 

 

Hoewel de artillerie erg belangrijk was in de legers van deze periode vermeldde de oorlogs-

schatmeester slechts vijf personen die enige rol in verband hiermee speelden. Hans Stauf en 

Jehan Role waren Bombardiers72 en Elaux de Staumitser chef de trait.73 
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Naast deze drie heren die effectief met artillerie werkten  was er Jehan de Dommarien, die 

de ambten van conducteur en kapitein van het kasteel van Namen wist te cumuleren met 

dat van maistre de l’artillerie.74 Deze had de eindverantwoordelijkheid over de driehonderd 

monden artillerie van het hertogelijke huis. Op dit vlak moest hij gehoorzaamd worden als 

was hij de hertog zelf.75 Misschien vloeide zijn rol als conducteur wel voort uit die van ma-

istre de l’artillerie. Brusten vertelt namelijk dat vanaf 1476 voorzien werd in een speciaal 

korps om de artillerie en logistieke karavaan van het leger te beschermen.76 Misschien was 

dit een les getrokken uit de slag van Grandson, waar de artillerie en bagage aan de vijand 

overgeleverd op het slagveld bleef liggen. 

Als laatste was Jehan du Four aangesteld door de stad Bergen om de “buitenlandse” bom-

bardiers (wellicht kwamen de meesten van hen uit andere Bourgondische gewesten) te lei-

den (wellicht in de betekenis van gidsen). 

De verklaring voor dit zeer kleine aantal vermeldingen is echter zeer simpel; de artillerie had 

een aparte schatmeester.77 

 

Auxiliaire troepen 

Schnerb stelt dat in 1472 de ordonnantiecompagnieën goed waren voor zo’n 8400 effectie-

ven, terwijl de feodale lichting van dat jaar in totaal zo’n 16746 krijgslieden zou hebben 

voortgebracht.78 Hoewel dit laatste cijfer wellicht iets te gedetailleerd is om geheel accuraat 

te kunnen zijn, illustreert het duidelijk hoe groot het belang van de feodale lichting in Karel 

de Stoutes leger was en bleef, ook na de oprichting van de ordonnantiecompagnieën.  

 

Lang niet alle troepen waren dus beroepssoldaten. De oorspronkelijke bedoeling een duide-

lijk onderscheid te maken tussen de professionele en auxiliaire troepen bleek echter zeer 

moeilijk te verwezenlijken. Dit om verschillende redenen. 
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Ten eerste bevat de oorlogsschatmeestersrekening posten zoals “Autre  payement fait par 

ledit tresorier de guerres pour l’estat des cent chevaux soubz messire Troyle de Rosano Aux 

archiers de corps de messire Anthonie Bastard de Bourgogne comme à aucuns gens de guer-

re extraordinaires non-comprins à sesdites ordonnances”.79 Onder dit soort hoofdingen staan 

troepen uit  de staande eenheden en op andere manieren gerekruteerde troepen geheel 

door elkaar vermeld. 

Ten tweede is het zeker niet zo dat enkel de ordonnantiecompagnieën beroepssoldaten wa-

ren. De Italiaanse troepen bijvoorbeeld80 vallen moeilijk anders dan als beroepssoldaten te 

classificeren. Toch waren zij lange tijd niet geïntegreerd in  de ordonnantiecompagnieën.81 

Ook de mate van professionaliteit van de gens de guerre extra-ordinaire , die blijkbaar wer-

den gelicht ter versterking van de ordonnantiecompagnieën, is niet duidelijk. Betreft het 

personen die zich eenmalig, al dan niet onder druk, uithuurden? Of waren het beroepshuur-

lingen die iedere campagne opnieuw aan deze of gene zijde opdoken in de hoop vroeg of 

laat een vaste benoeming te vinden in de nieuwe staande legers? Dezelfde vraag stelt zich 

voor de mannen die zich ter vervanging van degenen die hier feodaal toe verplicht waren 

naar het slagveld lieten zenden. Het kon trouwens ook gebeuren dat bepaalde mannen 

enerzijds min of meer vast in krijgsdienst waren maar anderzijds ook feodale krijgsverplich-

tingen hadden. Zo vertelt Cools over een zekere Clément le Roy, die vroeg van zijn leen-

dienst te worden vrijgesteld daar hij al soldaat was in het kasteel van Rijsel.82 

Ten derde hadden zeker de mannen van hogere militaire rang een veelheid aan andere amb-

ten en verplichtingen. Hier zal verder op ingegaan worden. Hier volstaat het te stellen dat 

voor deze heren, ook al maakten ze deel uit van de ordonnantiecompagnieën, hun militaire 

besognes slechts een deeltijdse activiteit waren. 

In feite zou de vraag naar de professionaliteit van de feodale troepen kunnen beantwoord 

worden door uit de oorlogsschatmeestersrekeningen en andere documenten die betrekking 

hebben op militaire kwesties (monsteringlijsten e.d.) voor vele opeenvolgende jaren namen 

van dergelijke troepen te pieren. Daarna zou kunnen worden gekeken in welke mate dezelf-

de namen jaar na jaar terugkomen. Een dergelijke onderneming echter speelt op een schaal 

van tijd die deze van dit schrijven te boven gaat. 
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In de rekening duiken echter wel een aantal namen op waarvan hun militaire functie erg 

onduidelijk is, die gedurende een min of meer korte tijd met een vaak moeilijk te klasseren 

amalgaam van troepen hebben deelgenomen aan een specifieke campagne of ergens in gar-

nizoen hebben gezeten. Hier betreft het ongetwijfeld mannen wiens militaire activiteiten uit 

hun hofdienst of feodale verplichtingen voortkwamen. Van dit type vermeldt de oorlogs-

schatmeester er veertig of 7,43% van de totale groep. Vijftien van hen waren blijkbaar 

hommes d’armes, van de rest is de militaire functie onduidelijk. Zij bevolken de groep van 

vijfenveertig man die in de databank staat aangemerkt als niet professioneel, samen met 

één man die een financieel ambtenaar lijkt te zijn geweest (en dus waarschijnlijk wel profes-

sioneel was in wat hij deed maar niet in het krijgsbedrijf)83 en vier anderen die werden be-

taald voor “voyages et messageries” of “voyages et ambassades”. 
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Geografische origine 

 

Regio tot regio 

Tweehonderd achttien van de zeshonderd en vijf personen in de steekproef konden niet 

geografisch worden geplaatst. De cijfers en vooral percentages in de hiernavolgende tabel 

zijn dus gebaseerd op de resterende groep van driehonderd zevenentachtig personen. Ge-

lukkig is dit het merendeel van de populatie. 

Vrij veel achternamen opgenomen in de databank verwijzen naar bepaalde plaatsen. Hier 

werd echter niet sterk op afgegaan bij het bepalen van de geografische origine van deze per-

sonen. Volgens Dumolyn is het namelijk zo dat ten minste in Vlaanderen in deze periode 

familienamen die naar toponiemen verwijzen geen waarde meer hadden om naar plaatsen 

te verwijzen.84 De informatie in de databank bevestigt dit. Zo behoorde bijvoorbeeld Henry 

de Hornes, een man wiens naam naar een plaats in Looz verwijst, tot een Brabantse familie-

tak.85 Bastaarden echter werden wel geografisch geplaatst op basis van een topografische 

verwijzing in hun achternaam. Volgens De Win werden ten minste in Brabant bastaarden 

namelijk zeer vaak naar het hoofdbezit van hun vader genoemd.86 

 

De kaart op de volgende pagina toont Frankrijk, Engeland en het Bourgondisch landencom-

plex in de vijftiende eeuw.87 

                                                           
84

 DUMOLYN J.,Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Leuven, 
Garant, 2003, p.141 
85

 Cfr. Databank, Henry de Hornes 
86

 DE WIN P., De adel in het hertogdom Brabant in de vijftiende eeuw (inzonderheid de periode 1430-1482), 
Gent (onuitgegeven licenciaatsverhandeling UGent), 1979, p.68 
87

 PUTZGER F.W.,  Putzger Historischer Weltatlas (herwerkt door E. Bruckmüller), Berlijn, Cornelsen-Verlag, 
2001, p.89 



27 
 

 



28 
 

 

Hiernavolgende tabel heeft zijn gebreken. Zo overlappen de categorieën “Diets taalgebied” 

en “Artesië/Picardië/Waals Vlaanderen” met andere categorieën. Sommige personen kon-

den nu eenmaal wel min of meer geplaatst worden, maar niet preciezer dan dit. In verdere 

tabellen zullen Artesië, Picardië en Waals Vlaanderen voor herkomst van personen samen 

worden behandeld. 

Ook de categorieën Interregionale Bourgondische Elite (IBE) en Trans-Nederlandse adel 

overlappen met andere gebieden van herkomst en eigenlijk ook met elkaar. Het lijkt mis-

schien vreemd dat deze twee niet als één categorie zijn voorgesteld. Inderdaad staan deze 

twee categorieën dicht bij elkaar en zouden ze samen een belangrijke rol spelen in de inte-

gratie der Nederlanden. In beide gevallen gaat het om families waarvan verschillende takken 

en hun goederenbezit zodanig over de Nederlanden verspreid waren dat ze niet meer aan 

één gewest te linken vallen. Als onderscheidende factor werd echter genomen dat de Trans-

Nederlandse adel families betreft als de Blois of de Merode, die zich grotendeels zelfstandig 

via huwelijk en vererving over de Nederlanden hebben verspreid terwijl de IBE families be-

treft als de Lalaing of de Croÿ, die zijn groot (of groter) geworden in de schaduw van de 

Bourgondische hertogen en wiens verspreiding over de Nederlanden gelijke tred hield met 

de groei van de Bourgondische macht. 

Van families als de de La Marcks (niet de tak de Clèves de La Marck) of de Glymes de Berghes 

is het misschien vreemd dat ze niet respectievelijk in de trans-Nederlandse adel of de IBE zijn 

opgenomen. Echter valt dit te legitimeren op basis van hun politieke koers: de Ardeense de 

La Marcks hun politiek lijkt veruit in de eerste plaats te zijn gefocust geweest op het verwer-

ven en behouden van hun macht in de Ardennen, langs de middenloop van de Rijn en in de 

regio van het Maasland. Hiervoor waren zij bijvoorbeeld probleemloos bereid hun belangen 

in Brabant op te offeren in een opstand tegen de vorst.88 Wat de heren Glymes de Berghes 

bijvoorbeeld betreft, zij zijn zeker tot de Bourgondische elite te rekenen. Aan het einde van 

de vijftiende eeuw waren de vier broers Jehan, Henry, Anthoine en Cornille zelfs de machtig-

ste mannen in de Nederlanden, en dit met dank aan vorstelijke dienst.89 Echter bleef hun 

bezit enorm in Brabant geconcentreerd en bijgevolg hun politiek gefocust op het behartigen 
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van de belangen van deze regio en dan vooral hun stamheerlijkheid Bergen-op-Zoom, één 

van de satellieten die mee teerden op de “boom” die Antwerpen in deze periode kende.90 

 

Herkomst aantal procentueel aandeel 

Artesië 10 2,6 

Art/Pic/W-Vl 3 0,78 

Bourgondië 32 8,27 

Brabant 9 2,33 

Bretagne 1 0,26 

Champagne 1 0,26 

Duitse Rijk 12 3,10 

Engeland 86 22,22 

Diets Taalgebied 26 6,72 

Gelre 1 0,26 

Henegouwen 19 4,91 

Hongarije 1 0,26 

Holland-Zeeland 3 0,78 

IBE 9 2,33 

Italië 47 12,14 

Luik 2 0,52 

Luxemburg 16 4,13 

Namen 9 2,33 

Nederlanden 8 2,07 

Overmaas 4 1,03 

Picardië 17 4,39 

Savoye 3 0,77 

trans-Ned. adel 12 3,10 

Vlaanderen 21 5,43 
Waals-
Vlaanderen 27 6,98 

Zutphen 1 0,26 

Spanje/Portugal 7 1,81 

Totaal 387 100 
Tabel I: aantal krijgslieden geïdentificeerd per gewest en hun aandeel in 
het totaal 

 

Het eerste wat opvalt in de bovenstaande tabel zijn de grote aantallen buitenlanders. De 

meest talrijk vermeldde groep in de oorlogsschatmeestersrekening zijn de Engelsen. Zij wor-

den gevolgd door de Italianen. Samen zijn zij goed voor meer dan een derde (34,51%) van de 
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genoemde namen. Op de buitenlandse troepen in Karel de Stoutes dienst zal echter in een 

volgend hoofdstuk worden ingegaan.91 

 

De derde belangrijkste groep zijn de Bourgondiërs, samen goed voor 31 of 8,05% van de ge-

noemde namen. Het betreft hier de beide Bourgondiën, hertogdom en Vrijgraafschap, sa-

men. Volgens Schnerb zouden zij in 1468 zelfs 15,4% van het hertogelijk leger hebben gele-

verd.92 Verschil is dat er in 1468 nog veel minder vreemdelingen in Karel de Stoutes leger-

macht aanwezig waren (5% volgens Schnerb).93 Ook Caron wijst erop dat van de acht oor-

spronkelijke ordonnantiecompagnieën er vier in Bourgondië waren gelicht. Karel de Stoute 

zelf stelde Bourgondië voor als een regio die financieel onbelangrijk was maar wel zeer pro-

ductief aan militairen.94  

Er vallen een drietal redenen aan te wijzen waarom zo veel Bourgondiërs in het leger dien-

den. Vooreerst was Bourgondië het stamland van de Bourgondische hertogen, en de adel 

van deze regio was al generaties lang gewoon voor deze vorsten te vechten. Het waren voor 

hen geen “nieuwkomers” waar ze in het geheel geen banden mee hadden zoals voor vele 

edelen uit de nieuw verworven  gebieden misschien het geval was. 

Ten tweede kreeg de Bourgondische adel in deze periode zelden hun vorst te zien. Hoewel 

hij uiterst ambulant was kwam Karel de Stoute slechts één maal voor een periode van noe-

menswaardige duur in Bourgondië, van januari tot maart 1474.95 De adel van de Nederlan-

den, zeker van de kerngebieden Vlaanderen en Brabant, zag wellicht vaak genoeg de hof-

houding in de buurt van hun eigen thuisgebied passeren om dan gunsten te vragen waarop 

ze meenden aanspraak te kunnen maken. Als de adel uit het verre Bourgondië echter de 

entourage van de vorst wou benaderen, waren ze al bijna verplicht in dienst van het hof of 

het leger te komen, meer nog dan edelen uit andere gewesten. Ook aan het hof waren de 

Bourgondiërs trouwens de meest talrijk aanwezige groep.96 

                                                           
91

 Hoofdstuk  “Vreemdelingenproblematiek ” 
92

 SCHNERB B., “Le récrutement social et géografique” , p.65 
93

 SCHNERB B., “Le récrutement social et géografique” , p.65 
94

 VAUGHAN R., Charles the Bold, p.189 
95

 DE HEMPTINNE T., “vorsten en hovelingen” In Prinsen en poorters: Beelden van de laat-middeleeuwse sa-
menleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530. (Ed. Walter PREVENIER. ), Antwerpen, 1998, p.20 
96

 DE HEMPTINNE T., “vorsten en hovelingen”, p.30 



31 
 

Ten derde bestonden de vereisten om als adellijk aanzien te worden uit heel wat aspecten97 

en welk aspect belangrijker was verschilde van regio tot regio.98 Het lijkt er op dat in Bour-

gondië het miles-aspect zeer belangrijk was. Voor de lagere adel was in Bourgondië militaire 

dienst de manier bij uitstek om hun adeldom te bewijzen.99 Dit moet ongetwijfeld veel Bour-

gondiërs naar de rangen van het leger hebben getrokken. 

 

Om de troepenaantallen uit de Nederlanden te bespreken, werd een tabel opgesteld waarop 

naast het aantal personen geïdentificeerd als afkomstig uit deze regio en hun procentueel 

aandeel in de troepen uit de Nederlanden, ook Cools’ percentages werden gegeven van het 

aandeel van ieder gewest in de bevolking van de Nederlanden.100 De interregionale Bour-

gondische Elite en de Trans-Nederlandse adel staat niet opgenomen in deze tabel daar ook 

Cools deze categorieën niet gebruikt. Ook van Gelre, Luik, Zutphen en Overmaas spreekt hij 

niet, maar toch zijn deze opgenomen, vooral omdat Luik en Overmaas wellicht deels over-

lappen met zijn categorie Limburg. Omdat van een drietal personen niet duidelijk kon wor-

den gesteld of ze Artesiër, Picardiër of Waals-Vlaming waren en omdat vele edelen uit één 

van deze gebieden ook in de andere aanwezig waren of verwanten hadden worden zij in 

deze tabel als één groep behandeld.101 

gewest aantal procentueel aandeel gewest bevolking procentueel 

Art/Pic/W-Vl 57 40,42 Art/Pic/W-Vl 21 

Brabant 9 6,38 Brabant 18,1 

Vlaanderen 21 14,89 Vlaanderen 28,6 

Holland-
Zeeland 3 2,13 Holland-Zeeland 15,4 

Henegouwen 19 13,48 Henegouwen 9,1 

Luxemburg  16 11,35 Luxemburg 6,3 

Namen 9 6,38 Namen 0,8 

Gelre 1 0,7 Limburg 0,7 

Luik 2 1,42 overige / 

Overmaas 4 2,84     

Zutphen 1 0,7     

totaal 141 100     
 Tabel II: aantal troepen geïdentificeerd in de Nederlanden per gewest, procentueel aandeel in het totaal uit de Nederlanden en procentu-
eel aandeel per gewest in de bevolking 
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Duidelijk valt hier het enorme aantal Artesiërs/Waals-Vlamingen/Picardiërs op. Samen zijn 

ze zelfs talrijker dan de Bourgondiërs en hun procentueel aandeel in de krijgslieden uit de 

Nederlanden is zelfs bijna het dubbele van dat in de  bevolking van de Nederlanden. Een 

deel van de verklaring kan opnieuw zijn dat dit gebied al vroeg een band met de Valois her-

togen van Bourgondië ontwikkelde. Weliswaar zouden Picardië en Artesië pas met de vrede 

van Arras van 1435 officieel in het Bourgondisch statencomplex worden geïntegreerd, maar 

reeds Filips de Stoute had er al banden aangehaald en krijgslieden gerekruteerd in naam van 

de Franse kroon. Wanneer Jan Zonder Vrees dan de controle over de Franse kroon verloor 

en de Armagnacfactie de plak ging zwaaien in Frankrijk dreigde deze Artesië en Picardië te 

beboeten. Op zoek naar een beschermer kroop de elite van deze regio’s dicht aan bij de 

Bourgondische hertogen.102 Als sinds 1384 hadden de Bourgondische hertogen in de gehele 

regio een charmeoffensief gevoerd.103 Ook waren de eerste Valois-hertogen van Bourgondië 

bij het pendelen tussen Parijs en de Nederlanden constant in deze regio gepasseerd, waar-

door ze hier veel connecties opdeden.104 

Wellicht speelt ook het feit mee dat de IBE hier sterk aanwezig was. Fiennes, de voornaam-

ste heerlijkheid van Jacques de Luxembourg, lag in Picardië. De familie de Lannoy had haar 

bakermat in Waals Vlaanderen. De familie de Croÿ in Picardië. Uiteraard was de sterke aan-

wezigheid van de IBE in de streek in grote mate een gevolg van het voornoemde Bourgondi-

sche charmeoffensief, maar dit neemt niet weg dat eens hier een sterke aanwezigheid van 

de IBE was deze met haar lokale invloed de rekrutering een extra duw in de rug kon geven. 

Verbruggen ziet nog een reden waarom zo veel Picarden en Artesiërs militair actief waren; 

de adellijke families zouden in deze regio vele zonen gehad hebben die niet allen in de erfe-

nis konden delen, waardoor zeer velen naar een leven in militaire dienst gedreven wer-

den.105 Hij geeft echter geen cijfermateriaal dat er op wijst dat de edelen hier meer zonen 

hadden dan elders. 

Een laatste reden waarom zo veel personen uit deze regio vallen op te merken kan het feit 

zijn dat Artesië en vooral Picardië aan de bedreigde Franse grens lagen. Zij werden wanneer 

de Franse invasie daadwerkelijk kwam, trouwens ook grotendeels veroverd. Misschien was 
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de bereidheid om versterkingen te bemannen hier wel groter dan in gebieden verder van de 

grens gezien hier de plaatselijke elite hun bezittingen rechtstreeks bedreigd werden. 

 

Ook zeer talrijk zijn de Henegouwers. Hun aandeel in de militairen is bijna de helft groter dan 

hun aandeel in de bevolking. De Henegouwse adel had dan ook een goede reputatie op mili-

tair vlak. Met de woorden van Chastellain “il soit notoire que jadis au pays de Hainaut et en-

viron estoit la fleur de chevalerie … car coustume estoit … que quand un noble homme venoit 

en eage competent de porter armes, jamais ne cessoit…”.106 Wellicht speelt hierin het feit 

mee dat in Henegouwen de adel zeer talrijk was, maar hun domeinen ook klein.107 

Naast deze militaire bedrijvigheid hadden de Henegouwse edelen ook al een oude band met 

de Bourgondische hertogen. Sinds 1433 was Henegouwen deel van het Bourgondisch lan-

dencomplex, maar Bourgondische invloed was er al veel ouder. Filips de Stoute had van zijn 

voorgangers de graven van Vlaanderen de strategie over genomen naburige regio’s (con-

creet Brabant, Limburg en Henegouwen) te penetreren door er aan voorname baronnen 

zoals de heren van Lalaing geldlenen uit te delen, met andere woorden, een rente in ruil 

voor vazallage.108 Ook waren takken van de IBE hier sterk aanwezig. De Lalaings hadden er 

hun bakermat. Ook de Luxembourgs en de Croÿs waren er sterk aanwezig.109 Eind de vijf-

tiende eeuw zat de Henegouwse adel trouwens in het geheel in de lift. Zo had bijvoorbeeld 

Filips de Goede nooit meer dan acht Henegouwse hovelingen gehad. Tegen de dagen van 

Maximiliaan was dit gestegen tot achttien, of een zesde van het totaal aantal hovelingen.110 

Hier bovenop lag ook Henegouwen aan de Franse grens, en net als in Artesië en Picardië 

werden wellicht ook in Henegouwen velen naar militaire dienst gedreven door de behoefte 

eigen huis en haard te beschermen. 

Toch moet de enthousiaste dienst en militaire bedrijvigheid van de Henegouwse adel enigs-

zins gerelativeerd worden. Overal in het Bourgondische landencomplex trachtten zeer veel 

edelen en steden onder hun militaire plichten uit te komen.111 Blijkbaar was dit ook in Hene-

gouwen het geval, want in 1476 stelde de baljuw vast dat heel veel edelen niet waren ko-

                                                           
106

 KERVYN DE LETTENHOVE, Georges Chastellain, œuvres, Brussel, Heussner, 1863-1866, V8 p.2 
107

 DE WIN P., De adel in het hertogdom (onuitgegeven licenciaatsverhandeling), p.204 
108

 ARMSTRONG C.A.J., “Had the Burgundian government a policy for the nobility?” in England, France and 
Burgundy in the fifteenth century (Idem), Londen, 1983, pp.226-227 
109

 Cfr. databank 
110

 COOLS C.H., Mannen met macht, pp. 69 & 75 
111

 VAUGHAN R., Charles the Bold, pp.405-406 



34 
 

men opdagen op de algemene monstering te Thuin op 21 augustus, en hij zag zich genood-

zaakt hen met confiscatie van hun heerlijkheden te bedreigen. Op 30 september ordonneer-

de hij de arrestatie van al diegenen die zich hadden laten monsteren, hun betaling hadden 

ontvangen, en dan gewoon naar huis waren gegaan in plaats van met Phelippe de Croÿ naar 

Lotharingen te marcheren.112 

 

Eveneens opmerkelijk is het zeer grote aantal Vlamingen. Hun aantal zou in principe net heel 

klein moeten zijn.113 In 1475 had de hertog de Staten van Vlaanderen zelfs van majesteits-

schennis beschuldigd omdat ze geen troepen hadden gestuurd om hem te steunen bij het 

beleg van Neuss.114 Wellicht waren zij ook niet buitensporig talrijk aanwezig in het leger, 

maar is het grote aantal personen die hier als Vlaming geïdentificeerd zijn te wijten aan de 

toestand van de bronnen en literatuur. Over Vlaanderen is nu eenmaal zeer veel materiaal 

beschikbaar. Waarschijnlijk werd dus van de Vlamingen een veel groter aandeel geïdentifi-

ceerd dan van de personen uit andere gewesten. Het is zelfs goed mogelijk dat personen uit 

andere gewesten als Vlaming werden geïdentificeerd omdat er toevallig een gelijknamige 

Vlaamse familie was. 

Zoals Contamine stelt waren vanaf de twaalfde eeuw in Europa ruimtes gegroeid waar de 

vorst geweldpleging onderdrukte. Tegen de veertiende eeuw was de adel van deze gebieden 

het vechten verleerd.115 Vlaanderen valt zeker als één van deze gebieden te beschouwen. 

 

Het vrij grote aandeel Luxemburgers, zeker in verhouding tot hun aandeel in de bevolking 

van de Nederlanden, lijkt op het eerste zicht verbazingwekkend, gezien hun late opname in 

het Bourgondisch statencomplex en het feit dat zij aan het hof totaal niet waren geïnte-

greerd.116 De verklaring is echter eenvoudig. Luxemburg grensde zowel aan Lotharingen, 

waar een uitgebreid coalitieleger hertog Karel had verslagen, als aan Frankrijk, vanwaar na 

het debacle bij Nancy een invasie dreigde. De regio was zwaar bedreigd. In de oorlogsschat-

meestersrekening is dit weerspiegeld in de uitgebreide betaling van garnizoenen in Luxem-
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burg.117 Veertien van de genoemde vijftien Luxemburgers waren mannen die in Luxemburg 

in garnizoen zaten. De vreemde eend in de bijt is Jaspart Pauscheit, en van hem is eerder 

onzeker dat hij Luxemburger was.118 Van de veertien mannen die in Luxemburg gegarnizoe-

neerd zaten waren er slechts twee ook elders actief; maarschalk Guillaume de Raville nam 

ook deel aan de campagne naar Nancy en Jehan de Dommarien was ook conducteur en ma-

istre de l’artillerie. Als kritiek bij het cijfer moet vermeld worden dat vier van de veertien 

vernoemde heren in grote mate als Luxemburger werden geklasseerd  omdat ze er in garni-

zoen zaten.119 Toch lijkt het er op dat de meeste van deze heren lokale vooraanstaande ede-

len waren, die ter verdediging van hun eigen thuisstreek op vraag of bevel van de gouver-

neur of kapitein(generaal) met hun krijgslieden een stad of versterkte plaats bemanden. Zo 

vermeldt de betaling aan graaf Thiery de Manderscheid hem letterlijk als “ordonné par le 

seigneur du Fay [Claude de Neuchâtel, kapitein en luitenant van Luxemburg] de tenir gar-

nison en la ville de Luxembourg”.120 Het houdt ook steek dat voor de verdediging van een 

regio de lokale machtigen werden ingeschakeld; zij hadden er het meeste belangen te ver-

dedigen (dus was het het minst waarschijnlijk dat ze voor gevaar zouden wijken), zij hadden 

ter plekke de connecties om troepen te rekruteren en allerlei hand -en spandiensten te rege-

len en zij waren vertrouwd met het terrein. Caron merkt op dat ook in Bourgondië hoge de-

fensieve taken hoofdzakelijk werden waargenomen hetzij door leden van de hertogelijke 

familie, hetzij door heren die er uitgebreide bezittingen hadden, hetzij door heren uit een 

aanpalend vorstendom die zich via huwelijksbanden in de regio in kwestie verankerden.121 

Ook dit laatste is te zien in Luxemburg. Claude de Neuchâtel, Bourgondiër maar kapitein en 

luitenant van Luxemburg, was in 1465 Bonne de Boulay, erfdochter van de prevoost van 

Luxemburg, gehuwd.122 Wellicht was dit de reden dat hij er tot kapitein werd benoemd. 

Enerzijds kwam hij uit een oud Bourgondisch geslacht dat reeds sinds lang banden had met 

de hertogelijke dynastie, dus was hij voor de vorst een betrouwbare bekende, anderzijds had 

hij in Luxemburg via zijn huwelijk de connecties op het terrein. Hij integreerde zich verder in 
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de lokale adel door zijn zoon te laten huwen met de erfdochter van een andere Luxembur-

ger, de heer van Soleuvre.123 

 

Ook het aandeel van de krijgslieden uit Namen is, zeker in verhouding tot het aandeel van dit 

gewest in de totale bevolking, verbazingwekkend groot. Aan het hof daarentegen waren de 

Namenaars zo goed als niet geïntegreerd.124 Een verklaring is moeilijk te vinden. Misschien 

was  hier militaire dienst een manier om een gebrek aan kansen in dienst van het hof te 

compenseren. De functies aan het hof werden namelijk in grote mate gemonopoliseerd door 

gevestigde families van hofdienaars uit de langst opgenomen gewesten.125 Of misschien had 

de adel in dit afgelegen gewest nog meer van haar archaïsche martiale trekken behouden. 

In ieder geval was de adel in dit gewest talrijk, maar hun domeinen ook niet zeer rijk.126 

 

Uit Brabant kwamen dan weer zeer weinig krijgslieden, terwijl zij nochtans zeer veel hovelin-

gen leverden, in 1433 zelfs meer dan een vijfde van het totaal,127 hoewel dit daarna zou af-

nemen om na 1467 op ongeveer een zesde te stabiliseren.128 Misschien was voor hen militai-

re dienst minder noodzakelijk, daar ze aan het hof al voldoende kanalen hadden om hun 

doelen te verwezenlijken. Nochtans waren de eveneens goed aan het hof vertegenwoordig-

de Bourgondiërs en Henegouwers zoals hoger vermeld net zeer goede leveranciers van 

krijgslieden. Verder moet het voor een militair zeer actieve vorst als Karel de Stoute moeilijk 

te aanvaarden geweest zijn dat een zo voorname groep in zijn entourage zich al te afzijdig 

hield van het krijgswezen. Van zeker één prominente Brabantse familie, Glymes-de Berghes, 

is dan ook zeer duidelijk dat ze weldegelijk een flinke mate van militaire activiteit ten toon 

spreidde.129 Toch is duidelijk dat in de ogen van Karel de Stoute in 1475 Vlaanderen en Bra-

bant de zondebokken waren voor de schade die de Fransen in Henegouwen en Artesië had-

den aangericht, daar zij niet genoeg hadden bijgedragen aan de verdediging van deze gewes-
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ten.130 Misschien is de adel uit Brabant, maar ook Limburg en Overmaas, ooit werkelijk zo 

krijgshaftig geweest is als Boffa stelt dat ze eind veertiende begin vijftiende eeuw waren.131 

Tegen het einde van de vijftiende eeuw echter bleef in ieder geval duidelijk maar weinig van 

deze veronderstelde krijgshaftigheid over. 

 

De kleine aantallen troepen uit Holland-Zeeland, Luik, Gelre, Overmaas en Zutphen hoeven 

dan weer niet te verbazen. De Bourgondische macht was er vrij nieuw (en in Luik eerder offi-

cieus), en in Luik, Gelre en Zutphen was ze in eerste plaats met het zwaard gevestigd. (Hoe-

wel zelfs hier geldlenen waren uitgedeeld voor de invasie was voltrokken.)132 Zeker in Hol-

land-Zeeland was de adel volgens Janse ook echt niet gewend hun vorst te dienen in “het 

buitenland”. Ze waren niet gewoon te paard te vechten want in de zomer lagen daarvoor in 

Holland overal beken en stromen in de weg, in de winter zakten ze door het ijs en bij slecht 

weer was het al gevaarlijk paarden gewoon een rivier over te zetten. (Misschien valt voor 

Vlaanderen hetzelfde te zeggen; het betreft eveneens een laag gelegen gebied, de casus van 

de Groeningenkouter in 1302 is genoegzaam bekend en tijdens zijn oorlog met Gent konden 

de ruiters van Filips de Goede zich niet van de wegen wagen, “tant estoit le pays fossoyé”.133 

In ieder geval maakten Vlaamse edelen er geen enkel probleem van om te voet te vechten, 

dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld hun Brabantse collega’s.134) Er was ook een gebrek aan 

moderne harnassen en gezien de lenen er klein waren en overbezwaard met rentes en dijk-

taksen konden er weinig edelen de kosten van krijgsdienst dragen. Om hun vazallendienst te 

vervullen moest de stadhouder hen zelfs in groepjes van vijf of zes of in extremis zelfs dertig 

of vijftig opdelen om dan één van hen dienst te laten leveren met financiële steun van de 

anderen.135 
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Er is een gemene deler op te merken tussen de gebieden die erg veel krijgslieden leverden. 

Bourgondië was economisch eerder onbelangrijk.136 Luxemburg, Namen, Henegouwen, Ar-

tesië en Picardië behoorden tot de economische periferie der Nederlanden.137 Over Waals 

Vlaanderen valt op dit vlak te discuteren,138 maar er werd al gesteld dat de adel van deze 

regio sterk vergroeid was met deze van Artesië en Picardië. Het is duidelijk dat de econo-

misch perifere, meer rurale gewesten, waar de adel nog niet al te zeer vergroeid was met en 

gepacificeerd door de handeldrijvende stedelijke elites het productiefst waren aan krijgslie-

den. Binnen deze groep waren dan de meest productieve gebieden deze die al vrij lang ban-

den hadden met de vorsten van Valois-Bourgondië, die sterk aan het hof vertegenwoordigd 

waren en waar de IBE sterk aanwezig was. 

Toch mag het belang van deze band niet overroepen worden; wanneer in 1477 het hertog-

dom Bourgondië, Picardië en stukken van Artesië in handen van de Franse kroon vielen 

zwoer de adel van de veroverde gebieden over het algemeen vrij snel trouw aan hun nieuwe 

heer.139 Deze beslissing werd ingegeven door een gevoel van pragmatisme en het verlangen 

hun patrimonia tegen confiscatie te beschermen.140 

Ook moet worden opgemerkt dat in 1477 behalve misschien Namen ook al deze gebieden 

aan of nabij een bedreigde grens lagen. 

Gelre en Zutphen vallen wellicht ook tot de periferie te rekenen. Toch leverden deze zeer 

weinig krijgslieden. Wellicht waren zij nog te recent en te zeer manu militari in het Bourgon-

disch landencomplex opgenomen. Ze lagen ook niet aan een bedreigde grens. 

 

Geografische specialisaties 

In onderstaande tabel werden slechts de gebieden opgenomen vanwaar er vijftien of meer 

personen werden geïdentificeerd. Het zou namelijk al te gek zijn om te gaan aannemen dat 

bijvoorbeeld Namen zeer veel hommes d’armes leverde omdat van de luttele negen geïden-

tificeerde Namenaars er toevallig vier hommes d’armes waren. Vijftien of zelfs dertig is ei-

genlijk nog een kleine steekproef om uitspraken op te baseren, maar als de lat nog hoger 
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komt te liggen wordt het met de beperkte populatie van dit werk moeilijk nog uitspraken te 

doen over regionale specialisaties. 

Zoals hoger reeds vermeld hadden zeer veel edelen uit Artesië, Picardië en Waals Vlaande-

ren naast het gewest waar ze zelf woonden ook in de andere van deze drie gewesten ver-

wanten en/of bezittingen. Deze drie gewesten zijn dan ook opnieuw als één geheel behan-

deld. Andere gebieden, te klein om individueel op te nemen, werden niet samengevoegd. 

Het is namelijk een precaire operatie regio’s waartussen geen onmiddellijke band te bespeu-

ren valt samen te voegen. De regio’s Gelre, Luik, Zutphen en Overmaas worden in de oor-

logsschatmeestersrekening wel als één rekruteringsgewest vermeld,141 maar zelfs samen 

leverden ze te weinig troepen om uitspraken op te baseren. De categorie Diets Taalgebied 

werd opgenomen, maar de troepen die in een specifieke regio van dit taalgebied konden 

worden geplaatst werden hier niet bij opgeteld. De voornaamste reden hiervoor is dat ge-

westen als Vlaanderen en Brabant tweetalig waren. De troepen uit de louter Dietstalige ge-

westen wel en de troepen uit de tweetalige vorstendommen niet opnemen zou voor verte-

keningen kunnen zorgen, en de troepen uit de tweetalige gewesten allen als Dietstalig klas-

seren evenzeer. 

Op de specialisaties van troepen van vreemde origine zal in een volgend hoofdstuk worden 

ingegaan.142
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  Art/pic/W-Vl % Bourgondië % Henegouwen % Luxemburg % Vlaanderen % D. T. % 

conducteur 3 5,26 4 12,5     1 6,25 1 4,77 0 0 

luitenant 4 7,02 1 3,12 1 5,26 0 0 0 0 0 0 

chef d'escadre 4 7,02 1 3,12 1 5,26 1 6,25 2 9,52 1 3,85 

chef de chambre 4 7,02 1 3,12 1 5,26 0 0 0 0 0 0 

dixenier 0 0 0   1 5,26 0 0 0 0 0 0 

homme d'armes 7 12,28 12 37,5 5 26,32 7 43,75 4 19,05 4 15,38 
centenier des archiers à che-
val 9 15,79 2 6,25 0 0 0 0 0 0 2 7,69 

centenier des archiers à pied 2 3,51 0   0 0 0 0 1 4,77 0 0 

centenier de gens de guerre 10 17,54 1 3,12 1 5,26 1 6,25 5 23,81 9 34,62 

centenier 1 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,85 

boogschutter te paard 3 5,26 0 0 1 5,26 0 0 3 14,29 0 0 

boogschutter te voet 1 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,69 

kruisboogschutter te paard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,85 

comp. De guerre à pied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,69 

kapitein 3 5,26 1 3,12 6 31,58 1 6,25 0 0 0 0 

millenier 2 3,51 1 3,12 0 0 0 0 0 0 0 0 

wapenbode 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,77 0 0 

infanteriekapitein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bode 2 3,51 0 0 0 0 0 0 1 4,77 3 11,54 

onduidelijk 2 3,51 8 0,25 2 10,53 5 33,33 3 114,29 1 3,85 

totaal 57 100 32 100 19 100 16 100 21 100 26 100 
Tabel  III: aantal troepen per type uit verschillende gewesten en hun procentueel aandeel in de troepen uit deze gewesten.
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Het eerste wat opvalt is dat de Bourgondiën, Henegouwen en Luxemburg allen vrij veel 

hommes d’armes en officieren hiervan leverden in vergelijking met Vlaanderen of de troe-

pen die onder Diets taalgebied geklasseerd staan. Schnerb vertelt dat in het leger gerekru-

teerd in 1472 het Bourgondische contingent voor 17,6% uit hommes d’armes bestond, dat 

uit Vlaanderen en Waals-Vlaanderen voor 13,4%, dat uit Picardië 8,6%, en dat uit Henegou-

wen 13,9%.143 Het feit dat deze cijfers hier veel hoger liggen ligt er wellicht aan dat hommes 

d’armes en zeker hun conducteurs veel vlotter in de oorlogsschatmeestersrekening vermeld 

raakten dan troepen van lagere socio-militaire rang. Toch lopen de lijnen gelijk; Het hoogste 

percentage bij de Bourgondiërs (gewone hommes d’armes en hun officieren samen 68,24%), 

dan Henegouwers (alles samen 47,36%), dan Vlamingen en Artesiërs/Picardiërs/Waals-

Vlamingen (respectievelijk 35% en 38,06%). Het zeer hoge percentage hommes d’armes in 

Luxemburg (56,25% hun officieren mee geteld) valt wellicht te wijten aan het feit dat hier in 

de garnizoenen een aantal personen van zeer hoog sociaal statuut als homme d’armes fun-

geerden. Zo werden bijvoorbeeld maarschalk Guillaume de Raville, toekomstig gouverneur 

van Bastogne Jehan de Bollant of graaf George de Vernembourg (geklasseerd als Duitser, 

maar eigenlijk evenzeer Luxemburger) in de oorlogsschatmeestersrekening vermeld als 

hommes d’armes in garnizoen, maar wel met een uitgebreid gevolg dat niet echt binnen de 

standaardstructuur van de ordonnanties te passen viel. Daarom konden ze niet met één of 

andere rang worden aangeduid en werden ze dus maar gewoon als homme d’armes opgege-

ven. 

 

Volgens Schnerb zou Bourgondië ook zeer veel Coustilliers hebben geleverd. Van dit type 

soldaten werd echter slechts één geografisch geplaatst; Hayne d’Asche, een Brabander. Sta-

tistisch gesproken is één jammer genoeg geen. Hier kunnen dus geen uitspraken over ge-

daan worden. 

 

Het volgende dat opvalt is het grote aandeel conducteurs uit Bourgondië;  vier of 9,09% van 

het totaal aantal conducteurs of 18,18% van de niet Italiaanse conducteurs. Dit sluit aan bij 

wat eerder werd gezegd; de Bourgondische adel had reeds lang banden met de hertogen 

van het huis van Valois en zij leverden een flink aandeel in de ordonnantiecompagnieën. 

Gezien de lange band genoten relatief velen onder hen wellicht ook een flinke dosis hertoge-
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lijk vertrouwen waardoor ze misschien vlotter benoemd raakten op deze post dan personen 

uit recenter verworven gewesten. Misschien is het hoge aantal Bourgondische hommes 

d’armes ook deels toe te schrijven aan het grote aandeel Bourgondische conducteurs; wel-

licht was Bourgondië de regio waar deze conducteurs het meeste mensen kenden (vrienden, 

buren, verwanten, cliënten,…) en dus het vlotst troepen konden rekruteren. 

 

Twee groepen die in Artesië/Waals-Vlaanderen/Picardië vrij prominent geattesteerd zijn, 

zijn de centeniers des archies à cheval en de centeniers de gens de guerre. De laatste term 

wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor de centeniers van allerhande types voetvolk, 

meestal in de oorlogsschatmeestersrekening aangeduid als “gens de guerre à pied”. Het valt 

misschien aan te nemen dat het aantal troepen van dit type dat uit een bepaalde regio 

kwam evenredig was aan het aantal centeniers. Artesië/Picardië/Waals Vlaanderen leverde 

tien centeniers de gens de guerre, 10,75% van het totaal of 22,73% van de geïdentificeerde 

niet Italiaanse centeniers de gens de guerre. Dezelfde regio leverde negen centeniers des 

archiers à cheval. Dit is “slechts” 13,04% van het totale aantal, maar wel 20% van het aantal 

niet Engelse centeniers des archiers à cheval. Ook schnerb merkt in Vlaanderen (in het ge-

heel), Artesië en Picardië grote aandelen schutters te paard. (Respectievelijk 30,08%, 43,5% 

en 44%.)144 Het grote aandeel dat de schutters te paard volgens hem in het Henegouwse 

contingent hadden (39,8%) is hier niet weerspiegeld. 

Schnerb verklaart het feit dat de Nederlanden meer schutters leverden dan de Bourgondiën 

door het feit dat de stedelijke gebieden van de Nederlanden reeds een lange traditie van 

schuttersgilden hadden.145 Het ledental van deze schuttersgilden, 100 à 400 man in de grote 

steden,146 was echter waarschijnlijk te klein om een groot verschil in de totale legermacht te 

kunnen maken. Hiernaast waren deze gildes samengesteld uit patriciërs, zeer voorname gil-

deleden en rijke handelaars, in het kort, de stedelijke elite.147 Hadden dit inderdaad de 

schutters geweest die deel uit maakten van het hertogelijke leger, dan waren zeker veel 

meer van hun namen overgeleverd. Overigens namen de stedelijke schuttersgilden na 1436 
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nog maar nauwelijks rechtstreeks aan de hertogelijke militaire inspanningen deel.148 Artesië 

was trouwens ook helemaal niet zo verstedelijkt.149 Een alternatieve verklaring lijkt jammer 

genoeg niet meteen voorhanden. 

 

Onder diegenen die als Vlamingen of als afkomstig uit het Dietse taalgebied zijn geklasseerd, 

zijn de centeniers de gens de guerre het meest prominent, namelijk een kwart van de Vla-

mingen en meer dan een derde van de geografisch geplaatste troepen die als afkomstig uit 

het Dietse taalgebied zijn geklasseerd. Dat een aantal gebieden in de Nederlanden speciali-

seerden in voetsoldaten blijkt ook uit het feit dat Karel de Stoute hier voor de campagne 

naar Nancy tienduizend boogschutters en vierduizend piekeniers, allen te voet, liet ronse-

len.150 

De rekeningpost van de ronseling van deze krijgslieden laat ook toe binnen de Nederlanden 

te kijken waar welk type voetvolk het frequentst was. Voor Artesië, Picardië en Henegouwen 

is er sprake van archiers à pied of archiers et autres gens de guerre à pied. Hier waren de 

meeste voetsoldaten dus waarschijnlijk schutters. Voor Namen werd de weinig zeggende 

term gens de guerre à pied gebruikt. In Vlaanderen daarentegen was er sprake van archiers 

et picqueniers en in Brabant en Gelre, Luik, Zutphen en Overmaas uitsluitend van piekeniers. 

In deze regio’s moet de piek of andere schachtwapens zoals de fameuze goedendag dus het 

dominante infanteriewapen zijn geweest. Reeds in 1302 hadden Vlaamse piekeniers hun 

kwaliteit bewezen, en naar het feit dat hun reputatie sindsdien niet was teloor gegaan hint 

de beschrijving in de campagne van 1471 gegeven door de veteraan Jehan de Wavrin, die 

stelde dat deze mannen beter de piek konden hanteren dan eender wie en dat deze pieken 

ieder paard konden doden, een ruiter geheel konden perforeren en ieder harnas konden 

breken of doorboren. Ook de hertogelijke secretaris Jehan de Molesmes stelde dat de Fran-

sen deze Vlamingen vreesden omdat ze paarden doodden.151 Volgens Vaughan werden zij in 

werkelijkheid echter steeds op de vlucht gedreven door Franse ruiters.152 De slag bij Guinne-

gate bewijst echter het tegendeel; hier won Maximiliaan het veld door de standvastigheid 

van zijn Vlaamse piekeniers. Interessant is ook dat de piekeniers die bij Guinnegate vochten 

                                                           
148

 ARNADE P., Realms, p.68 
149

 COOLS C.H., “Le prince et la noblesse ”, p.389 
150

 ARA CC nr 25543 f49r e.v. 
151

 Allebei aangehaald in VAUGHAN R., Charles the Bold, p.220 
152

 VAUGHAN R., Charles the Bold, p.220 



44 
 

uit de plattelandsmilities waren gerekruteerd.153 Ook de Wavrin stelt dat de piekeniers waar 

hij zo hoog over op geeft werden gerekruteerd in de dorpen van het Vlaamse land. Het be-

treft dus geen leden van de befaamde stadsmilities. 

 

Uit Henegouwen is maar één groep echt prominent. De kapiteins. Hun grote aantal valt te 

verklaren door het feit dat Henegouwen in de frontlinie lag bij de Franse invasie na Nancy. 

Hoger werd reeds aangehaald dat voor de verdediging van een streek meestal lokale mach-

tigen, via huwelijk lokaal verankerde machtigen uit een aanpalend gebied of hertogelijke 

verwanten werden ingeschakeld.154 Van de zes als Henegouwer geïdentificeerde kapiteins 

vervulden er vijf in Henegouwen zelf hun ambt. De zesde, Gobert d’Aspremont, was kapitein 

van Mortaigne in de aanpalende kasselrij Kortrijk.155 Jammer genoeg kon niet worden ach-

terhaald of huwelijks- of verwantschapsbanden hem aan deze kasselrij linken. Als kritiek bij 

het cijfer dient wel te worden opgemerkt dat twee van de vijf als Henegouwers geïdentifi-

ceerde kapiteins in Henegouwen als Henegouwer werden geklasseerd omdat ze daar een 

kapiteinsfunctie vervulden. Van de vier kapiteins die op externe kenmerken als Henegouwer 

werden geïdentificeerd vervulden er dus drie hun kapiteinsambt in Henegouwen. 

Overigens lijkt de aangehaalde stelling voor de meeste delen van het Bourgondisch landen-

complex op te gaan. Van de vijftien kapiteins zou er één, monseigneur de Lens, verschillende 

personen uit verschillende gewesten kunnen zijn.156 Van de overige veertien werden er vier 

hoofdzakelijk in een bepaalde regio geklasseerd op basis van waar ze hun ambt uitoefen-

den.157 Van de tien kapiteins van versterkingen die op basis van externe kenmerken in een 

bepaalde regio konden worden geplaatst waren er vijf zeker kapitein in hun thuisregio.158 

Een zesde, de Waals Vlaming Jacques de Forest, kapitein van Beuvraiges, is een twijfelgeval, 

daar zowel een plaats in Waals Vlaanderen als een plaats in Picardië de naam Beuvraiges 

dragen.159 De vier overige heren waren allen kapitein in een aanpalende regio; Gobert 

d’Aspremont werd zonet aangehaald. Jehan de Quievraing, een Picardiër, was kapitein in 

                                                           
153

 VERBRUGGEN J., “De militairen”, p.233 
154

 Cfr. Supra, p.35 
155

 Cfr. Database 
156

 Cfr. Databank, Monseigneur de Lens 
157

 Claude de Hieze en Maillard du Flechin in Henegouwen, Jehan de Geneppe in Luxemburg en Jehan de 
l’Abiesville in Picardië, hoewel ook zijn achternaam hem in deze regio plaatst, voor allen cfr. databank 
158

 Ernoul de la Hamayde, Gilles Desprez, Jehan de Boussut, Jehan de Longchamp en Charles de Poitiers, cfr. 
databank 
159

 Cfr. Databank. 



45 
 

Waals Vlaanderen. Hij was gehuwd met Margaretha van Varsenare, die zelf uit het Brugse 

stamde160 en via haar huwelijk aan Waals-Vlaanderen kan worden gelinkt.161 De reeds aan-

gehaalde Claude de Neuchâtel was kapitein (misschien eerder een soort kapitein-

generaal)162 in Luxemburg. Weliswaar stamde zijn familie uit het iets verder gelegen Vrij-

graafschap, maar ze waren ook belangrijke baronnen in het aanpalende Lotharingen163 en 

hoger werd al aangetoond dat hij zich goed in de regio inhuwde.164 Henry de Hornes was als 

Brabander kapitein in het naburige Zutphen. Geen van zijn beide huwelijken was echter met 

een dame uit Gelre of Zutphen.165 Gezien de regio onlangs was veroverd, betrof het echter 

mogelijk eerder een soort bezettingsmacht dan een defensief garnizoen. Mogelijk zat de 

graaf van Saint Martin (Jacques de Vischi) overigens om dezelfde reden in Gelre gegarnizoe-

neerd.166 

De twee kapitein-generaals zijn leden van de IBE, maar Jacques de Luxembourg, kapitein van 

Waals-Vlaanderen, hield wel zeer belangrijke bezittingen in deze regio. Phelippe de Croÿ was 

in de campagne naar Nancy “capitaine général des archiers et autres gens de guerre à pied 

envoyez envers monseigneur”,167 maar eens vrij uit gevangenschap na de slag regelde hij 

persoonlijk de herovering van zijn eigen graafschap Chimay.168 

Zoals reeds gezegd is het ook logisch dat defensieve taken door lokale machtigen of heren 

met locale banden werden waargenomen; zij hadden er het meeste belangen te verdedigen 

(dus was het het minst waarschijnlijk dat ze voor gevaar zouden wijken), zij hadden ter plek-

ke de connecties om troepen te rekruteren en allerlei hand -en spandiensten te regelen en 

zij waren vertrouwd met het terrein. 

 

Conclusie van het hoofdstuk 

Tot hiertoe werd opgemerkt dat de voornaamste legerafdelingen uit geen van de Bourgon-

dische gewesten, maar uit Engeland en Italië kwamen. Het is ook duidelijk dat gebieden als 

Bourgondië, Henegouwen en Artesië/Waals-Vlaanderen/Picardië, regio’s waar de banden 
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met de dynastie al oud waren en de in het hertogelijk spoor gegroeide elite prominent was, 

grote aandelen in de troepen leverden. Vooral het dynastieke stamland, Bourgondië was 

zeer productief aan krijgsvolk. Toch was deze regel niet universeel. Brabant bijvoorbeeld, 

waarvan de adel zo talrijk was aan het hof, en waar de dynastie al zo lang verankerd was, 

leverde slechts een klein aandeel in de troepenmacht. Verschil is dat Brabant duidelijk een 

economisch kerngewest was. Blijkbaar had de adel van de perifere, rurale gewesten meer 

van haar krijgerkarakter behouden. In ieder geval was in Luxemburg de voornaamste uitda-

ging voor het centrale gezag de adellijke geweldpleging onder controle te krijgen.169 In ande-

re gebieden, zoals bijvoorbeeld Holland daarentegen, lijkt de militaire bedrijvigheid van de 

adel op een laag pitje te hebben gestaan. Veel van de recent verworven gewesten leverden 

erg weinig troepen. Luxemburg en Namen, beiden duidelijk perifeer, lijken hierop uitzonde-

ringen te zijn, hoewel dit in Luxemburg deels kan verklaard worden door een dreigende in-

vasie die de plaatselijke heren tot enige militaire ijver kon aanzetten. Hetzelfde valt natuur-

lijk te zeggen voor Bourgondië, Henegouwen en Artesië/Picardië/Waals-Vlaanderen. 

Regionale specialisaties kunnen weldegelijk worden waargenomen. De goed geïntegreerde 

Franstalige gebieden lijken een vrij groot aandeel zware cavalerie te hebben geleverd, en 

Bourgondië nog meer dan Henegouwen of Artesië/Picardië/Waals-Vlaanderen. Deze laatste 

regio’s lijken ook flink wat schutters te paard te hebben geleverd en de schutters moeten 

ook een voornaam element geweest zijn in het voetvolk uit deze streken. Vlaanderen lijkt 

erg goede piekeniers te hebben geleverd. In Brabant en Gelre, Luik, Zutphen en Overmaas 

lijkt piekenier zelfs een soort synoniem te zijn geweest voor voetsoldaat. 
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Vreemdelingenproblematiek 

Een heterogene groep 

Het nieuwe leger van Karel de Stoute wordt wel eens afgedaan als een leger buitenlandse 

huurlingen. In tabel I werd al duidelijk dat in totaal 40,92% van de genoemde personen die 

geografisch konden worden geplaatst niet uit het Bourgondisch landencomplex afkomstig 

was. Dit leger geheel als een kwestie van vreemdelingen afdoen is dus enigszins overdreven. 

Toch namen zij er een belangrijke positie in.  

 

Onderstaande tabel toont een overzicht van het aantal vreemdelingen per herkomstgebied 

en hun procentuele aandeel in het totale aantal geïdentificeerde vreemdelingen. Voor hun 

procentuele aandeel in het totale aantal geïdentificeerde troepen cfr. tabel I. 

 

herkomst aantal procentueel aandeel 

Bretagne 1 0,63 

Champagne 1 0,63 

Duitse Rijk 12 7,59 

Engeland 86 54,43 

Hongarije 1 0,63 

Italië 47 29,75 

Savoye 3 1,9 

Spanje/Portugal 7 4,43 

totaal 158 100 
Tabel IV: aantal vreemdelingen per gewest van herkomst en hun  
              procentueel aandeel in het totale aantal vreemdelingen 

 
Deze grafiek roept al meteen vragen op over de toepassing van de term “huurlingen” op alle 

buitenlandse krijgslieden in dit leger. Garlan definieert een huurling als “een professioneel 

soldaat wiens gedrag in de eerste plaats niet bepaald wordt door lidmaatschap van een poli-

tieke gemeenschap maar door een gevoel van winst”.170 De drie genoemde Savoyards be-

hoorden tot de familie de Menthon. Deze leverde al zeker sinds de vroege jaren van Filips de 

Goedes regeerperiode leden van de Bourgondische hofhouding, zelfs raadsleden en kamer-

heren.171 Zij waren dus zeker wel opgenomen in de politieke gemeenschap die de Bourgon-

dische hertogen rond zich hadden gevormd. Overigens was Savoye tussen 1472 en ’75 in een 
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Bourgondisch protectoraat veranderd.172 Zij waren dus niet echt vreemdelingen te noemen. 

Die ene centenier uit Champagne en die ene Bretonse ridder wiens militaire functie of sta-

tuut overigens geheel onduidelijk is waren mogelijk “politieke vluchtelingen” die thuis mis-

schien niet hadden gekregen waar ze meenden recht op te hebben, daaromtrent misschien 

met hun vorst waren gebotst en daarna misschien in dienst van een ander (eventueel rivali-

serend) vorst betere tijden gingen afwachten om weer naar huis te komen.173 Dit soort 

“asielzoekers” onderdak verlenen had voor de Bourgondische hertog zijn voordelen; onge-

twijfeld hadden deze “asielzoekers” thuis nog connecties die voor de hertog misschien nog 

nuttig konden zijn. De Champagnard, Guillaume bastard de Very, zou ook tot een familie 

kunnen behoren die oorspronkelijk misschien wel uit Champagne stamde maar waarvan 

verschillende takken bezittingen hadden aan beide kanten van de Frans-Bourgondische 

grens. In dat geval is hij misschien eerder een Bourgondiër. Dit is echter niet zeker; Véry lag 

in de Champagne174 en bastaarden werden zeer vaak naar het hoofdbezit van hun vader 

genoemd.175 

 

De talrijkste groepen buitenlanders waren de Engelsen en de Italianen. In onderstaande ta-

bel wordt van beide per militaire functie het aantal geïdentificeerde troepen gegeven en het 

procentueel aandeel hiervan in de groep. 
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  Italië % Engeland % 

conducteur 22 46,89 2 2,33 

luitenant 1 2,13 0 0 

chef d'escadre 1 2,13 3 3,49 

chef de chambre 1 2,13 0 0 

homme d'armes 5 10,64 14 16,28 
centenier des archiers à che-
val 1 2,13 24 27,91 

centenier de gens de guerre 12 25,53 0 0 

centenier 0 0 2 2,33 

quartronnier 1 2,13 0 0 

boogschutter te paard 0 0 38 44,19 

kolonel 2 4,25 0 0 

millenier 1 2,13 0 0 

infanteriekapitein 0 0 1 1,16 

onduidelijk 0 0 2 2,33 

totaal 47 100 86 100 
Tabel V: aantallen Italianen en Engelsen per militaire functie en aandeel binnen het totale 
             aantal Italianen en Engelsen 

 

De Engelsen 

De groep buitenlanders waarvan er het meest geografisch konden worden geplaatst zijn de 

Engelsen. Zij vormen op zich meer dan de helft van de geïdentificeerde buitenlandse krijgs-

lieden. Nochtans stelt Vaughan dat de Italianen de voornaamste groep buitenlanders waren 

in Karel de Stoutes troepenmacht, en dat de Engelsen op de tweede plaats kwamen.176  

Het zeer grote aantal Engelsen wiens namen in de  oorlogsschatmeestersrekening opduiken 

kan makkelijk verklaard worden. Doorheen de gehele rekening duiken namelijk zeer vaak 

posten op als “à un centenier pour ses gaiges…” zonder dat de betreffende centenier bij 

naam wordt genoemd. In het onderdeel van de rekening dat slaat op de Engelse krijgslieden 

echter worden de centeniers wel allemaal minutieus bij naam genoemd. 177 Hier bovenop 

worden dan vaak nog eens de namen gegeven van een aantal rank and file troepen onder 

bevel van deze centenier. Dan staan er zaken zoals “ A Woutre Winslow aussi centenier An-

glois , Jehan Wricht, Hugo Chatterlay, Guillaume ([tussen twee lijnen, in klein en moeilijk 

leesbaar handschrift] Hugo Houvetz, Guillaume Child, Thomas Spaniz, Robert Pallemant, Ro-
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bert Flamincq, Richard Jansson au nombre de neuf hommes d’armes) Grichte, et autres tous 

en nombre de douze archiers”.178 

 

Zesentachtig personen in de oorlogsschatmeestersrekening zijn geïdentificeerd als Engelsen.  

Achtendertig hiervan waren boogschutters te paard en vierentwintig centenier van boog-

schutters te paard, samen goed voor 72,09% van de Engelsen. Anderzijds waren 50,66% van 

de totale groep geïdentificeerde boogschutters te paard en 34,78% van de geïdentificeerde 

centeniers van boogschutters te paard Engelsen. Duidelijk waren boogschutters te paard een 

typisch Engels genre militair. Engelse boogschutters waren dan ook een dominante factor 

geweest op zowat alle slagvelden van de Honderdjarige oorlog.179 Hun reputatie was formi-

dabel. Een man als Karel de Stoute moet wel gebruik hebben willen maken van hun militaire 

kwaliteiten. Dit werd vergemakkelijkt door zijn uitstekende contacten met Engeland. Zijn 

derde huwelijk was met een Engelse prinses en dit maakte Edward IV niet enkel zijn bondge-

noot maar ook zijn schoonbroer. 

 

Al aan het begin van zijn regering hadden kleine aantallen Engelse schutters deel uitgemaakt 

van Karels leger. Hun aantal zou echter groeien. Tot in 1472 zouden zij weinig talrijk zijn ge-

weest maar die herfst zou Edward volgens Vaughan twee of drieduizend krijgslieden naar de 

hertog van Bourgondië hebben gestuurd. Begin 1473 waren er nog gevolgd en in 1474 had 

Edward nog eens duizend man geronseld voor Karel. De ordonnantiecompagnie van John 

Middleton,180 geheel uit Engelsen samengesteld, was zeker bij het beleg van Neuss al deel 

van Karels leger.181 De goede verhoudingen tussen het hof van Karel de Stoute en dat van 

Edward IV worden aangetoond door het feit dat Karels Engelse conducteur John Middleton 

en zijn Engelse kamerheer Rogier Cliffort zich in 1475, wanneer Edward IV het kanaal over 

stak om Frankrijk binnen te vallen, in zijn gevolg bevonden.182 Molinet vermeldt hen in zijn 

opsomming van “puissans seigneurs que le roy avoit volontiers eslevé”. Ze moeten dus be-
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hoorlijk voorname heren geweest zijn aan het Engelse hof.183 Wanneer deze veldtocht uit-

eindelijk werd afgeblazen merkte Karel op dat de Engelse krijgslieden evengoed bij hem 

konden blijven om tegen de Fransen te vechten als terug keren naar Engeland om elkaar af 

te slachten.184 Tweeduizend Engelsen bleven effectief bij hem.185 Ook in 1476-77 moeten 

nog Engelsen gerekruteerd geweest zijn, daar de oorlogsschatmeestersrekening negen En-

gelse bereden schutters vermeldt als “nouvellement venu d’Angleterre”.186 

Niet iedereen was echter even overtuigd van de kwaliteit van deze nieuwe krijgslieden. 

Molinet schreef over het Engelse leger uit 1475 dat  “les archiers estoyent mal montez et pou 

usitez d’aller à cheval”.187 Desondanks werden deze Engelse boogschutters duidelijk als elite-

troepen gezien en behandeld.  Zo werden zij beter betaald dan de andere boogschutters 

(respectievelijk 6lb/maand en 4lb10s/maand) en werden zij steeds talrijker binnen de garde 

die meer en meer in een elitecorps begon te veranderen.188 

Naast deze boogschutters was ook een flink aantal Engelse hommes d’armes in Karel de 

Stoutes leger aanwezig en zelfs twee conducteurs. Eén van deze twee echter, Jehan Dicht-

velt, “conducteur de certain nombre de gens de guerre Anglois”189 was vermoedelijk geen 

conducteur van een gebruikelijke compagnie van honderd lansen. Zijn eenheid moet ook in 

de loop van 1476-77 zijn opgeheven (misschien was hij gesneuveld?), daar bij vele van zijn 

krijgslieden staat gepreciseerd “puis retenu de l’hotel”.190 

 

Misschien gaat ook voor de Engelse troepen de stelling op dat ze uit de Engelse periferie 

kwamen en al vechtend (voor de koning of één van zijn overzeese bondgenoten) de macht 

van het centrum sterkten. Zo staan er twee bastaarden van Cornwall vermeld in de reke-

ning191, en een man die de naam Welis (Wales?) droeg.192 De fameuze korpsen Engelse 

boogschutters hadden oorspronkelijk ook eerder uit Welshmen dan feitelijke Engelsen be-
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staan. Om hier met zekerheid uitspraken over te kunnen doen is echter een uitgebreider 

onderzoek nodig dan hier door de beschikbare tijdspanne werd toegelaten. 

 

De Italianen 

Zoals eerder reeds gesteld waren wellicht de belangrijkste groep vreemdelingen in het 

nieuwe leger van Karel de Stoute de Italianen. Latere historiografie is niet altijd even positief 

geweest ten opzichte van deze heren. Zo stelt Armstrong dat “Charles the Bold misguidedly 

put his confidence in Italian mercenaries”.193 Schnerb stelt echter dat onder invloed van Phi-

lippe de Commynes het verhaal van de Italiaanse huurlingen te zeer werd gedomineerd door 

dat van het verraad van Nicolas de Monforte, graaf van Campobasso.194 

 

Volgens Schnerb waren in de Bourgondische legers al sedert zeer lange tijd Italianen, vooral 

uit de meer nabije Italiaanse gebieden, aanwezig geweest.195 Vanaf 1472 zouden hun aantal-

len echter een compleet ongekende schaal aannemen. Hiervoor geeft hij als directe reden 

de weinig succesvolle campagnes in Beauvaisis, in Pays de Caux en in Vermandois en de suc-

cessen die de Franse kroon had behaald in Picardië en Bourgondië.196 Er waren meer en be-

tere troepen nodig en Italianen hadden een goede militaire reputatie. Er werd begonnen 

met het aantrekken van steeds meer condottieri; feodale heren die onder contract een 

(stad)staat militaire diensten verleenden en wanneer hun contract was afgelopen het land-

schap afstroopten op zoek naar nieuwe contracten, lenen en buit.197 In lijn met zijn notoir 

ondernemende persoonlijkheid vatte Karel de Stoute dit plan groots op en trachtte hij zelfs 

de Venetiaanse kampioen Bartolomeo Colleoni met duizend hommes d’armes en 1500 voet-

soldaten te overtuigen met een contract voor drie jaar in zijn dienst te komen. Venetië wei-

gerde echter hem te laten gaan. Jacobo Galleotto198, zelf een Italiaans conducteur, werd als 

rekruteringsagent naar de streek rond Reggio gestuurd om daar andere kapiteins te rekrute-

ren.199 Ondertussen was in september 1472 al een contract gesloten met Troylo de Rossano 
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die in dienst zou treden met 150 lansen, 100 bereden kruisboogschutters en 200 voetsolda-

ten. In maart 1473 werd met Jacobo de Vischi,200 beter bekend als de graaf van Saint Martin 

of San Martino, voor drie jaar een contract gesloten voor 100 lansen. In april werden de ge-

broeders Lignana201 met 200 lansen aangenomen.202 Van de eenheid van Troylo de Rossano 

is in ieder geval geweten dat het troepenaantal en de samenstelling bij aankomst in Bour-

gondië behoorlijk afweek van het contract.203 Hoe dan ook moet worden gesteld dat de re-

krutering liep als een trein. Militaire dienst aan de Bourgondische hertog stond in Italië hoog 

aangeschreven.204 

Voor het rekruteren van deze troepen werd aan de condottieri een lening gegeven, een “im-

prestance”, waarmee hij ze vijf maand loon kon uitbetalen, de nodige tijd om de volledige 

compagnie samen te brengen en over de Alpen naar Bourgondië te leiden.205 Deze compag-

nieën waren duidelijk familiale aangelegenheden; In Troylo de Rossano’s compagnie hadden 

zijn twee zonen het bevel over elk vijftig van zijn honderdvijftig lansen. In de compagnie van 

de graaf van Saint Martin dienden zijn zonen als luitenanten. De gebroeders Lignana werden 

samen gecontracteerd en Pierre of Pietro bracht ook zijn zoon Guillaume mee. Ook de latere 

“verrader” Nicolas de Monforte bracht zijn twee zonen mee. Soldi-Rondinnini stelt dat deze 

compagnieën communale sociëteiten waren met de condottieri als patroon.206 Dit is mis-

schien eerder gevolg van de neiging alles wat in deze periode uit Italië komt als sporen van 

een ontluikend kapitalisme te zien dan een voldongen feit. 

De Italiaanse compagnieën waren oorspronkelijk geen deel van de feitelijke ordonnantie-

compagnieën. Hun conducteurs en wapenlieden werden beter betaald, een Italiaanse lans 

was niet de gebruikelijke Lance fournie, maar een lans van zes paarden (een homme 

d’armes, een page, twee Coustilliers, een famulus en een saqueman, deze laatste twee wa-

ren misschien mobiele infanteristen?), en de Italiaanse conducteurs werden niet jaarlijks 

vervangen. Hun verplichtingen werden niet geregeld door de ordonnances maar door het 

contract tussen de condottieri en de hertog. De troepen werden gerekruteerd door de con-
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dottieri, zij werkten voor hem en hij werkte op contractuele basis voor de hertog.207 Tijdens 

het eerste beleg van Nancy liep het contract van verschillende condottieri echter af en wer-

den hun eenheden in de ordonnantiecompagnieën geïntegreerd.208 Concreet betekende dit 

een loonsverlies voor deze troepen. Wel werd bijvoorbeeld Angelo de Monforte een weinig 

later het kasteel Condé in het nieuw veroverde Lotharingen in leen gegeven. Soldi-Rondinini 

interpreteert dit als een poging de condottieri permanent te integreren in het Bourgondi-

sche staatsbestel,209 maar het kan ook om een poging gaan een compensatie te geven voor 

het verloren loon, of een reden om het nieuw veroverde gewest te helpen onder de duim te 

houden. Wellicht speelden alle drie deze overwegingen mee. 

 

Er werd al vermeld dat dienen in het Bourgondische leger in Italië hoog aangeschreven 

stond. Volgens Soldi-Rondinini zou het debacle bij Grandson echter verbazing hebben ge-

wekt, teleurstelling rond de gemiste kans op krijgsbuit en vrees voor de toekomst.210 

Toch werden in de periode 1476-77 nog steeds zeker drie nieuwe compagnieën uit Italië 

gehaald. Gezien geen van de drie binnen de klassieke structuur van de ordonnantiecompag-

nieën past, roept dit ook vragen op met betrekking tot hoe minutieus de Italiaanse compag-

nieën in de ordonnantiecompagnieën waren geïntegreerd sinds 1475.211 Uit de lonen be-

taald aan deze troepen worden we ook al niet wijzer. Deze lijken namelijk verbazingwekkend 

genoeg lager te hebben gelegen dan deze van andere troepen. Zo kregen de hommes 

d’armes onder deze nieuw geronselde troepen maandelijks  12 schilden van 24gr terwijl an-

dere hommes d’armes 16lb van 40gr per maand kregen.212 Zij werden dus minder betaald 

dan de troepen die al in Bourgondische dienst waren. Echter gaat het hier om hun impres-

tance, en konden ze zich eens in Bourgondië aangekomen wellicht aan een hoger loon ver-

wachten.213 Gezien één van hun “capitaines”, François de Capua, eerder wel al diende als 

conducteur van 100 lansen214 is het echter niet onmogelijk dat het slechts gaat om groepen 
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nieuw gelichte troepen die zij de Alpen moesten over leiden om dan in een bestaande com-

pagnie te worden geïntegreerd. Het is in ieder geval geweten dat de Italiaanse conducteurs 

hun verloren hommes d’armes eerder vervingen door nieuwe Italianen dan door locale re-

kruten.215 

 

Zoals hoger reeds vermeld, hadden altijd al zekere aantallen Italiaanse krijslieden in het 

Bourgondisch leger gediend.216 De eerdere generaties Italianen in Bourgondische dienst wa-

ren vooral mannen uit de niet al te veraf gelegen delen van Italië geweest.217 Ook nog in Ka-

rel de Stoutes tijd kwam een deel van de Italiaanse troepen uit Noord-Italië. Van acht perso-

nen, uitsluitend conducteurs of verwanten daarvan, kan met vrij grote zekerheid worden 

gezegd dat het Piëmontezen betreft.218 Dit hoeft geen verbazing te wekken; Piëmont was 

dichtbij en Karel had goede contacten in Venetië en Milaan. Anderzijds kon de origine van 

negen Italiaanse conducteurs (dus bijna één op twee!) in het koninkrijk Napels worden ge-

plaatst. Dit vereist een verklaring. Doorheen Italië bestond er een wankel evenwicht tussen 

een veelheid aan grote en kleine machtspolen maar het woeligst was Zuid-Italië waar Aragon 

en Anjou vochten om de Napolitaanse kroon.219 Van de graaf van Campobasso is geweten 

dat hij uit Napels was moeten vluchten omdat hij partij had gekozen voor het huis van An-

jou.220 Gezien hij in de Oorlog voor het Algemeen Welzijn in dienst van Jehan van Calabrië, 

zoon van René van Anjou, een groep Italiaanse hommes d’armes aanvoerde samen met Ja-

cobo Galleotto, ook een Napolitaan, was deze zijn verhaal wellicht gelijklopend.221 Een band 

met Anjou had hen uit Italië naar de bezittingen van dit huis ten Noorden van de Alpen ge-

bracht en zo wellicht in contact met de hertog van Bourgondië. Galleotto had al banden met 

het Bourgondisch hertogenhuis sinds de tijd van Filips de Goede en, zoals hoger vermeld, 

werd hij in 1473 als rekruteringsagent naar Italië gestuurd. Het is vanzelfsprekend dat hij aan 

het werk ging in het Zuiden (meer bepaald in Reggio),222 want in zijn thuisstreek had hij on-

getwijfeld de meeste connecties om zijn missie tot een goed einde te brengen. Zo kwamen 

nog meer Napolitaanse condottieri in dienst van Karel de Stoute. O.a. Olivero de Somma 
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werd door Galleotto aangeworven. Verder is geweten dat zowel Jacobo Galleotto, Nicolas de 

Monforte als Troylo de Rossano persoonlijke en politieke banden hadden met Galeazzo Ma-

ria Sforza, hertog van Milaan. Troylo de Rossano was zelfs zijn leenman.223 Galeazzo Maria 

was gedurende het merendeel van de periode weliswaar een bondgenoot van Lodewijk XI, 

Karels vijand, maar tot na de slag van Morat trachtte hij ook goede banden te onderhouden 

met Karel de Stoute. In 1469 had hij geprobeerd een bondgenootschap met Karel te sluiten 

en in 1475 was er zelfs effectief een dergelijk bondgenootschap gerealiseerd. Galeazzo Ma-

ria’s wendingen tussen wie van de twee, Karel of Lodewijk, zijn vriend of vijand was, lijken 

soms zeer moeilijk te volgen.224 Wellicht was hij een zeer bekwaam politicus. 

 

De vraag welke functies deze Italianen vervulden, is reeds grotendeels beantwoord. Zij 

vormden compagnieën hommes d’armes met wat daarbij hoort. Verder zijn ook vrij veel cen-

teniers de gens de guerre als Italiaan geklasseerd, 20,69% van het totaal aantal centeniers de 

gens de guerre die geografisch konden worden geplaatst. Wel moet hierbij worden opge-

merkt dat van zeer weinig van deze mannen echt zeker is dat het Italianen waren. Toch 

houdt het steek dat een goed deel van het voetvolk en hun officieren Italianen zouden zijn 

geweest, daar Italië op dit vlak een stevige reputatie had.225 Het is dan ook niet verbazing-

wekkend dat één van de vier milleniers, de hoogste infanterieofficieren, een Italiaan was, de 

befaamde Troylo de Rossano. Het feit dat van de drie kolonels twee van Italiaanse origine 

waren toont het vertrouwen dat Karel de Stoute in hen stelde.226 

Bij de Bourgondische nederlaag bij Héricourt werden vijftig gevangenen gemaakt. De meeste 

hiervan werden tegen losgeld vrijgelaten. Achttien Italiaanse gevangenen echter werden 

wegens “sodomie, verkrachting, heiligschennis en andere onnoembare misdaden” op de 

brandstapel gezet.227 Als de haat van hun vijanden als maatstaf kan worden genomen voor 

soldaten hun kwaliteit dan moeten deze Italianen voortreffelijke krijgers zijn geweest. 

 

Het idee dat het inhuren van deze Italianen zo een vergissing was lijkt vooral op een aantal 

anekdotische gebeurtenissen gebaseerd te zijn. 
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Bij Lausanne zouden een aantal Italianen een abdij hebben geplunderd. Hun kameraden 

weigerden de schuldigen uit te leveren en uiteindelijk was Karel de Stoute met zijn Picarden 

tegen de eigen Italiaanse troepen moeten oprukken om de discipline te herstellen. Een Itali-

aan werd onthoofd.228 Dit soort seditie lijkt vanuit een modern oogpunt ondenkbaar  voor 

een staand leger dat een sterke reputatie heeft op het vlak van orde en discipline. In de 

middeleeuwen was het echter een stuk minder ongebruikelijk dat zelfstandige legeronder-

delen zelf hun koers uitzetten. Zo besloot bijvoorbeeld de Brugse stadsmilitie in 1436 op 

eigen houtje het beleg van Calais te verlaten. Te Lausanne, in maart 1476, waren de Italiaan-

se compagnieën nog maar net in het leger geïntegreerd en het hoeft dan ook niet te verba-

zen dat zij zich nog wel eens als aparte entiteit gedroegen. 

Een weinig eerder, bij de vlucht na de nederlaag te Grandson, meldt Molinet een nog frap-

panter gebeurtenis; “aucuns Ytaliens, estans aux gaiges du duc, veans la perte desdits joy-

aux, commencèrent à pillier avec les Suisses”.229 Het ging echter maar om een  kleine groep, 

en ze werden na de feiten vlot ontmaskerd en opgehangen. 

Door meer dan wat dan ook wordt de negatieve beeldvorming rond deze troepen gedomi-

neerd door het verhaal van de graaf van Campobasso, Nicolas de Monforte, die met zijn zo-

nen en troepen aan de vooravond van de slag bij Nancy overliep naar René van Anjou, en in 

plaats van Karel ter hulp te komen de ontsnappingsroute van zijn troepen afsneed. Het is 

onmiskenbaar dat deze daad bijdroeg aan het formaat van de ramp bij Nancy.230 Dit verraad 

dient echter in zijn context te worden geplaatst. In 1475 was Karel in een oorlog gerold met 

René van Anjou, hertog van Lotharingen. Eerder werd reeds aangehaald dat Monforte ook 

met Anjou loyaliteitsbanden had. Een jaar later, in januari 1476, wanneer zijn contract afliep, 

werd zijn sterk uitgedunde compagnie van in principe vierhonderd Italiaanse lansen opge-

splitst in twee ordonnantiecompagnieën (100 lansen) onder bevel van zijn beide zonen en de 

rest van zijn troepen gebruikt om verliezen in andere compagnieën te herstellen. Dit verlies 

van zijn privélegertje  en het inkomen dat er aan vast hing moet hem sterk hebben gegriefd 

en Monforte vertrok op bedevaart. Wanneer hij in juni terugkwam was de nederlaag bij 

Grandson en de bijhorende teleurstelling met betrekking tot gemiste krijgsbuit een feit. Mo-

rat werd nog een grotere ramp en in de nabeschouwing werd zijn zoon Angelo te Genève 
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beroofd.231 Na Morat keerde ook Galleazzo Maria Sforza, met wie de graaf persoonlijke en 

politieke banden had,232 zich definitief af van Karel de Stoute.233 Hij beklaagde zich over zijn 

armoede en de leningen die hij in Brugge en elders had moeten doen om in oorlogstijd zijn 

stand op te houden.234 Karel de Stoute was een notoir slechte betaler.235 Verschillende van 

Karels voornaamste kapiteins en conducteurs zagen in dat de steeds meer verbeten manier 

waarop hij zich steeds opnieuw op zijn vijanden wierp, verkeerd moest aflopen.236 Al te vlot 

werden getrouwen die hem hierop bekritiseerden verraad verweten.237 Verarmd in dienst 

van een meester die in volle vaart op een ramp afstevent, terwijl dit in conflict was met an-

dere loyaliteiten… Het is uiteindelijk niet zo verbazingwekkend dat Campobasso zichzelf en 

zijn mensen redde door naar zijn  oude meester terug te keren. Wel opmerkelijk is de trouw 

die de andere Italiaanse conducteurs vertoonden. Ook Jacobo Galleotto had banden met 

Anjou maar hij bleef wel in dienst van Bourgondië, zelfs lang na Nancy. Troylo de Rossano 

verloor één van zijn zonen te Morat en in de nabeschouwing van deze slag zijn have en goed 

in Genève. De slag was in grote mate fout gelopen omdat de hertog zijn verwittigingen had 

genegeerd. Ook was hij leenman van de hertog van Milaan. Toch bleven hij en zijn andere 

zoon Bourgondië trouw. Guillaume de Lignana verloor te Morat zijn vader en eveneens in de 

nabeschouwing zijn have en goed in Genève, toch bleef hij als conducteur in Bourgondische 

dienst.238 Blijkbaar waren zij allen bereid hun bezit, hun leven en hun nauwste verwanten te 

riskeren in dienst van hun vorst, of zoals Contamine stelt; geld enerzijds en eer en trouw 

anderzijds sluiten elkaar niet uit.239 

 

Andere vreemdelingen 

Beduidend minder talrijk dan de Engelsen of Italianen zijn de personen die als Duitser wer-

den geklasseerd. Van deze twaalf personen zijn er niet minder dan vier centeniers de gens de 

guerre à pied en twee “conducteur de trois cents hommes de pied”, infanteriekapitein dus. 

Twee anderen zijn een niet nader gedefinieerd type centenier. Mogelijk hadden ook zij het 
                                                           
231

 Cfr. databank 
232

 Cfr. Databank, Nicolas de Monforte 
233

 Vaughan, Charles the bold, p.396 
234

 DOUTREPONT G. en JODONGE O., Chroniques de Jean Molinet, V1 pp.162-163 
235

 VERBRUGGEN J., “De militairen”, p.225 
236

 Cfr. Databank 
237

 BLOCKMANS W.P., “Crisme de leze majesté”, p.77 
238

 Voor alle drie cfr. Databank, Jacques Galleotto, Troylo de Rossano & Guillaume de Lignana 
239

 CONTAMINE P. (ed.), L’etat et les aristocraties (France, Angleterre, Ecosse). XIIe-XVIIe siècle (Actes de la 
table ronde organisée par le CNRS, maison Francaise d’Oxford, 26 et 27 septembre 1986), Parijs, 1989, p.18 



59 
 

commando over voetsoldaten. Duidelijk is dus dat de Duitse ruimte specialiseerde in voet-

volk. Wellicht zijn deze troepen hetzelfde type als de met pieken en hellebaarden gewapen-

de landsknechten die Maximiliaan en masse de Nederlanden zou binnenbrengen om de 

Fransen en zijn eigen weerbarstige onderdanen te bevechten. 

Eveneens opmerkelijk is dat van de luttele drie artilleristen die in de oorlogsschatmeesters-

rekening zijn opgenomen, er twee van Duitse origine zijn.240 Misschien is dit toeval. Of mis-

schien waren de Duitsers ook in artillerie specialisten. Een specialisatie in voetvolk en artille-

rie gaan ook goed samen. Beiden verplaatsen zich traag over het terrein, dus wie zich in het 

ene specialiseert zal geen bliksemoorlogen trachten te voeren en kan dus ook zonder nade-

len het andere opnemen. Anderzijds kan een stabiele massa voetvolk met schachtwapens de 

kwetsbare artillerie bescherming geven terwijl artillerie aan het voetvolk een groter bereik 

verleent dan voor een bereden tegenstander haalbaar is. Verder zijn voetvolk en artillerie 

ook de meest noodzakelijke elementen in een belegeringsoorlog. (Hoewel hierin cavalerie 

zeker niet, zoals al te vaak gebeurt, geringschat mag worden, gezien haar rol in het open-

houden van communicatielijnen.) 

 

Er waren ook een aantal Spanjaarden en Portugezen in Karel de Stoutes legermacht. Eigenlijk 

was het Iberisch Schiereiland misschien behoorlijk heterogeen om als één  geografische enti-

teit behandeld te worden. Het omvat vandaag nog steeds twee staten en in de jaren 1476-

77 niet minder dan vijf koninkrijken.241 Slechts van twee als Spanjaard of Portugees geklas-

seerde personen kan met zekerheid gesteld worden dat het Iberiërs betreft en vanwaar in 

Iberië ze kwamen. Don Denys de Portugal was een Portugees. Wanneer  Filips de Goede met 

Isabella van Portugal huwde, was een zeer groot aantal Portugese edelen naar het Bourgon-

disch hof gekomen en een deel van hen waren in dienst en onder bescherming van Isabella 

in het Bourgondisch landencomplex gebleven. In 1449 waren na een machtstrijd in Portugal, 

die eindigde met de dood van don Pedro, drie neven en een nicht van Isabella naar het 

Bourgondische hof gevlucht. Zij brachten nog meer Portugese edelen mee.242 Hoewel vele 

van deze Portugezen vroeg of laat naar huis terugkeerden hield Isabella zich persoonlijk ac-
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tief bezig met het integreren en bevorderen van de belangen van haar verwanten en volge-

lingen die in de Nederlanden bleven.243 Verbazingwekkend genoeg duikt don Denys noch in 

de prosopographia Curia Burgundica, noch in de werken van Sommé over de Portugezen aan 

het Bourgondische hof op.244 Wel is het veelzeggend dat de kwalificatie “don” (dom, domp) 

in de prosopographia slechts driemaal opduikt; voor twee Castillanen waarvan één kamer-

heer en één niet gespecificeerd hoveling met gages van 30s/dag, en dan nog eenmaal voor 

een Portugees, Fernando de Portugal, zoon van Denys.245 Dit wijst erop dat Denys een voor-

naam iemand moet zijn geweest. Hij was dan ook conducteur en gedurende acht dagen ko-

lonel. 

De andere krijgsman die met zekerheid in Iberië geplaatst kan worden is Petit Jehan Salle-

zart,246 die de rang van conducteur bekleedde en ook in de eerste plaats een militaire carriè-

re lijkt te hebben uitgebouwd. Het is niet duidelijk wat hem naar de Nederlanden bracht. Het 

lijkt er hoe dan ook op dat hij zeker niet van plan was zich blijvend in de Nederlanden te ves-

tigen; hij huwde een Portugese, voerde verschillende diplomatieke missies naar Spanje en 

verkocht een deel van zijn inkomsten in Vlaanderen om geld vrij te maken om zich terug mee 

in Spanje te vestigen. 

Het is geweten dat in de loop van de zestiende eeuw de ordonnantiecompagnieën zouden 

worden aangevuld met Spaanse, Italiaanse en Albanese lichte cavalerie. Deze dekte de eigen 

aftocht, lokte schermutselingen uit en achtervolgde vluchtende vijanden.247 Molinets be-

schrijving van zijn acties bij Guinnegate laten vermoeden dat Jehan Sallezart ook op deze 

manier vocht.248 Het lijkt er echter ook op dat in tegenstelling tot de Italiaanse en Engelse 
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conducteurs hij niet uitsluitend troepen uit zijn eigen land leidde. Zo dienden onder zijn be-

vel Spanjaarden, maar ook Picardiërs, Duitsers en Gascogners.249 

De overige vijf heren zijn niet met zekerheid in Spanje geplaatst. Drie van hen waren cente-

niers de gens de guerre, maar twee van deze drie zouden wel eens één en dezelfde persoon 

kunnen zijn.250 Dit is te weinig om uitspraken op te baseren. 

 

Nog slechts één vreemdeling blijft over: Michel de Reffert, een Hongaar.251 Eerder werd al 

uiteengezet dat Karel de Stoute zeer veel Italianen in zijn militaire rangen had die hij aldaar 

door condottieri die met hem in contract stonden, liet rekruteren. Het is geweten dat krijgs-

lieden vrij vlot heen en weer gingen over de Dalmatische Zee,252 waardoor vaak enerzijds 

Italiaanse condottieri actief waren in Hongarije en anderzijds Hongaarse krijgslieden zich in 

Italië verhuurden.253 Wellicht was Michel gewoon in Italië gaan vechten en is hij daar geron-

seld door een condottieri met een contract met Karel de Stoute. 

 

Conclusie van het hoofdstuk 

In dit hoofdstuk werd uiteengezet dat de legers van Karel de Stoute een groot aandeel 

vreemdelingen bevatten. Deze vallen ruwweg uiteen in twee groepen; heren uit aanpalende 

gebieden die Karel dienden omdat ze banden met of verplichtingen ten opzichtte van hem 

hadden of misschien met problemen vertrokken waren uit hun eigen regio enerzijds en de 

huurlingen anderzijds. Deze huurlingen vormden een wezenlijk onderdeel van het nieuwe 

staande leger en werden er doorheen de jaren ook meer en meer in geïntegreerd. Het ging 

om Engelse boogschutters, Italiaanse infanterie, types soldaten waar hun land van oor-

sprong een sterke reputatie in had. Zowel de eigentijdse als latere historiografie is niet altijd 

even positief geweest over deze mannen, maar het lijkt erop dat het bekwame krijgslieden 

waren, en velen onder hen hondstrouw. 
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Een statuskwestie 

 

Edelen 

Omwille van het eeuwige bronnenprobleem valt in dit schrijven vooral iets te vertellen over 

diegenen die een hogere sociale status innamen. Het gaat om diegenen die een adellijk sta-

tuut hadden.  

Volgens De Win is het zeer moeilijk een algemeen geldende definitie van adel te geven, ge-

zien de grote variatie die hierin bestond in ruimte en tijd. Als reden haalt hij hiervoor aan dat 

de adel nooit een gesloten groep is geweest. Wel geeft hij een aantal algemeen geldende 

kenmerken die vereist waren om tot de adel te worden gerekend; een adellijke geboorte, 

vrijheid, een heerlijkheid met rechtsmacht, ridderschap, allodiale goederen,… Het verschilde 

van regio tot regio welk van deze zaken het belangrijkst was; in Brabant de heerlijkheid, in 

Namen vrijheid, in de Franse ruimte ridderschap, in de Duitse allodiaal bezit… maar steeds 

was geen enkel criterium alleen zaligmakend en was ook, en wellicht zelfs vooral, als adellijk 

aanzien worden van zeer groot belang.254 Hij geeft als slotdefinitie van wat een edelman is 

dan ook “een als zodanig erkend en aanvaard lid van de adelstand, een geprivilegieerde 

stand, waarin men wordt opgenomen door edele geboorte of verheffing, herkenbaar aan 

een eigen levenswijze waarin vooral handarbeid en handel niet mocht voorkomen, het bezit 

van een heerlijkheid met hoge of middelbare rechtsmacht essentieel is en wapendracht een 

belangrijke rol speelt”.255 

Deze definitie valt in se uiteen in twee elementen. Een edelman moest adellijk leven en hij 

moest door de maatschappij, en vooral door de andere edelen, als edelman worden erkend. 

“Frequenter les armes” speelde een belangrijke rol in deze levensstijl,256 en als gevolg hier-

van zagen zeer velen die van adel waren of zich het adellijke statuut wilden aanmeten zich 

tot het militaire bedrijf aangetrokken. 

 

De adel was ook geen homogene groep. Caron maakt een opdeling in drie subgroepen; de 

kleine edelen, de provinciale adel en de interregionale zoniet internationale adel.257 De klei-
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ne edelen betreft een matig gefortuneerde groep. Zij waren soms moeilijk te onderscheiden 

van welgestelde poorters of niet-adellijke ambtenaren maar oefenden rechterlijke macht uit 

op hun gronden en onderhorigen en het recht hierover te heersen en te bevelen. Een edel-

man met slechts één leen balanceerde echter voortdurend op de rand van de financiële af-

grond.258 

Een aantal families waren meer gefortuneerd en (soms iets minder vast) verbonden aan een 

bepaald vorstendom via hun afkomst, heerlijkheden en huwelijken. Deze vormden de pro-

vinciale adel. Langzaamaan lijken meer en meer families van deze groep echter bezittingen 

te hebben verworven ook in aanpalende gebieden, waardoor het, zeker in de regio’s Artesië, 

Picardië en Waals Vlaanderen, soms erg moeilijk is deze provinciale adel, en zeker de voor-

namere families daaruit, in één gewest te plaatsen. Zo had bijvoorbeeld de in oorsprong 

Vlaamse familie de Bailoeul al in de dertiende eeuw een tak naar Henegouwen uitgezaaid en 

zich in de vijftiende eeuw ook in Brabant en over de zee in Engeland gevestigd. Ook in Arte-

sië verwierven zij bezit.259 Zo groeide een Trans-Nederlandse adel. Toch kunnen sommige 

personen weldegelijk tot een familie uit de provinciale adel van een bepaald gewest worden 

gerekend. Het gaat om namen zoals de Halewin in Vlaanderen, de Raville in Luxemburg, de 

Lonchamp in Namen, de Longueval in Artesië, de Vienne in Bourgondië…260 Kenmerkend aan 

deze families is dat hun leden, zeker als ze uit een gewest kwamen dat reeds enige tijd tot 

het Bourgondisch landencomplex behoorde, de hertog aan zijn hof dienden en dat ze in hun 

thuisgewest voorname functies innamen; baljuwschappen, kapiteinsfuncties, zelfs gouver-

neurschappen van steden,…, maar dat ze geen vergelijkbare posities hadden in andere ge-

westen. Ook de allerhoogste functies, gouverneur van een volledig vorstendom, kapitein-

generaal, soeverein-baljuw, diplomatieke missies… leken voor hen moeilijk bereikbaar. 

Deze functies werden ingenomen door een derde groep, de interregionale zoniet internatio-

nale adel. Deze had volgens Caron de meest prestigieuze origines , de grootste nabijheid tot 

de vorst en wijdverspreide en voorname bezittingen. De namen van deze families zijn be-

kend, het gaat om families als de Croÿ, de Lannoy, de Neuchâtel, de Lalaing, de Cleves et de 
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La Marck, Glymes-de Berghes, de Luxembourg,…261 De achtergronden van deze families wa-

ren divers. Sommigen hadden inderdaad, zoals Caron stelt, zeer oude en prestigieuze origi-

nes. Dit geldt zeker voor bijvoorbeeld de Neuchâtel of de Lalaing, die al zeer voornaam wa-

ren toen de Bourgondische tak van het huis van Valois hun heren werden en daarna met 

deze dynastie verder mee in macht en belang wisten te groeien. Anderen, zoals de Lannoy 

en de Croÿ, waren, hoewel oud, tot niet zoveel eerder behoorlijk onbeduidend geweest 

maar hadden zeer vroeg hun lot aan dat van het huis van Valois-Bourgondië verbonden en 

hadden zo steeds meer domeinen, titels en functies bij elkaar weten te brengen. 

Niet steeds vielen alle takken van één familie in dezelfde van deze drie groepen. Van de 

Bourgondische familie de Chissey bijvoorbeeld leefden sommige takken onder comfortabele 

omstandigheden terwijl andere moeite hadden het hoofd boven water te houden.262 De fa-

milie de La Marck, die zeker tot de twaalfde eeuw terugging,263 was al even divers. De oud-

ste zoon van de hoofdtak, Jehan de Cleves et de La Marck, was hertog van Kleef en graaf van 

La Marck, het stamland van de familie. Zijn jongere broer Adolphe hield een aantal zeer 

voorname heerlijkheden in Brabant, Vlaanderen en Zeeland, was één van de voornaamste 

hovelingen van zowel Filips de Goede als Karel de Stoute, wist zowel een bastaarddochter 

van Filips de Goede als een nicht van Isabella van Portugal te huwen, was vanaf 1475 onder 

de titel Luitenant-generaal gouverneur van de Nederlanden en na de dood van Karel de 

Stoute werd hij zelfs gouverneur-generaal van het volledige Bourgondische landencom-

plex.264 Deze twee heren behoorden duidelijk tot de internationale adel, de ene als zelfstan-

dig vorst, de ander als één van de voornaamste mannen binnen één der voornaamste poli-

tieke entiteiten in Europa. Een jongere tak vestigde zich in de omgeving van Luik en Luxem-

burg. Zij verwierven aldaar uitgebreide domeinen en machtige versterkingen en waren in 

deze regio’s sterk genoeg om hun vorsten te trotseren. Ook nog wanneer Filips de Goede de 

macht in de regio begon te verwerven waren leden van deze tak in staat zich gewapender-

hand tegen hem te verzetten wanneer zijn beleid niet in hun beste belang was. Zelfs nog in 

1467 kozen een aantal van hen, waaronder Loys de La Marck, die deel uit maakt van de 

steekproef, partij tegen de vorst bij de opstand in Luik. Karel de Stoute liet echter zijn bezit-
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tingen aanslaan en Loys werd gedwongen zich aan het vorstelijk gezag te onderwerpen. De 

rest van Karels regering liepen de Ardeense La Marcks in de pas en vervulden zij in hun 

thuisgebied zelfs een aantal voorname ambten in dienst van de vorst (o.a. zelfs het gouver-

neurschap van Luxemburg) maar wanneer na zijn dood de macht van het centrale gezag 

weer wankelde ontketenden zij tegen de familie de Hornes een privéoorlogje om de macht 

in Luik dat uitliep in een reeks opstanden tegen het centrale gezag die tot 1492 zou aansle-

pen.265 Hoewel duidelijk machtig, sterk genoeg zelfs om op bepaalde momenten de vorst te 

trotseren, behoorden zij eerder tot de provinciale dan de interregionale adel. De volledige 

politiek die ze voerden, hun volledig ambtenbezit, was louter op één gebied gericht. 

 

Het verhaal van de Ardeense La Marcks toont nog een aspect van de adel. Hun houding te-

genover de vorst, die als persoon met de staat samenviel, werd bepaald door de machtsver-

houdingen hiermee. Stond het vorstelijk gezag/staatsgezag zwak, dan stelden ze zich er te-

genover op als predatoren en holden ze het zo verder uit. Stond de vorst sterk, dan dienden 

ze hem en zo sterkten ze hem verder. 

 

Ambten en domeinen 

Volgens Caron werd het succes van een edelman gemeten aan twee zaken, met name de 

mate van zijn territoriale inplanting en zijn deelname aan het openbare leven.266 

De territoriale inplanting betreft het geheel aan domeinen van een edelman. De gehechtheid 

van een edelman aan zijn domein was enorm. Dit domein en de eed van trouw die hij ervoor 

aflegde aan zijn vorst vormden een feitelijke band tussen de edelman, zijn voorouders (de 

noble lignée die zo belangrijk was) en zijn sociale positie. Het domein en de hommage die hij 

ervoor verleende maakten ook dat hij plaats kon nemen onder zijn gelijken.267 Zo werd bij-

voorbeeld voor de Statenvergadering een edelman geconvoceerd letterlijk “à cause de tel ou 

tel seigneurie”.268 
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Deze band tussen het domein en de lignage maakte dat de domeinen van één familie zoveel 

mogelijk doorheen de generaties één geheel moesten blijven. Deze bekommernis werd bij-

voorbeeld weerspiegeld in de beslissing van Thibaut IX de Neuchâtel, die testamentair liet 

vastleggen dat zijn gehele bezit één en onverdeeld moest blijven. Zo ging zijn volledige bezit 

eerst over op zijn oudste zoon Henry en na diens dood op de tweede zoon Claude.269 Strikte 

primogenituur echter, waarbij enkel het oudste kind of de oudste zoon de volledige erfenis 

opstrijkt, was in de late Middeleeuwen nergens in Europa de regel.270 Allodiale goederen 

werden in de Nederlanden zeer egalitair verdeeld. Voor lenen was het systeem overal an-

ders. Zo was het in Brabant de gewoonte dat de oudste zoon het bezit van zijn vader erfde 

terwijl dat van de moeder onder de jongere zonen werd verdeeld. In Vlaanderen bestond 

het systeem van verderden, waarbij de oudste zoon alles erfde, de tweede hiervan een der-

de in achterleen kreeg, de derde hiervan een derde in achter-achterleen, enz.271 Vaak kreeg 

de oudste zoon de mogelijkheid dit af te kopen met een eenmalige som of een rente, hoe-

wel men dit laatste, de rente, trachtte te vermijden daar het binnen de familie voor spannin-

gen kon zorgen.272 

Tegelijkertijd waren deze lenen, nog steeds volgens Caron, een edelman zijn voornaamste 

bron van inkomsten en zijn voornaamste reserve aan kapitaal.273 Naast de erfrechtelijke kos-

ten werd het domein van een edelman echter door nog andere zaken bezwaard. De adellijke 

levensstijl vereiste ostentatieve uitgaven aan paarden, dure kledij, jachtpartijen, toernooien, 

indrukwekkende woningen, funeraire uitgaven…274 Hiernaast moest een edelman ook aller-

hande financieel, militair en juridisch personeel onderhouden. Vooral een edelman zonder 

juridische ambtenaren werd gezien als iemand zonder rechtsmacht,275 en zoals hoger ver-

meld was dit essentieel in de vraag naar adeldom. Deze uitgaven waren constant, de inkom-

sten daarentegen waren ten dele seizoensgebonden en konden door een misoogst, de ver-

nielingen aangericht door oorlog of heel veel andere zaken worden uitgesteld of verstoord. 
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Hiernaast hadden de cijnsinkomsten die het domein genereerde de neiging te devalueren.276 

Sommige edelen zaten dan ook in een benarde financiële positie. Zo was de familie de Hor-

nes in de tweede helft van de 15e eeuw armlastig.277 Toch was deze armoede geen univer-

seel gegeven. Heel veel edelen hadden een goed besef van wat hun inkomsten waren en 

welke uitgaven ze zich konden permitteren. Een aantal hadden er zelfs een uitgesproken 

talent voor hun bezittingen uit te breiden en te vermeerderen.278 

 

Dit kunnen behouden en vermeerderen van de bezittingen kwam deels voort uit de deelna-

me aan het openbare leven. Volgens Morsel verliep de openbare carrière van een edelman 

in se in vier stappen;279 de carrière begon in lagere militaire dienst of als page aan het hof. 

Hier kon een edelman zijn basiskwaliteiten (moed, trouw,…) worden ingeschat. Sommige 

gebieden, zoals bijvoorbeeld Brabant, leverden veel hovelingen maar weinig krijgers. Wel-

licht was het voor hen gebruikelijk om hun carrière als page te beginnen. Na de dienst als 

louter militair of als page kwam dan dienst  in één van de standen van het hof, waarbij een 

edelman zijn morele en intellectuele waarde kon bewijzen. De volgende stap was dat hij met 

een territoriaal ambt in relatieve autonomie moten van de vorstelijke macht kon uitoefenen. 

De bekroning op deze carrière, die slechts voor een enkeling haalbaar was, was het ambt van 

maarschalk en/of hofmeester.280 

In se kwamen twee types opbrengsten voort uit dienst aan de vorst, met name degene die 

bijdroegen aan het prestige en diegene die bijdroegen aan het fortuin. Sowieso was het 

prestigieus de vorst te mogen dienen.281 Het uitvoeren van territoriale ambten zoals dat van 

baljuw, slotvoogd of op een meer lokale schaal van schout of drost maakte dat men in de 

eigen thuisomgeving stukjes vorstelijke macht kon uitoefenen. Recht spreken was ook een 

vorm van Imitatio Dei.282 
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De opbrengsten die bijdroegen aan de rijkdom bestonden niet alleen uit de lonen van de 

ambtenaren en allerhande inkomsten in natura, die trouwens ook bijdroegen aan het presti-

ge daar ze een sociaal teken waren dat de ambtenaar vorstelijke functies uitoefende.283 

Naast deze lonen en inkomsten in natura bracht vorstelijke dienst nog heel wat andere eco-

nomische voordelen mee. De hertog kocht van zijn hovelingen paarden en luxegoederen. Bij 

rites de passages, vooral huwelijken, schonk hij grote sommen geld. Personen en steden die 

een intercessio nodig hadden bij de vorst, of een gunst van één van zijn ambtenaren, schon-

ken ook allerhande “hoefscheden” aan ambtenaren of voorname figuren aan het hof.284 Dit 

kon over grote sommen geld gaan. Zo kreeg Jacques de Luxembourg, kapitein-generaal van 

Waals Vlaanderen, in 1478 van Rijsel 2400 lb. (van 40 gr.?) "pour services, plaisirs et amitiés" 

en in 1479-80 nog eens 800 lb..285 Zijn luitenant in Rijsel, Charles d’Ongnies, kreeg eveneens 

2400lb, hetzij om de stad te beschermen, hetzij als aanmoediging discipline te onderhouden 

onder zijn  troepen. Deze laatste zou trouwens nog vaker giften van Rijsel ontvangen.286 Ook 

kon de vorst bij andere instanties benoemingen regelen. Zo is het bijvoorbeeld misschien 

geen toeval dat Thierry de Bonnant, mogelijk kamerheer van Karel de Stoute, ook meier van 

Namen was.287 

Verder lieten zeker de territoriale ambten zoals het baljuwschap ook allerhande kansen op 

afpersing en corruptie toe.288 De grens tussen deze illegitieme inkomsten en allerhande legi-

tieme emolumenten was trouwens dun. 

Als laatste bron van inkomen uit diensten aan de vorst waren er de vorstelijke gunsten. Deze 

werden naar aanleiding van allerhande gelegenheden verleend.289 

 

Bij de heren die de grootste invloed hadden aan het hof, die het dichtst bij de vorst stonden, 

konden deze gunsten zelfs een weerslag hebben op hun domein. Zo kwam Bergen-op-Zoom 

in opstand tegen haar heer Jan Metten Lippen, vader van Jehan en Cornille de Berghes, 

wanneer deze eenzijdig de rentes die hij uit zijn stad ontving trachtte te verhogen. Filips de 
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Goede hielp hem echter de opstand neer te slaan en bevestigde zijn recht op een hogere 

rente.290 Nog opmerkelijker is het voorbeeld van Jehan le Bâtisseur de Lannoy. Deze erfde 

een volgens Chastellain “povre tourelle”.291 Met zijn inkomsten uit vorstelijke dienst wist hij 

deze echter uit te bouwen tot een kasteel van anderhalve hectare met daarnaast nog een 

kerk waar hij met toestemming van de abt van Cysoing een kapittel installeerde. Om econo-

mische redenen en om dit kwetsbare geheel aan de Franse grens te versterken bouwde hij 

er een volledige versterkte stad omheen. Tussen 1458 en 1463 wist hij hiervoor bij Filips de 

Goede een trits aan privileges los te krijgen.292 

 

De vorst als netwerkbouwer 

Om de heren uit verschillende gebieden rondom zich samen te brengen creëerde de vorst 

twee instellingen; het hof en het Gulden Vlies. Over de eerste van de twee werd al gespro-

ken. De voordelen van hofdienst werden al vermeld. 

Aan het hof doorliep men een carrière. Jonge edelen begonnen hun loopbaan als page of 

gentilhomme van de kamer. Van hieruit maakten ze promotie naar schildknaap van één van 

de vier standen.293 (Ecuyer pannetier, écuyer tranchant, écuyer échanson & écuyer d’ecurie.) 

De eerste drie van deze vier dienden aan de hertogelijke tafel, de vierde waren verantwoor-

delijk voor de stallen.294 

Wanneer men geridderd werd werden deze ambten onverenigbaar met de nieuw verworven 

status en moesten ze dus opgegeven worden. Het kon echter jaren duren voor men door-

groeide naar het volgende ambt; dat van kamerheer of raadslid.295 Dat niet iedere kamer-

heer ridder was bewijst Jehan de Monforte, die reeds als schildknaap dit ambt waar nam.296 

Toch waren deze kamerheren de voornaamste hovelingen.297 Onderling waren kamerheren 

hiërarchisch nog eens geordend; de gewone kamerheren stonden onderaan, daarboven 

stonden de raadslidkamerheren en helemaal bovenaan de eerste kamerheer, een intimus 

van de vorst die hem overal volgde en het privé-zegel bewaarde. 
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Van iedere hoveling werd de aanwezigheid en de afwerking van zijn dienst gecontroleerd en 

zijn onkosten vergoed door de hofmeesters, waarvan de eerste hofmeester de voornaamste 

was.298 

Verder omvatte het hof ook een garde van honderd zesentwintig hommes d’armes, ieder 

met een coustillier, en hetzelfde aantal boogschutters. Zowel de hommes d’armes als de 

boogschutters stonden onder leiding van een kapitein en verder waren er nog tweeënzestig 

extra boogschutters onder nog eens twee kapiteins.299 

De meeste van deze hovelingen dienden maar drie of zes maanden per jaar. Op deze manier 

konden ze hun belangen thuis in de tussentijd behartigen terwijl ze tegenover hun buren de 

rol van apologist van de officiële politiek speelden en kon de vorst meer mensen aan zich 

binden.300 Naast al deze hofambtenaren bevond zich aan het hof ook nog een hele schare 

pensionarissen; verwanten van de vorst en naburige kleinere monarchen die van de vorst 

een jaargeld ontvingen.301 Sommige edelen kregen ook de titel van een bepaald hofambt 

zonder dat ze weldegelijk aan het hof aanwezig waren, als een eretitel. Via deze hofambten 

kon de vorst iemand waarmee hij geen feodale banden had op contractuele basis aan zich 

binden.302 

 

De tweede instelling was het Gulden Vlies. Deze orde, die in 1430 door Filips de Goede werd 

gesticht, moest de voornaamste heren van het landencomplex samen binden in “fraternité 

amiable”. Lidmaatschap was de hoogste eer die het huis van Bourgondië gaf en deze was 

slechts toegankelijk voor dertig voortreffelijke ridders tegelijkertijd. 303 Deze eer was een 

bekroning voor een leven in dienst van de vorst,304 en ze duldde geen concurrentie. Enkel 

keizers, koningen en hertogen mochten een andere orde naast het Vlies dragen.305 In deze 

kring van quasi gelijken verbond de vorst zich ertoe geen belangrijke beslissingen te nemen 

zonder de meeste ridders hun mening te vragen. Bij kapittels van de orde bekritiseerden de 
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leden elkaars gedrag en zelfs hiervan was de vorst niet vrij gesteld.306 Wel werd het Vliesrid-

derschap na verloop van tijd minder een beloning voor geleverde diensten en steeds meer 

een erkenning van familiaal statuut. Hiermee samenhangend begon zich een daling in leef-

tijd van de leden af te tekenen. Reeds Jacques de Luxembourg en de gebroeders Glymes-de 

Berghes behoorden tot deze generatie.307 Deze orde toonde de macht en autoriteit van de 

hertog: hoewel hij in werkelijkheid geen enkele soevereiniteit droeg, liet hij naar zich verwij-

zen als de soeverein van de orde.308 In se was een dergelijke orde een hoofse en mondaine 

manier om een contract in te kleden waarmee hoge heren zich aan elkaar verbonden.309 

Deze ridderorde en de hofdienst vormden complementaire instituten waarmee binnen de 

staat en buiten het feodale kader een dienstenhiërarchie groeide.310 

 

Met het houden van een hofhouding, het uitdelen van ambten en het verlenen van gunsten 

en prestige bouwde de vorst een patronagenetwerk uit. Patronage is een asymmetrische 

verhouding tussen een patroon en een cliënt, waarbij de patroon loyaliteit en dienstbaar-

heid krijgt van de cliënt en  deze in ruil een baan, geld, goederen of bescherming ont-

vangt.311 Gezien niet alleen een individuele edelman maar ook zijn gehele lignage en zijn 

clientèle de voordelen genoot van zijn ambt bouwde de vorst zo een band uit met een volle-

dig netwerk. Het zorgde er ook voor dat iedere extended family zo veel mogelijk ambten 

voor haar leden wou verzekeren en dat zo een competitie ontstond waarin iedere extended 

family de vorst beter trachtte te dienen dan de concurrentie.312 

 

Niet alleen de vorst echter bouwde een patronagenetwerk uit. Ook de voornaamste prinsen, 

diegenen die tot de interregionale adel behoorden, hielden een eigen hofhouding.  Zij droe-

gen de voornaamste ambten en delegeerden de vorstelijke macht waarvan deze ambten hen 

grote morzels gaven deels naar anderen.313 Zij waren in feite ware machtsmakelaars. Zo was 

Jacques de Luxembourg kapitein-generaal van Rijsel, Dowaai en Orchies. Hij nam er dus de 
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militaire taken van de vorst waar. Wanneer hij Charles d’Ongnies als zijn luitenant in Rijsel 

installeerde kreeg deze dus een stuk van de vorstelijke macht aldaar doorgegeven van Jac-

ques.314 

Volgens sommigen trachtte de hertog het uitdelen van livreien en pensioenen door edelen 

te beperken.315 Anderzijds echter maakte hij ook gebruik van het clientèle dat voorname 

heren uitbouwden. Op deze manier konden zijn vertrouwelingen als garantie dienen dat hij 

de controle kon bewaren over de verschillende provincies en overal bekwaam personeel kon 

rekruteren.316 

 

Huwelijkspolitiek 

Hoger werd reeds uiteengezet dat het een kwestie van belang was voor een lignage om het 

patrimonium samen te houden. Het voortbrengen van legitiem nageslacht vereiste echter 

dat er getrouwd werd. Dit maakte dat het patrimonium werd bedreigd door vererving in 

vreemde handen over te gaan. Anderzijds bood een huwelijk ook het perspectief zich in een 

ander patrimonium in te erven. Van bijvoorbeeld Baudouin d’Ongnies is geweten dat hij een 

arm edelman was maar fortuin wist te maken door een erfgename van de schatmeester Guy 

Guilbaut te huwen.317 Wellicht wist hij deze dame te huwen omdat zo een deel van zijn 

adeldom op haar familie afstraalde. Zaak was dus een huwelijkspartner te vinden waarbij de 

potentiële opbrengsten tegen de potentiële verliezen opwogen. Deze opbrengsten en kos-

ten konden over verschillende kapitaalstypes gaan. (In voorgaand voorbeeld sociaal in ruil 

voor economisch kapitaal.) Een goed huwelijk werd dan ook gesloten in overleg met en op 

advies van familie en vrienden.318 De endogamie die hieruit voortkwam maakte dat tussen 

de verschillende rijkste en machtigste families van het Bourgondisch landencomplex sterke 

bloedbanden ontstonden.319 Zo huwde bijvoorbeeld Jehan de Lannoy, voornaam edelman 

opgenomen in de steekproef, een zuster van Josse de Lalaing, eveneens een voornaam 
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edelman opgenomen in de steekproef.320 Dit soort huwelijken konden als doel hebben de 

invloed van de familie uit te breiden naar gebieden waar ze voorheen niet aanwezig waren. 

Zo huwelijkte Phelippe de Croÿ een dochter uit zowel aan het huis de Hornes als aan de Ar-

deense tak van de La Marck om invloed te verwerven langs de middenloop van de Maas. Zijn 

eigen huwelijk met Walburge de Meurs was hier ook al op gericht.321 

 

Nog beter dan een huwelijk met iemand van gelijk niveau was een huwelijk met een partner 

van hoger niveau. Zo wou bijvoorbeeld Anthoine de Croÿ “om zijn geslacht te verheffen” zijn 

zoon huwen aan de oudste dochter van Louis de Luxembourg, graaf van St. Pol. De graaf 

weigerde echter zijn dochter, die van Koninklijke afkomst was (haar moeder stamde af van 

Lodewijk de Heilige), te huwen aan de zoon van “een eenvoudig banier”. Wellicht kon hij 

elders een betere partij met een nog grotere bruidschat (niet per se alleen in de vorm van 

economisch kapitaal) krijgen. De heer van Croÿ was echter eerste kamerheer van de hertog 

en zo één van de invloedrijkste mannen aan het hof. Bij wijze van gunst sloeg de vorst het 

volledige bezit van de graaf van St Pol aan en dwong hem zijn dochter aan de Croÿ’s zoon uit 

te huwen om zijn domeinen terug te krijgen. De onfortuinlijke graaf trachtte nog het huwe-

lijk af te kopen maar de Croÿ weigerde en bracht het meisje, Jacqueline, in veiligheid naar de 

versterkte stad Luxemburg, waar hij gouverneur was. De graaf stuurde zijn oudste zoon met 

een leger naar de stad, maar moest uiteindelijk plooien. Door goede banden met de hertog 

had de heer van Croÿ via een huwelijk sociale promotie weten te verwezenlijken voor zijn 

nageslacht.322 

Socio-economische promotie via schakingen en het afdwingen van huwelijken kwam wel 

meer voor, en dergelijke directe inmenging van de vorst was niet altijd vereist. Zo wist Cor-

nille de Berghes, een jongere zoon, dus iemand met vooruitzicht op een niet al te groot erf-

deel in het patrimonium, de heerlijkheden Zevenbroeck en Ranst te verwerven door erf-

dochter Margareta van Zevenbergen te schaken en haar vader Arend op te sluiten tot hij 

instemde met een huwelijk tussen Cornille en zijn dochter. Hier was de inmenging van de 

vorst slechts passief, beperkt tot het verlenen van zijn toestemming in de vorm van gratie 
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aan de dader achteraf.323 Overigens lijkt deze familie in het algemeen niet te hebben terug-

gedeinsd voor geweld tegen vrouwen. Als bastaardtak van de Brabantse hertogen wisten zij 

tot prominente status op te klimmen door zich op te dringen aan een erfdochter van de 

machtige familie Boutersem. Jehan, de oudste zoon van Cornille’s broer Jehan, stierf aan de 

verwondingen die hij opliep toen hij op 10 januari 1504 in Brussel een vrouw trachtte te ver-

krachten.324 

 

Toch probeerden machtige heren ook met personen van een iets lager niveau huwelijksban-

den te smeden. Hiervoor kwamen bastaarddochters goed van pas.325 Zo was bijvoorbeeld 

Adolphe de Cleves et de La Marck wel een zeer prominent leenman en hoveling van de 

Bourgondische hertog, zijn vader was een onafhankelijke graaf en hertog en zijn moeder was 

een zuster van Filips de Goede, maar als jongere zoon van één van de vele Duitse dynastie-

tjes (en verre van het voornaamste) stond hij toch een beduidende stap lager dan de Valois 

vorsten van Bourgondië. Wanneer deze de huwelijksbanden met hem besloten aan te halen, 

werd hij dan ook in het tweede bed gehuwd aan Anna van Bourgondië, een bastaarddochter 

van Filips de Goede. 

 

Deze huwelijken tussen verschillende families kwamen ook de integratie van de vele landen 

onder Bourgondisch gezag in één staat ten goede. Langzaam begonnen zich namelijk ver-

schillende families uit de verschillende gewesten te versmelten. Zo huwde bijvoorbeeld de 

Luxemburger Evrard de La Marck in het eerste bed met een Brabantse erfdochter, Margueri-

te de Bouchoute.326 Janse stelt echter dat men het alzo verworven bezit in “vreemde” ge-

westen vaak snel weer kwijtraakte.327 Inderdaad was Evrards zoon Evrard IV bereid zijn erfe-

nis in Brabant te laten confisqueren wanneer hij deelnam aan de opstand van zijn familie in 

hun thuisstreek.328 Caron stelt dat men bij een erfenis dan ook zo trachtte te delen dat het 

risico van confiscatie in geval van conflict niet te groot werd.329 Ook dit deden de de La Mar-

cks. Evrard IV maakte zijn bezittingen in Brabant namelijk over op zijn broer Robert. Gezien 
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deze uiteindelijk echter de volledige erfgenaam van Evrard IV zou worden zouden zo hun 

verspreid liggende territoria doorheen de Nederlanden worden herenigd.330 

Naast het feit dat lenen in twee verschillende gebieden aanleiding konden geven tot tegen-

gestelde keuzes ziet Bossuat nog een reden waarom in een conflict (nauwe) verwanten soms 

tegengestelde kanten kozen; op deze manier hadden ze aan beide kanten een voet binnen 

zodat achteraf steeds iemand kon bemiddelen voor de ander die de verkeerde kant had ge-

kozen.331 Ook deze vorm van risicomanagement kenden de de La Marcks. Verschillende le-

den van deze familie kozen in 1467 verschillende kanten toen open oorlog uitbrak tussen 

Karel de Stoute en het tegen de prins-bisschop opstandige Luik. Guillaume de La Marck, die 

de kant van de opstandelingen had gekozen, werd bij Brusthem gevangen genomen, maar 

zijn broer Evrard, die aan hertogelijke kant stond, wist amnestie voor hem te regelen.332 

 

Conclusie van het hoofdstuk 

Adeldom was dus een kwestie van levensstijl en erkenning.  Belangrijk hierin was vooral het 

bezit van domeinen en het deelnemen aan het openbare leven. Allebei waren ze bronnen 

van prestige en rijkdom. Succes op één van de twee vlakken werkte succes op het andere in 

de hand. Zeker om in het openbare leven succes te behalen echter waren banden met de 

vorst zeer belangrijk. Zo kon hij een patronagenetwerk uitbouwen. Ook de voorname heren 

van zijn entourage bouwden een eigen patronagenetwerk uit, deels op basis van machts-

middelen die de vorst hen toebedeelde, en waar de vorst zich eveneens van bediende. Zij 

fungeerden dus als machtsmakelaars. 

Men moest domeinen en posities echter niet alleen kunnen verwerven, maar ook weten te 

behouden en liefst nog vermeerderen doorheen de generaties. Hiervoor was een goed hu-

welijk belangrijk. Men trachtte steeds een gelijke of liefst zelfs een superieure partij te hu-

wen. Ook om een geschikte partner te zoeken was het hof de plaats bij uitstek.333 

Eens domeinen uit verschillende patrimonia, eventueel zelfs in verschillende streken, waren 

verenigd was het zaak ze niet opnieuw door erfenissen of de gevolgen van de grote politiek 

verloren te laten gaan. Hiervoor werden allerhande strategieën ontwikkeld. 
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Rangen en standen 

 

Gebruikte titels 

Het gaat om de kwalificaties schildknaap, gentilhomme, jonker, ridder, baron en graaf. 

Oorspronkelijk was een schildknaap iemand uit een ridderlijke familie, die nog in afwachting 

van de ridderslag was. Na verloop van tijd was het ridderschap een steeds duurdere aange-

legenheid geworden, waardoor steeds meer personen hun hele leven schildknaap bleven. 

Vanaf de 14e eeuw kwam men tot een hiërarchiering waarbij schildknapen steeds onder rid-

ders stonden.334 Volgens Buylaert, Dumolyn e.a. hoefde tegen de 15e eeuw, tenminste in 

Vlaanderen, iemand niet echt tot de adel te behoren om de rang van schildknaap te dragen 

en  lijkt de term in een ruimere betekenis ook op alle ondergeschikt personeel in de militaire 

hiërarchie te hebben geslagen.335 (Misschien ook bepaalde groepen in hofdienst?) Het feit 

dat in Bourgondië Filips de Goede in 1467 aan een zekere Richard Thibrau een adelbrief ver-

leende terwijl hij al schildknaap was is verder bewijs dat schildknapen niet per se tot de adel 

behoorden.336 Waarom zou iemand die al van adel is nog  geadeld moeten worden? Toch 

lijkt de term schildknaap te hebben gewezen op iemand die een toch iets betere sociale po-

sitie innam dan de meeste mensen. Waarschijnlijk lag het aantal schildknapen in werkelijk-

heid ook hoger dan uit de databank blijkt. Het is namelijk zo dat de oorlogsschatmeestersre-

kening de term schildknaap wel vermeldt, maar niet op een systematische manier. Zo werd 

bijvoorbeeld de homme d’armes Gerard de Palent, heer van Rullande, éénmaal wel als 

schildknaap vermeld en vijfmaal niet.337 

 

“Jonker” slaat volgens de Win op (nog) niet-geridderde zonen van ridders. In principe be-

staat er dus een overlapping met de categorie van schildknaap.338 In de volgende tabel zijn 

ongeridderde zonen van ridders als jonkers opgenomen, tenzij de oorlogsschatmeestersre-

kening hen anders (d.w.z. als schildknaap) betitelt. 
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Een “gentilhomme” was een edelman die langs alle kanten van minstens vier generaties ede-

len afstamde en zijn lignage door een waardig huwelijk verderzette.339 Hoe uitgebreid of 

beperkt zijn bezittingen, rijkdommen, of netwerken ook waren, op basis van zijn lange 

bloedlijn kon de gentilhomme dus steeds neerkijken op personen waarvan een voorouder 

recenter in de adel werd opgenomen. In de praktijk moet iemand die langs alle kanten vier 

generaties adellijke voorouders had, zeker als hij de oudste zoon was, via het spel van verer-

ving vaak weldegelijk een respectabele mate van rijkdom en bezittingen hebben gehad en 

meer nog zou iemand die dit niet had er wellicht nooit in geslaagd zijn een waardige huwe-

lijkspartner te vinden en er dus ook niet in slagen zijn lignage op waardige wijze verder te 

zetten. 

 

Een ridder was iemand die de ridderslag had ontvangen. Vaak gebeurde dit voor een grote 

slag of bestorming, als aanmoediging.340 Er had een tijd bestaan waarin ridders uit alle klas-

sen van de bevolking en zelfs veelvuldig uit de onvrije groepen van de bevolking voortkwa-

men.341 De algemene evolutie was echter dat in de Nederlanden vanaf de 14e eeuw alle rid-

ders sowieso tot de adel werden gerekend.342 In veel families werd enkel de oudste zoon van 

iedere tak geridderd terwijl de jongere zonen schildknaap bleven.343 Hoger werd reeds ver-

meld dat een ridder hiërarchisch steeds boven een schildknaap stond. Het lijkt erop dat alle 

ridders tot de provinciale of interregionale adel behoorden. Ook tussen de ridders onderling 

bestond er echter een hiërarchisch verschil. Een gewoon ridder of chevalier bachelier stond 

een trapje lager dan een chevalier baneret, baanderheer of baenrots die het recht had een 

vierkant in plaats van een driehoekig wimpel te dragen, gentilhomme moest zijn en vijfen-

twintig  hommes d’armes in het veld moest kunnen brengen.344 Dit militaire aspect lijkt on-

der Karel de Stoute echter kwijnende te zijn geweest, daar deze militaire plichten, zoals ho-

ger vermeld, ging baseren op het inkomen dat uit het leengoed voortkwam. 
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De titel baron sloeg oorspronkelijk op heren die een heerlijkheid met hoge rechtsmacht in 

allodiaal bezit hadden. Deze werden echter meer en meer in lenen omgezet. Reeds in de 14e 

eeuw zouden de termen baron en baenrots zijn versmolten.345  Het lijkt erop dat de twee 

baronnen leden van de provinciale elite waren. 

 

De graven waarvan sprake is, zijn voor een groot deel heren van voorname baronieën, bij 

wie  de titel van graaf is verbonden aan hun domein. Deze graven waren echter niet machtig 

genoeg om als zelfstandige vorsten te worden gezien.346 Vele domeinen waren recent tot 

graafschap verheven. Zo was bijvoorbeeld de heerlijkheid Chimay als hertogelijke gunst aan 

de Croÿ-clan tot graafschap verheven. Uiteindelijk werd Chimay zelfs door Maximiliaan van 

Oostenrijk bij zijn kroning tot Rooms Koning tot rijksvorstendom verheven, ten voordele van 

Phelippe de Croÿs oudste zoon Charles.347 Onder Maximiliaan zou trouwens een wildgroei 

ontstaan aan baronniale en grafelijke titels. Net als de ridders behoorden de graven uit het 

Bourgondische landencomplex op zijn minst tot de provinciale adel. Twee waren zelfs lid van 

de IBE. Naast deze vijf “inheemse” graven bevinden zich in de steekproef vier Italianen, wel-

licht alle vier “politiek vluchtelingen”.348 

 

Verdeling sociale rang per militaire functie 

In onderstaande tabel werd per militaire rang het aantal personen met een zekere sociale 

rang gegeven en hun procentueel aandeel binnen het totale aantal personen met die rang. 
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militiare rang schlidknapen % jonkers % gentilhommes % ridders % baronnen % graven % / % totaal 

Maarschalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 

kapitein-gen. 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 2 

kolonel 0 0 1 33,33 0 0 1 33,33 0 0 0 0 1 33,33 3 

millenier 2 50 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 4 

kapitein 5 33,33 0 0 0 0 7 46,67 1 6,67 0 0 2 13,33 15 

conducteur 8 18,18 2 4,55 0 0 17 38,64 0 0 4 9,09 13 29,55 44 

luitenant 3 30 0 0 1 10 3 30 0 0 0 0 3 30 10 

chef d'escadre 5 20 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 18 72 25 

chef de chambre 2 8,33 0 0 0 0 0 0 1 4,17 0 0 21 87,5 24 

homme d'armes 15 11,11 3 2,22 8 5,93 13 9,63 0 0 3 2,22 93 68,89 135 

centenier de gens de gu. 2 2,15 0 0 0 0 1 1,08 0 0 0 0 90 96,77 93 

centenier d'arch. à pied 0 0 0 0 0 0 1 16,66 0 0 0 0 5 83,33 6 

centenier d'arch. à cheval 10 14,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 85,51 69 

kruisboogschutter te 

paard 0 0 1 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 4 83,33 5 

Onduidelijk 15 38,46 1 2,56 1 2,56 9 23,08 1 2,56 1 2,56 11 28,21 39 

Tabel VI: Het aantal personen met een zekere sociale rang per militaire functie en hun procentueel aandeel binnen het totaal aantal personen met deze functie. 
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Dat het prestigieuze ambt van maarschalk (maréchal de l’ost et l’armée) werd ingenomen 

door een graaf hoeft geen verbazing te wekken. Zoals reeds vermeld stond hiërarchisch 

slechts één ambt, dat van kanselier, boven dat van maarschalk.349 Concreet werd deze ui-

terst voorname functie bekleed door de graaf van la Roche, Anthoine, de Groot Bastaard van 

Bourgondië, halfbroer van de hertog en de tweede man in de ontluikende Bourgondische 

staat. Andere heren, opgenomen in de databank die later of eerder een maarschalkambt 

zouden bekleden waren bijna even voornaam. Claude de Neuchâtel, die uitgebreide bezit-

tingen had in het Vrijgraafschap en via zijn huwelijk ook in Luxemburg en zich reeds had be-

wezen als kapitein-generaal van Bourgondië en kapitein van Luxemburg, was 1483 tot 1498 

maarschalk van Bourgondië. In 1491 werd hij ook in het Gulden Vlies opgenomen.350 Guil-

laume de Vergey was eerder onder het bestuur van Karel de Stoute al maarschalk en sene-

schalk van Bourgondië geweest en werd in 1498, toen hij terugkeerde naar het kamp van 

Maximiliaan, opnieuw tot maarschalk van Bourgondië benoemd. Hij was ook conducteur 

geweest in dienst van zowel Karel de Stoute als Lodewijk XI.351 Naar Cornille de Berghes, 

toen oud-admiraal, aanstaand Vliesridder en de martiaalste van de broers Glymes de Berg-

hes, die samen aan het einde van de 15e eeuw de machtigste mannen van de Nederlanden 

waren, werd in 1497 door Maximiliaan verwezen als “Nostre Maréchal”.352 Jacques de 

Luxembourg, die in 1479 het ambt van “marissal de l’ost et l’armée” zou waarnemen was 

eerder al gouverneur en kapitein-generaal geweest. In 1478 werd hij ook in het Gulden Vlies 

opgenomen.353 

 

De kapiteins- generaal waren al even belangrijke personen. Het betreft  Phelippe de Croÿ, 

graaf van Chimay en de zonet besproken Jacques de Luxembourg, heer van Fiennes. De bei-

de heren waren lid van de IBE. Allebei hun families hadden welgevaren bij de Bourgondische 

machtsexpansie en de beide heren hadden verwanten die de woede van Karel de Stoute 

hadden gevoeld. Jacques werd zonet besproken. Phelippe was eerder al onder Filips de Goe-

de naast kapitein-generaal ook grootbaljuw van Henegouwen geweest en had meermaals 

het ambt van eerste kamerheer waargenomen. Onder Karel de Stoute was hij en zijn familie 
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in ongenade gevallen, maar na te zijn gerehabiliteerd in 1468 werd hij opeenvolgend kapi-

tein van Arras, gouverneur van Gelre en Zutphen en  voerde hij verschillende diplomatieke 

missies naar koningen en de paus. Sinds 1473 was hij ook Vliesridder. Het feit dat hij de 

woordvoerder was van de kapiteins die Karel de Stoute bij Nancy trachtten af te raden slag 

te leveren, wijst erop dat hij het vertrouwen moet hebben genoten van en wellicht zelfs een 

zekere invloed moet hebben gehad op Karel de Stoute.354 

 

De kolonels waren iets minder voorname personen, en daarenboven nog alle drie vreemde-

lingen uit de Mediterrane wereld, maar toch waren ze duidelijk verre van onbelangrijk. Over 

don Denys de Portugal is heel weinig geweten, dus wellicht bekleedde hij geen waslijst aan 

ambten allerhande maar de titel “don” lijkt erop te wijzen dat het om een voornaam iemand 

gaat.355 Jacques Galleotto, ridder, had al een lange band met het huis van Bourgondië (zeker 

al in de Gentse oorlog vocht hij voor Filips de Goede, hoewel nog niet exclusief voor hem). 

Hij was duidelijk een voornaam conducteur maar bekleedde verder geen “civiele ambten”.356 

Jonker Alexandre de Rossano was pas sinds 1472 in dienst van Karel, en hetzelfde geldt voor 

zijn vader en broer, maar zijn vader was wel één van de voornaamste van de Italiaanse con-

ducteurs en de familie stond hoog aangeschreven bij de hertog. Ook hij was echter louter 

een militair.357 Misschien was het zo dat men om een “coulompnel” te leidden wel een zeke-

re sociale status moest hebben (zeker geen enkele van de drie heren was een absolute no-

body, dat was geen enkele conducteur), maar ook en vooral een vertrouwd en bewezen mili-

tair moest zijn. Misschien kregen om deze reden de echte houwdegens voor deze post voor-

rang op de toparistocraten.358 

 

 Hetzelfde verhaal valt op te merken bij de milleniers. Deze vier heren omvatten één ridder, 

Troylo de Rossano, één man waarvan de rang ongekend is, Jehan de Saint Loup, en twee 

schildknapen, Garin de Warlusel en Nolin de Bournonville. Opnieuw gaat het om heren van 

een zekere status, zeker Troylo de Rossano, maar niet om absolute toparistocraten. Wel was 
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Troylo de Rossano in ieder geval een ervaren en vertrouwd militair.359 Ook de familie de 

Bournonville had al sinds de tijd van Jan Zonder Vrees allerhande kapiteins en aanvoerders 

geleverd en bij momenten bloederige offers gebracht in dienst van de Bourgondische vors-

ten. In 1476-77 waren nog zeker drie andere leden van de familie militair actief, hoewel 

twee van hen (Jacques en Nicolas) als centenier onder bevel van Nolin stonden, en het dus 

mogelijk is dat zij deze functie vooral bekleedden omdat hij millenier was. Nolin zelf had eer-

der al als homme d’armes dienst gedaan in de garde en daarna een kapiteinsambt vervuld.360 

Garin de Warlusel was eerder reeds écuyer pannetier geweest en dus zeker ook al geen on-

bekende aan het hof. Het lijkt erop dat ook hier weer niet uitsluitend sociale status maar ook 

het vorstelijk vertrouwen dat men genoot en liefst ook enige militaire ervaring de doorslag 

gaven bij de benoeming. 

 

Blijkbaar was sociale status belangrijker bij de benoeming van maarschalken en kapiteins-

generaal dan bij kolonels en milleniers. Wellicht valt dit te verklaren door het feit dat een 

kapitein-generaal of maarschalk d’office over hogere heren het bevel voerde of kon voeren 

dan een kolonel of millenier. Een maarschalk of kapitein–generaal kon het bevel hebben 

over graven of baronnen die binnen zijn “ambtsdomein” ressorteerden. Ongetwijfeld zou-

den zij het niet gepikt hebben bevelen te moeten aanvaarden van of verantwoording te 

moeten afleggen aan iemand van een beduidend lager statuut. Daartegenover had een ko-

lonel het bevel over collega-conducteurs en over een aantal centeniers. Het lijkt erop dat 

geen van de conducteurs in kwestie het bevel had over een andere conducteur van veel ho-

ger sociaal statuut dan zichzelf. Olivero de Somma behoorde tot de Coulompnel van Jacques 

Galleotto. Mogelijk bezaten deze twee ongeveer dezelfde status en daar Jacques Olivero 

oorspronkelijk had aangeworven voor Karel de Stoute waren het waarschijnlijk bekenden 

van elkaar, misschien zelfs vrienden.361 Onder het bevel van Alexandre de Rossano stonden 

George de Lignana, Rolland de Halewin en Phelippe de Saint Martin.362 Twee van deze drie 

waren net als hijzelf oorspronkelijk Italiaanse huurlingen, de derde, Rolland de Halewin, be-

hoorde zeker tot de hogere Vlaamse adel, maar niet tot de toparistocratie. Overigens was hij 
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een bastaard.363 Denys de Portugal had wel een graaf onder zich staan, conducteur Rogier 

d’Accrociamuro, graaf van Celanno.364 Deze persoon voerde weldegelijk de grafelijke titel, 

maar misschien plaatst de titel “don” Denys de Portugal wel op gelijke hoogte met hem. 

Overigens lijkt de graaf van Celanno zelf ook uitsluitend een krijgsman te zijn geweest.365 

Geen van deze conducteurs, die aan de kolonels waren ondergeschikt waren Vliesridders, 

zeer grote baronnen of leden van de IBE. 

Voor de milleniers geldt dit argument nog sterker. De hoogste rang waarover zij het bevel 

voerden was die van centenier, en in deze functie vallen nauwelijks ridders of zelfs maar 

schildknapen te bespeuren. Dat wil zeggen dat enerzijds de hertog veel makkelijker een eer-

der laag edelman of hoveling die hij vertrouwde en bekwaam achtte in deze functie kon be-

noemen zonder iemand voor het hoofd te stoten, en dat anderzijds deze rang waarschijnlijk 

niet zoveel aantrok had op de aller-voornaamste aristocraten, daar hij geen vooruitzicht 

bood op het commando over andere enorm voorname heren. 

 

Van de vijftien kapiteins staan er twee aangeduid als personen zonder rang. Misschien wa-

ren ze wel schildknaap. Van de dertien kapiteins waaraan wel met zekerheid een rang kon 

worden toegekend waren er zeven ridder en één baron. De vijf anderen waren schildknapen, 

hoewel één van hen, Ernoul de la Hamayde, waarschijnlijk nog in 1477 is geridderd.366 Op de 

lokale verankering van deze mannen werd al gewezen.367 Verder waren twee van deze heren 

(Claude de Neuchâtel en Henry de Hornes)368 raadslidkamerheer en twee anderen (Jehan de 

Longchamps en Charles de Poitiers)369 gewoon kamerheer. Eén van deze laatste twee, Jehan 

de Longchamp, zou trouwens doorgroeien tot raadslid-kamerheer. Nog een kapitein, Ernoul 

de la Hamayde, zou binnenkort kamerheer worden.370  Misschien hielp hun voorname func-

tie aan het hof (de kamerheren, onderling nog eens hiërarchisch gerangschikt, waren, zoals 

reeds vermeld, de belangrijkste hovelingen)371 hen wel het rendabele372 kapiteinsambt te 

verwerven. Voor Jehan de Longchamp, kapitein van de vesting van Namen, lijkt zijn kapitein-
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sambt trouwens een opstap naar nog hogere posities te zijn geweest. Het volgende jaar zou 

hij namelijk gouverneur en soeverein baljuw van Namen worden. Zijn familie, die duidelijk 

tot de locale elite behoorde, had trouwens al vaker hoge ambtenaren geleverd in dit graaf-

schap.373 Het gaat over het algemeen duidelijk om voorname leden van de provinciale adel. 

Anderzijds is er maar één onder hen, Claude de Neuchâtel, die tot de interregionale adel valt 

te rekenen. Hij is ook de enige in het gezelschap die het tot Vliesridder zou schoppen. Waar-

schijnlijk was hij ook meer een soort kapitein-generaal dan een kapitein stricto sensu. Mis-

schien valt dus algemeen te stellen dat het kapiteinsambt hoofdzakelijk voor de provinciale 

adel was weggelegd, en dat van kapitein-generaal uitsluitend voor de interregionale adel. 

Phelippe de Boussut, kapitein van Chimay, kwam uit een geslacht dat banden had met dat 

van Croÿ. Wellicht verklaart dit, zoals reeds vermeld, waarom hij tot kapitein werd benoemd 

van de hoofdplaats van Phelippe de Croÿ’s graafschap.374 Interessant is ook dat twee perso-

nen, Jehan de l’Abiesville en Gilles Desprez, ook baljuw waren in de streek waar ze hun kapi-

teinsambt vervulden. Ze vertegenwoordigden op deze plaats dus de vorst zowel op het vlak 

van bewaring van de openbare orde als op het vlak van militaire verdediging van de omge-

ving. 

 

Ook onder de conducteurs vallen veertien mannen zonder specifiek vermeldde sociale classi-

ficatie op te merken. Het is echter zo goed als zeker dat zij op z’n minst adellijke schildkna-

pen moeten zijn geweest. Schnerb stelt namelijk dat van het leger dat in 1472 in de Neder-

landen werd gelicht een overweldigende meerderheid van de conducteurs ridder waren, en 

de overige allemaal schildknaap.375 Caron vertelt ook dat een edelman nooit onder bevel van 

een niet-edelman kon staan,376 en zoals verder zal blijken was een toch wel noemenswaardig 

aandeel van de hommes d’armes duidelijk van adel. De meeste van deze heren waar geen 

sociale stand aan kon worden gegeven zijn Italianen. Slechts vier van hen komen uit het 

Bourgondisch landencomplex en bij ten minste twee van deze vier, Loys de Soisson en Lyon 

de Chastellay, lijkt het erop dat ze eerder feodale aanvoerders van een zeker aantal krijgslie-

den waren dan effectief conducteur van honderd lansen, al dan niet van de ordonnantie.377 
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Van de heren die wel onder een sociale rang konden worden geklasseerd dragen er vier de 

titel “graaf”. Opmerkelijk is dat het in alle vier de gevallen om Italianen gaat.378 Van één van 

hen, Nicolas de Monforte, graaf van Campebasso, is geweten dat hij uit zijn thuisgebied Na-

pels had moeten vluchtten nadat hij in de machtstrijd tussen Aragon en Anjou de verkeerde 

kant had gekozen.379 Mogelijk was het verhaal van de andere drie graven gelijklopend. Ver-

der waren nog acht schildknapen en zelfs zeventien ridders conducteur. Vijf conducteurs 

waren ook kamerheer, één raadslid en acht raadslidkamerheer. Eén conducteur, Baudouin 

de Lannoy, combineerde deze functie zelfs met die van eerste hofmeester. Hiernaast waren 

er nog drie schildknaap van de vier standen. Onder de vijfentwintig conducteurs van vreem-

de afkomst echter waren er slechts drie kamerheren, één raadslid, één écuyer d’ecurie en 

één raadslidkamerheer. Het is dus duidelijk dat de conducteurs van vreemde origine minder 

posities innamen aan het hof. Ook lijkt het erop dat zij geen wat anachronistisch “civiele ta-

ken” zouden kunnen genoemd worden, verrichtten. Hun carrière lijkt uitsluitend militair te 

zijn geweest. 

Bij de conducteurs van “binnenlandse” afkomst lijkt dit heel anders te hebbe gelegen. Van 

de negentien conducteurs van “binnenlandse” afkomst waren er maar liefst vijf (dus dik één 

op vier) ook gouverneur of eerder in hun carrière gouverneur geweest.380 Een zesde, Josse 

de Lalaing, cumuleerde in Vlaanderen en elders een hele trits voorname ambten (soeverein 

baljuw, opperjager, commissaris van de wetvernieuwing,…) en zou een paar jaar later een 

gouverneursambt verkrijgen, namelijk het stadhouderschap van Holland, Zeeland en West-

Friesland.381 Een zevende, Guillaume de Vergey, was maarschalk en seneschalk van Bour-

gondië en misschien uit hoofde hiervan “conducteur de certaines hommes d’armes”. Later 

zou hij voor zowel Lodewijk XI als Maximiliaan van Oostenrijk verschillende hoge posten ver-

vullen en uiteindelijk de facto stadhouder van het Vrijgraafschap worden.382 Vier van deze 

zeven waren al raadslidkamerheer, één gewoon kamerheer en een zesde, Baudouin de Lan-

noy, eerste hofmeester. Vier van deze zeven, met name Jehan de Rubempré, Josse de 

Lalaing,  Baudouin de Lannoy en Phelippe de Poitiers, hoorden duidelijk tot de Interregionale 

Bourgondische Elite. Jehan de Rubempré was ook Vliesridder, en Josse de Lalaing en Bau-
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douin de Lannoy zouden later tot het Gulden Vlies toetreden.383 De overige twee conduc-

teurs die deze post met een gouverneurschap combineerden waren Jehan de Longueval en 

Ferry de Cusance. Zeker van Jehan de Longueval, die afkomstig was uit Artesië maar wiens 

familie ook takken had in Waals Vlaanderen en het Westland van Vlaanderen, is genoeg ge-

weten om te kunnen stellen dat hij en zijn familie tot de lokale elite van deze regio’s be-

hoorden en redelijk vertegenwoordigd waren aan het hof.384 Ook van Guillaume de Vergey 

kan duidelijk worden gesteld dat hij tot de elite van de twee Bourgondiën behoorde.385 Ook 

verschillende van de andere conducteurs, zoals Guillaume de Berghes (van Sint Winoksber-

gen) of Rolland de Halewin, lijken duidelijk tot de provinciale elite van hun regio te behoren.  

Deze bevinding sluit aan bij die van Cools, die stelt dat in ieder geval de edelen uit Waals 

Vlaanderen die hoge administratieve of militaire taken vervulden ook tot de hoogste inko-

mensgroepen binnen de adel behoorden.386 Overigens begonnen ook deze lokale elites hun 

actieradius uit te breiden over steeds meer en verder verspreide gewesten. Zo had bijvoor-

beeld Phelippe de Loyette, uit het Vrij Graafschap, mogelijk goede banden gesmeed met de 

Brabander Phelippe de Berghes (oudere broer van de reeds een aantal malen aangehaalde 

Jehan en Cornille de Berghes) en niet alleen was hij actief in het grafelijk domein in zijn 

thuisstreek, maar ook in dat in het verre Vlaanderen. 

 

Bij de chefs de chambre en de chefs d’escadre werd bij de meerderheid geen spoor van soci-

ale rang gevonden. Toch moeten zij min of meer van adel zijn geweest. Er werd eerder al 

gewezen op Carons stelling dat een edelman nooit onder bevel van een niet-edelman stond 

en dat edelen aanvoeren betekende een edelman te zijn.387 Tabel zes maakt duidelijk dat 

een flink aandeel van de hommes d’armes, waarover deze chefs het bevel voerden, onmis-

kenbaar van adel waren. Caron stelt ook dat door hogere heren geapprecieerd worden een 

belangrijk element was in de vraag of iemand van adel was of niet. Een benoeming tot (on-

der)officier met het bevel over andere edelen en welgeborenen was een onmiskenbaar be-

wijs van appreciatie.388 De chefs d’escadre en de chefs de chambre moeten dus allen ofwel 

edelen geweest zijn, ofwel tenminste figuren in een overgangsstatuut van welgeborene naar 
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edelman. Het verwerven van de rang van Chef de chambre of d’escadre was dan wellicht ook 

een nuttige stap in het verwerven of verankeren van het statuut van edelman. Wel is duide-

lijk dat het over het algemeen geen erg hoge edellieden betreft. Onder de vijfentwintig chefs 

d’escadre vallen slechts twee ridders te attesteren. Eén van hen was Pierre de Berghes, een 

nochtans zeker niet onbelangrijk edelman. Hij diende in de compagnie van zijn eigen 

broer.389 Wellicht was het feit dat zijn broer conducteur was, de reden dat hij chef d’escadre 

was. Wellicht diende hij niet in afwachting van promotie, daar hij al kamerheer en lid van de 

krijgsraad was,390 maar had hij zich gewoon bij de groep van zijn broer aangesloten en had 

hij de rang van chef d’escadre gekregen omdat hij nu eenmaal een rang moest krijgen. De 

andere ridder, Phelippe de Chisenal, chef d’escadre de l’hôtel, was pas in de loop van 1476-

77 geridderd.391 Mogelijk was hij als nieuwbakken ridder op deze post gezet tot zich een 

meer ridderlijke functie aandiende. Het feit dat ook ridders , zelfs een vrij machtige als Pierre 

de Berghes, bereid waren deze post te bekleden toont wel aan dat de post van chef 

d’escadre toch wel een zekere waardigheid in zich droeg. Dit moet dan weer hebben afge-

straald op de chefs d’escadre van lager sociaal statuut. Ook wordt hier het familiale karakter 

duidelijk dat de compagnieën blijkbaar hadden. Pierre de Menthon diende als chef d’escadre 

in de compagnie van George de Menthon. Pierre de Berghes was chef d’escadre in de com-

pagnie van zijn broer Guillaume. Jehan bastard de Valperghe had dezelfde functie in de 

compagnie van Amé en Hardewin de Valperghe. In de compagnie van Thomas de Capua 

waar Jehan des Maretz chef d’escadre was droegen ook zeker twee andere hommes d’armes 

(François en Amé) de achternaam des Maretz.392 

Overigens zou ten minste één chef d’escadre, Jehan dit Desbert de Bournonville, twintig jaar 

verder in zijn carrière, al zij het dan in koninklijke dienst, doorgroeien tot kapitein van een 

ordonnantiecompagnie. Gezien deze grote tijdsbrug was hij hier waarschijnlijk nog aan de 

jonge kant. Wellicht was hij eerst in een lagere functie ervaring aan het opdoen en zich aan 

het bewijzen.393  

Onder de Chefs de chambre vallen nog minder personen aan wie een classificatie kon wor-

den toe gekend te attesteren. Slechts drie waren schildknaap. Er staat slechts één enkele 
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ridder in de groep. Verbazingwekkend genoeg echter is dit dan nog een baron. Het betreft 

Mathieu de Landas en het is niet duidelijk wat hem naar deze functie bracht, daar hij aan het 

hof tegelijkertijd chef d’escadre de la garde was. Misschien werden bij het opstellen van de 

databank wel twee personen die de naam Mathieu de Landas droegen met elkaar verward. 

Wat wel opvalt is dat zeven van de vierentwintig chefs de chambre, of bijna één op drie, in 

1476 homme d’armes de la garde waren geweest. Misschien dankten zij hun benoeming tot 

chef de chambre aan connecties aan het hof, bij wie ze hadden gelobbyd. Of misschien had 

het hof er net bij de conducteur op aangedrongen hen te benoemen omdat het zo een extra 

poot binnenkreeg in de compagnie. Waarschijnlijk een beetje van beiden. Hoger werd reeds 

uiteengezet dat veel conducteurs zelf prominente hovelingen waren. Andere hovelingen 

waren personen die zich in dezelfde microkosmos bewogen. In ieder geval duidt het feit dat 

een flink aandeel van de chefs de chambre ook in de garde dienden er wel op dat de chefs de 

chambre weldegelijk personen van een zekere sociale status waren. Cartellieri stelt namelijk 

dat het privilege de vorst tegen gevaar te beschermen, slechts toekwam aan personen van 

een zekere status.394 

 

Zeker het meest gevarieerd is de groep van de hommes d’armes. Zij lopen uiteen van onge-

klasseerden tot graven. De gemene deler, de factor van homogeniteit, is zoals Contamine 

stelt dat ze allen te paard vochten met de lans en het zwaard en gehuld in een pantser. Wel 

was er een grote discrepantie in de aantallen en de kwaliteit van de wapens en paarden.395 

De drie graven in kwestie, Thierry de Manderscheid, George de Vernembourg en Guillaume 

de Miwenaert, zaten alle drie in garnizoen in Luxemburg en in ieder geval stonden George 

de Vernembourg en Thierry de Manderscheid aan het hoofd van een uitgebreid gevolg ande-

re krijgslieden.396 Ook alle drie de Jonkers (Jehan, Adolph en Loys de La Marck)  waren hom-

mes d’armes die in deze streek in garnizoen hadden gezeten. Tien van de twaalf ridders die 

als homme d’armes dienden, dienden eveneens in deze functie in een garnizoen, al dan niet 

aan het hoofd van een gevolg, dat in omvang kon variëren van één man (b.v. Jehan de Saint 

Géry)  tot meer dan honderd (b.v. Nicolas Desch).397 De overige twee ridders, Jehan de Berg-
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hes en Jacques de Harchies, vochten voor Nancy, en zeker Jacques de Harchies met een ge-

volg dat niet binnen de structuur van de ordonnanties viel (concreet 99 andere hommes 

d’armes en 10 coustilliers).398 Van de acht gentilhommes is niet zeker dat ze hommes 

d’armes waren. Zij duiken op in posten zoals “A … pour leur aydier a remonter armer et abiller 

pour servier mesdites dame et damoiselle… ”.399 

De schildknapen en ongekwalificeerde homme d’armes waren een enorm diverse groep. 

Onder hen diende bijvoorbeeld enerzijds Cornille de Berghes, die uit een puissant rijk huis 

voortkwam en eens admiraal en maarschalk zou worden. Hier was hij echter nog erg jong, 

negentien jaar, en wellicht moest in het leger net als aan het hof een hiërarchie worden 

doorlopen, en moest men eerst de lagere rang innemen om dan wanneer men zijn vaardig-

heden had bewezen naar de hogere te kunnen doorgroeien. Tegen 1480 zou hij reeds kapi-

tein zijn, tegen 1490 admiraal.400 Wellicht verklaart zijn afkomst uit een machtige en voor-

aanstaande familie waarom zijn carrière zo’n hoge vaart liep. 

Anderzijds moeten sommige hommes d’armes een stuk minder welgesteld geweest zijn. Zo 

maakt Cools melding van een mademoiselle Jehanne Desprez, “noble”, wiens zoon in 1475 

als homme d’armes diende, maar het jaar daarna als boogschutter.401 Misschien kon hij de 

kosten van dienst als homme d’armes niet langer dragen? Wellicht zaten er in de rangen van 

de hommes d’armes wel meer mannen die om redenen van sociale standing te paard in 

zwaar wapentuig gehuld militaire dienst leverden, maar moeite hadden de kosten die dit 

meebracht te betalen. Janse spreekt ook van een groep van “welgeborenen”, afstammelin-

gen van dertiende eeuwse milites die er geen adellijke levensstijl op nahielden maar desal-

niettemin van de bijhorende fiscale en juridische rechten genoten.402 Misschien was vechten 

onder de hommes d’armes wel een manier voor leden van deze groep om tot de adelstand 

door te stoten. 

Ook al betreft het dus een groep met zekere elementen van homogeniteit, hun achtergrond, 

sociaal statuut en bijhorende toekomstperspectieven waren immens divers. 
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de La Marche vertelt dat de functies van zowel infanteriekapiteins als centeniers werden 

vervuld door hommes d’armes.403 Vermoedelijk kwamen zij overwegend uit de rangen van 

de lagere hommes d’armes. In de rangen van de centeniers bevinden zich slechts twee per-

sonen die als ridder zijn geklasseerd. Van één van hen, Loys de Bray, is echter geweten dat 

zijn familie ondanks een zekere graad van riddermatigheid toch eerder tot de lage adel be-

hoorde. Het is ook opmerkelijk dat de rekening hem niet letterlijk vermeldt als centenier, 

maar als “conducteur de cent archiers”. De andere is Jacques de Bournonville, en van hem is 

niet 100% zeker dat hij ridder was. Deze zijn familie behoorde zeker niet tot de politieke 

zwaargewichten van het Bourgondisch landencomplex, maar anderzijds waren zij ook zeker 

niet onbemiddeld en de familie had al een lange staat van militaire dienst aan de vorsten van 

de Bourgondische tak van Valois. Jacques’ bastaardbroer Nolin was echter millenier, en wel-

licht had deze Jacques aan het ambt van centenier geholpen, enerzijds omdat Nolin op die 

manier iemand onder zich had die hij kende en vertrouwde, en anderzijds omdat het voor 

Jacques misschien als springplank kon dienen naar hogere militaire posities. Overigens dien-

de ook Nicolas de Bournonville, zoon van een neef van Jacques en Nolin, als centenier in 

Nolins compagnie.404 De reden hiervoor was wellicht gelijklopend. 

Zelfs het aantal centeniers die de kwalificatie “schildknaap” droegen is eerder beperkt. On-

der de centeniers van het voetvolk is het zelfs onbeduidend (twee onder de drieënnegentig 

centeniers de gens de guerre en zelfs helemaal geen onder de centeniers d’archiers à pied). 

Onder de centeniers d’archiers à cheval waren er wel tien, of 14,69%. De verklaring voor de-

ze discrepantie tussen voetvolk en mobiele infanterie werd hogerop al gegeven; een ruiter, 

ook al is hij een mobiele infanterist, zit op zijn paard fysiek boven het gewone voetvolk ver-

heven. Alleen al de beschikking hebben over een paard was een prestigezaak. Toch kan de 

post van centenier bij het voetvolk ook weer niet zo laag aangeschreven geweest zijn, daar 

zowel onder de centeniers de gens de guerre als de centeniers d’archiers à pied elk één 

homme d’armes de la garde op te merken valt. (Het betreft respectievelijk Marane de Vau-

chelles, waarover overigens niks geweten is, en de reeds eerder als vreemde eend in de bijt 

besproken ridder Loys de Bray.)405 Onder de centeniers d’archiers à cheval, nochtans minder 

talrijk dan de centeniers de gens de guerre, waren er echter vijf hommes d’armes de la gar-
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de. Als de post van homme d’armes de la garde inderdaad zoals Cartellierri stelt voorbehou-

den was aan mannen van een zekere status,406 dan wijst ook dit erop dat mannen met een 

iets hogere sociale status eerder bereden schutters dan voetvolk gingen aanvoeren. Eén 

man, Hugues de Lannoy, waarvan niet zeker is of hij tot het machtige geslacht de Lannoy 

behoorde, was tegelijk chef d’escadre en centenier des archiers à cheval. 

Een vreemd verhaal is Jehan de Longueval, een raadslidkamerheer en voormalig gouverneur 

en baljuw die in 1476-77 centenier en conducteur geweest is. Misschien oefende hij het 

ambt van centenier uit in afwachting van promotie. Het feit dat het niet beneden zijn stand 

was wijst er wel op dat centenier in ieder geval een respectabele occupatie was, zelfs voor 

hoge edelen. 

Overigens is het niet zo dat iemand die centenier was later niet opnieuw gewoon als homme 

d’armes kon vechten. Dit bewijst Nicolas Hennegier, homme d’armes die voorheen de func-

tie van centenier had vervuld.407 

 

Jongeren, bastaarden en lagere status 

In de oorlogsschatmeestersrekening duiken zeventien personen op waarvan de voornaam in 

verkleinvorm is gegeven. Dit kan er op wijzen ofwel dat ze nog jong waren en aan het begin 

van hun carrière stonden (Caron stelt dat een militaire carrière vaak al in de late tienerjaren 

werd aangevat),408 ofwel dat ze een eerder lage sociale status hadden. Het betreft twee 

boogschutters te paard, één compaignon à cheval (een bode dus), één coustillier, twee cen-

teniers, drie chefs de chambre en acht gewone hommes d’armes. 

Over elf van deze zeventien heren, waaronder beide boogschutters, is te weinig geweten om 

echt iets te kunnen zeggen. Dit kan er op wijzen dat het eerder onbelangrijke personen wa-

ren. De coustillier was Haine d’Asche. Een Jehan, heer van Asche, was in 1464 belangrijk ge-

noeg om onder de Brabantse adel te figureren op een convocatielijst voor de Statenvergade-

ring,409 maar het is niet duidelijk of er een band is met Haine d’Asche en, zo ja, welke. Hoe 

dan ook lijkt het er op dat de Brabantse familie d’Asche tegen 1478 haar adellijk statuut ver-

loren had.410 Eén van de centeniers is Nicolas (Colin) de Bournonville. Zoals eerder reeds 
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gezegd behoorde deze familie niet tot de politieke zwaargewichten van het Bourgondisch 

landencomplex, maar was zij anderzijds ook zeker niet onbemiddeld. Nicolas hield een heer-

lijkheid in Artesië en kan dus ook niet echt als iemand van een laag sociaal statuut gezien 

worden. Wellicht betreft het hier iemand die vooraan in zijn carrière stond en in verwachting 

van promotie was. De drie overige mannen, Bivet de Calonne, Hoste (Hostenin) de la Ho-

vardrie en Baudouin (Baudechon) de Villers, waren alle drie hommes d’armes. Alle drie droe-

gen ze de naam van gekende families die tot de provinciale adel kunnen worden gerekend, 

maar geen van de drie zijn ze exact te situeren binnen deze families.411 Misschien maakten 

ze deel uit van jongere takken? 

Interessant is wel dat één persoon met verkleinnaam, de eerder aangehaalde homme 

d’armes Colinet Hennegier, waarover overigens niets geweten is, eerder in zijn carrière al 

centenier geweest was.412 

 

Eén jonker, Coene de Wuinembourg, staat in de rekening aangeduid als een crennequinier et 

démi Lance à cheval. Zoals hoger reeds vermeld was een jonker een zoon uit een riddermati-

ge familie die wachtte op de ridderslag. Het valt dus moeilijk te ontkennen dat deze mobiele 

infanterist, afgaand op zijn naam vermoedelijk uit het Diets taalgebied afkomstig, tot de adel 

behoorde. Dit wijst erop dat Carons stelling dat een edelman moest dienen als cavalerist in 

een dure uitrusting zeker niet universeel geldig is.413 Ook Contamine stelt trouwens dat 

sommige edelen soms weldegelijk als boogschutter werkzaam waren.414 Misschien gaat het  

hier, net als bij de hoger aangehaalde Cornille de Berghes, om een hiërarchische kwestie, 

waarbij een jonge edelman zijn eerste ervaringen kon opdoen in een sociaal lager aange-

schreven militaire functie waarvan minder speciaals werd verwacht en dan kon doorgroeien 

naar een voornamer type krijgsman. 

 

Een aparte sociale categorie waren de bastaarden. Het verwekken van bastaarden gold 

enerzijds als een teken van viriliteit en anderzijds maakte het deel uit van wat als een adellij-

ke levensstijl werd beschouwd.415 Als deze bastaarden erin slaagden adellijk te leven, wer-
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den ook zij als edelen beschouwd.416 Zij zaten echter met het probleem dat ze in tegenstel-

ling tot een legitieme zoon geen aanspraak konden maken op (ten minste een deel van) hun 

vaders erfenis. 

Dit droeg voor hun vorst of het hoofd van de familie waartoe ze behoorden twee voordelen 

in zich; enerzijds waren zij niet in staat het gezag van hun vader of (half)broer te ondermij-

nen en anderzijds maakte hun economische afhankelijkheid (daar ze geen domeinen of an-

dere bezittingen konden erven) hen erg gedienstig.417 

Het spreekt dan ook voor zich dat ten miste een aantal bastaarden zich een positie binnen 

het leger trachtten te verwerven. Dit bood hen een kans op een inkomen en, wellicht nog 

belangrijker, vorstelijke gunsten. Zoals Schnerb stelt kon het leger voor bastaarden de motor 

van sociale promotie zijn.418 Het voorbeeld dat hij hierbij aanhaalt is dat van Nolin de Bourn-

onville, die omwille van zijn militaire prestaties werd gelegitimeerd. Naast Nolin vallen onder 

de 36 personen in de steekproef die als bastaard werden geïdentificeerd slechts twee ande-

re gelegitimeerden, met name Anthoine bastaard van Bourgondië en Rolland de Hallewin, 

op te merken. De eerste van de twee was een bastaardzoon van Filips de Goede. Hij werd 

reeds onder zijn vader en ook later onder zijn halfbroer een veelheid aan voorname ambten 

toevertrouwd in het bestuur, in het leger, aan het hof en misschien wel op de eerste plaats 

in de diplomatie.419 Zoals eerder vermeld hoefden ze hem niet te vrezen; hij was toch in 

geen positie van waaruit hij hen hun heerschappij over hun domeinen kon betwisten. (Des-

ondanks zou Karel de Stoute hem er begin de jaren 1470 van hebben verdacht verraad te 

overwegen.) In 1477 liep hij wel over naar de Franse kroon, maar dit pas nadat de macht in 

het Bourgondische landencomplex in handen was gevallen van Maximiliaan van Habsburg, 

dus een andere dynastie. Eigenlijk verkoos hij dus zijn verre neef op de Franse troon boven 

de vreemde dynastie van Habsburg. De tweede, Rolland de Halewin, diende Karel de Stoute 

zowel aan het hof als in het leger en bleef trouw wanneer Maximiliaan aantrad. Wellicht was 

zijn dienst aan de oude en nieuwe vorst de reden dat hij in 1479 gelegitimeerd werd.420 Niet 

alleen steeg hij hierdoor op de sociale ladder, het gaf hem ook toegang tot ambten die voor-
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heen onbereikbaar waren. Zo werd het bijvoorbeeld dankzij zijn legitimatie mogelijk voor 

hem om Hoogbaljuw van Brugge en het Vrije te worden.421 

Onderstaande tabel geeft van alle militaire functies waarin bastaarden werden aangetroffen 

het aantal bastaarden en het percentage bastaarden ten opzichte van het totaal aantal per-

sonen die deze functie uit oefenden. 

 

militaire rang bastaarden % totaal 

maarschalk 1 100 1 

conducteur 3 6,82 44 

chef d'escadre 1 4 25 

chef de chambre 2 8,33 24 

homme d'armes 7 5,26 133 

millenier 1 25 4 

centenier d'arch. à cheval 15 21,74 69 

centenier de gens de gu. 3 3,09 97 

boogschutter te paard 1 1,33 75 

onduidelijk 2 5,13 39 

totaal 36 / / 
Tabel VII; het aantal bastaarden per militaire rang en het percentage bastaarden   
                 ten opzichte van het totaal aantal personen dat deze rang bekleedde 

 
Wat onmiddellijk in het oog springt is het enorme aandeel bastaarden onder de centeniers 

d’archiers à cheval. Meer dan een vijfde van de personen die deze rang bekleedden waren 

bastaarden. Een verklaring is moeilijk te geven. Misschien zit ze in het feit dat een centenier 

d’archiers à cheval enerzijds te paard oorlog voerde aan het hoofd van andere mannen te 

paard, en zich dus behoorlijk adellijk gedroeg, maar toch niet het bevel zou krijgen over an-

dere, voorname en legitieme, heren van adellijke komaf. 

Van de anderen zijn de aantallen eigenlijk te klein om veel conclusies over te kunnen trek-

ken. Eén zaak die opvalt is dat de drie conducteurs alle drie ridder waren en erg voorname 

functies vervulden; twee van de drie waren raadslidkamerheer en de derde een raadslid dat 

nog raadslidkamerheer zou worden, twee van hen waren eerder al gouverneur geweest en 

de derde zou - na te zijn gelegitimeerd - hoogbaljuw van Brugge worden. Van twee van hen, 

Jehan de Longueval en Rolland de Halewin, is duidelijk dat ze tot de elite behoorden van het 

vorstendom waar ze uit voortkwamen. De derde, Phelippe de Poitiers,  was een bastaard uit 

de Brabantse tak van het huis van Bourgondië.422 Eigenlijk valt hij dus, net als Anthoine bas-
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tard de Bourgogne, te beschouwen als een bastaard die door de vorst als familiehoofd aller-

hande voorname posities werd toevertrouwd en kon worden toevertrouwd omdat hij toch 

geen aandeel in het patrimonium kon opeisen en dus de vorstelijke macht niet kon onder-

graven. 

 

Sociale promotie 

Er werd reeds vermeld dat voor bastaarden militaire dienst de motor van sociale promotie 

was, en dat ook voor diegenen die aan de rand van de adelstand balanceerden militaire acti-

viteit een manier kon zijn om dieper tot de adel door te stoten of hun adeldom te bewijzen. 

Ook voor personen van hogere komaf echter kwam militaire dienst hun sociale positie ten 

goede. Er was een sterke band tussen de riddertitel en militaire activiteiten. In de vijftiende 

eeuw verschoof volgens Janse de verlening van deze titel van een aansporing tot naar een 

beloning voor dappere daden. Ook de band met de vorst mag hierin echter niet verwaar-

loosd worden.423 Vaak werd de riddertitel op het slagveld verleend. Dit spaarde een grote en 

dure ceremonie uit.424 Niet minder dan veertien van de zevenenvijftig ridders vermeld in de 

oorlogsschatmeestersrekening verkregen de sporen op het slagveld of in ieder geval tijdens 

een militaire campagne.425  Onder deze veertien bevonden er zich een aantal van de voor-

naamste heren van het Bourgondisch landencomplex, heren als Adolph de Cleves et de La 

Marck, Henry heer van Neuchâtel, Jacques de Luxembourg, Anthoine bastard de Bourgog-

ne,… Dit waren de heren die maarschalk, gouverneur of kapitein-generaal werden en wiens 

vaders en grootvaders al even voorname posities hadden ingenomen of zelfs (quasi) onaf-

hankelijke vorsten waren geweest. Zij kwamen voort uit de machtigste en voornaamste fa-

milies van het landencomplex, waren vaak zelfs prinsen van den bloede, en wellicht was het 

een vooraf vaststaand feit dat zij vroeg of laat geridderd zouden worden. Slagvelden en 

campagnes boden echter een goed voorwendsel. 

Andere geridderden, zoals Jacques de Montigny of Phelippe de Raville, behoorden vermoe-

delijk wel tot de voornamere heren van hun eigen gewest en Phelippe de Raville figureerde 
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ook aan het hof, maar waren duidelijk toch een stapje minder belangrijk.426 Voor hen was 

het wellicht veel minder evident door de vorst of iemand uit zijn entourage te worden gerid-

derd zonder diep in de buidel te moeten tasten. Eens men geridderd was hielden de kansen 

op sociale promotie op het slagveld nog niet op; Jacques de Harchies de oudere (niet die uit 

de steekproef dus) werd voor de slag bij Rupelmonde van bachelier naar baanderheer ver-

heven.427 Volgens de La Marche was hij “ung tres vaillant chevalier de sa personne, et 

avoient luy et les siens honnorablement servi en toutes guerres”.428 Blijkbaar was bij deze 

promotie de dienst van de hele entourage van belang. 

Bij zowat iedere slag die Filips de Goede vocht, werden mannen geridderd. Zo ook bij de 

meeste veldslagen van Karel de Stoute. In de jaren 1476-77 echter, jaren waarin toch wel 

heel wat werd gevochten, vallen hier geen sporen van terug te vinden. De verklaring is ech-

ter simpel; bij de slagen van Grandson en Morat was het hertogelijk leger compleet verrast 

geweest door de vijand,429 en ook de slag van Nancy werd onder ongunstige omstandighe-

den gevochten. Waarschijnlijk ontbrak bij alle drie deze gelegenheden de tijd om riddersla-

gen uit te delen. 

 

Even belangrijk als de vraag wie zich wel met het militaire bedrijf bezighield is wie er zich 

afzijdig van hield. Zo duiken er in de oorlogsschatmeestersrekening eigenlijk weinig of geen 

sporen van juristen- of financiële ambtenarenfamilies op. Ook uit het stadspatriciaat uit de 

vele en grote steden die het Bourgondische landencomplex omvatte, vermeldt de oorlogs-

schatmeester maar de naam van één enkele persoon, met name Jehan de Saint Géry, mis-

schien niet toevallig een Brabander, daar in dit gewest de scheidingslijn tussen adel en patri-

ciaat zeer dun was.430 Blijkbaar hadden de gens de robe en het stadspatriciaat dus andere 

manieren om tot de adelstand door te dringen en hadden zij hier het militaire bedrijf dus 

niet echt voor nodig. Ook uit de lange lijst geadelden van d’Arbaumont vallen er in de oor-

logsschatmeestersrekening geen sporen van henzelf of hun verwanten terug te vinden.431 
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Conclusie van het hoofdstuk 

Het is duidelijk dat de voornamere rangen werden ingenomen door personen van een hoger 

sociaal statuut. Zeker binnen de functie van hommes d’armes lijkt een enorme sociale diver-

siteit te hebben bestaan. 

Ook hield militaire dienst voor allerhande groepen een stijging van de sociale status in. Voor 

diegenen die zich aan de rand van de adelstand bevonden hield het een kans in hier dieper 

toe door te stoten. Voor de gevestigde edelen bood het een kans op bevestiging van hun 

statuut. Voor bastaarden bood het een kans op legitimatie. 

Verder lijkt het er ook op dat wie toetrad tot de krijgsmacht hierin een hiërarchie moest 

doorlopen. Men begon in een lage functie met weinig verantwoordelijkheden, misschien als 

homme d’armes of mobiele infanterist. Wanneer men dan enige ervaring had opgedaan en 

had bewezen zekere talenten en vaardigheden te bezitten, kon men gepromoveerd worden 

naar posities met meer standing en verantwoordelijkheid. Echter waren de promotiekansen 

zeker niet voor iedereen gelijk; wie van hoge afkomst was en aan het hof figureerde of er 

connecties had, maakte makkelijker promotie, en de hoogste rangen waren enkel voor de 

heren uit de machtigste, rijkste en voornaamste families bereikbaar. 
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Waarom krijgsdienst? 

 

Sociale redenen 

Er werd hoger reeds vermeld dat het leger kansen bood op sociale promotie. Eigenlijk was 

de maatschappelijke perceptie van krijgslieden nogal dubbel. Enerzijds had de term “soul-

doyer” een zeer pejoratieve bijklank432 en le Bueil, auteur van Le Jouvencel, schreef zelfs dat 

“gens d’armes … sont fait pour tourmenter le monde”.433 Ook Commynes schrijft over “gens 

d’armes, lesquelz, sans cesser, sont par le pays sans riens payer, faisans les autres maulx et 

excès que chascun de nous sçait … et si le bon homme a femme où fille qui soit belle, il fera 

que saige de la bien garder. ”434 Schnerb verklaart deze neiging van krijgslieden om overlast  

te veroorzaken door het feit dat de vlotte toegang tot wapens en de nabijheid van een grote 

groep gewapende kameraden een gevoel van ongenaakbaarheid gaf dat geweldpleging 

aanmoedigde.435 Mogelijk ontbreekt deze verklaring nog een element; namelijk moeten de-

ze mannen, voor wie martiale activiteit een deel van hun identiteit was, wanneer zij in grote 

getallen samen kwamen een zekere behoefte hebben ervaren om tegenover elkaar een ze-

kere naam te maken en te houden. Ook dit moet geweldpleging voor van alles en nog wat 

hebben aangemoedigd. 

 

Anderzijds was krijgsgeweld, zoals hoger reeds vermeld, een essentieel element van adel-

dom, en wie als edelman gezien wilde worden moest zich als krijgsman profileren. Zeker 

voor wie op de floue grens stond tussen wie wel en niet als edelman werd gezien was zoals 

hoger vermeld in het leger  dienen, geapprecieerd worden door zijn superieuren en eventu-

eel zelfs het bevel voeren over andere edelen een voortreffelijke manier om te bewijzen dat 

hij aan de juiste kant van de grens stond. Ook voor personen die onmiskenbaar als edelen 

werden gezien bood het leger zoals hoger vermeld kans op sociale promotie; bastaarden 

werden gelegitimeerd, schildknapen geridderd, bacheliers tot baanderheren verheven,… 

Filips de Goede was er ook mee begonnen nieuwe waardigheden en titels uit te delen aan 

                                                           
432

 CONTAMINE P., Guerre, état et société”, p.13 
433

 Geciteerd in : ALLMAND C.T., “Changing views of the soldier in late Medieval France” in Guerre et société en 
France, en Angleterre et en Bourgogne XIVe-XVe siècle (Contamine P. (ed.)), Villeneuve-d’Ascq, Centre d’histoire 
de la région du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest, 1991, p.173 
434

 CALMETTE J. en DURVILLE G., Philippe de Commynes, V2 p.216 
435

 SCHNERB B., Enguerrand de Bournonville, p.161 



99 
 

edelen die in zijn gunst vielen.436 Zowel met deze titels als met het prestigieuze Vliesridder-

schap kon de vorst hoge edelen boven hun collega’s verheffen, en onder edelen was er een 

constante competitie elkaar zoveel mogelijk de loef af te steken.437 Zeker onder de krijgshaf-

tige Karel de Stoute, die zowat iedere zomer op veldtocht was438 en steeds meer militaire 

diensten eiste,439 moet het deelnemen aan zijn militaire exploten een essentieel element 

geweest zijn in het verwerven van zijn gunsten en langs die weg ook het verwerven van 

openbare ambten. Het belang van militaire dienst in het verwerven van vorstelijke gunsten 

wordt weerspiegeld in de standaardformule waarmee giften door de vorst werden gelegiti-

meerd; “pour consideracion des grans, loyaulx et feals services…par longue espasse de temps 

faiz à feu monseigne(ur) tant en ses guerres et armées…et en plusi(eurs) autres ma-

ni(ères)”.440 

Van een aantal families die zich in de vorstelijke entourage ophielden, zoals de Glymes-de 

Berghes, is duidelijk dat quasi ieder lid dat geen kerkelijke carrière vervolgde wel ergens in 

zijn carrière krijgsgevangen werd gemaakt of aan het einde zelfs sneuvelde.441 Het huis van 

Lalaing werd door Commynes beschreven als “une race dont peu s’en est trouvé qui n’ayent 

esté vaillans et courageux, et presque tous mortz en servant leur seigneurs en guerre”.442 

Deze gewapende dienst aan de vorst was dan ook een deel van de adellijke identiteit. Het 

was het formele kader van hun bestaan.443 

 

Economische redenen 

Volgens Contamine was geld de bemiddelaar bij uitstek tussen de politieke macht en haar 

krijgslieden.444 Ongetwijfeld geldt dit zeker en vooral voor de buitenlandse krijgslieden, die 

(in het geval van de Italianen zelfs op contractuele basis) met het oog op financieel gewin 

naar het Bourgondisch landencomplex afzakten om in de hertogelijke legers te vechten. 
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Eigenlijk waren de financiële vooruitzichten van een krijgsman nogal dubbelzinnig. Caron 

stelt dat voor de lage edelman oorlog eerder een bron van armoede dan van rijkdom was.445 

Paarden, goede wapens en harnassen waren erg duur, landerijen in het frontgebied werden 

verwoest en gevangenschap kon iemand naar het faillissement drijven. Verbruggen vertelt 

een gelijklopend verhaal; de gewone soldaat was een arme verschoppeling wiens leed en 

miserie glorie en rijkdom bracht aan de grote heren die hem aanvoeren. Toch vertelt ook hij 

dat vele jongere zonen van kleine edelmannen, die geen vooruitzicht hadden op een erfenis 

die een noemenswaardige bestaansbron bood, hun fortuin zochten in militaire dienst.446 

Volgens Guilbert de Lannoy waren er drie manieren “par lesquelz ung gentilhomme vertu-

eux, vaillant et garny de bonne renommée, puet parvenir à grande et honnourable chevan-

ce”, met name door middel van een goed huwelijk,  door dienst aan de vorst en door oor-

log.447 De eerste twee, dienst aan de vorst en een goed huwelijk, werden eerder al bespro-

ken. 

 

De voornaamste bron van rijkdom die volgens Guilbert de Lannoy uit oorlogsvoering kon 

worden geput was een gefortuneerde gevangene.448 Volgens Contamine wortelde het ge-

bruik losgeld te vragen voor gevangenen in een mengeling van hebzucht, christelijke moraal 

en het feit dat krijgers elkaar vaak opnieuw en opnieuw tegenkwamen en hieruit een soort 

gevoel van collegialiteit was gegroeid.449 Tegen de vijftiende eeuw echter was de invloed van 

de christelijke moraliteit en de collegialiteit duidelijk naar de achtergrond verschoven, want 

krijgslieden waren duidelijk meer dan bereid elkaar geheel te ruïneren.450 Zo kwam bijvoor-

beeld ridder Jehan d’Ongnies na te zijn gevangen genomen bij het beleg van Neuss zo ver-

armd en ziek terug thuis dat hij in 1476 geen krijgsdienst meer kon leveren. Karel de Stoute 

zag dit als dienstverzuim en liet ’s mans bezittingen aanslaan. Ridder Charles d’Ognies werd 

onder Maximiliaan door de Fransen gevangen genomen. Zijn bezittingen waren door het 

oorlogsgeweld verwoest en hij moest beroep doen op zijn vrienden en verwanten en zijn 

juwelen verkopen om de 6000 schilden die voor hem als losgeld werden geëist te betalen.451 
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Dat personen van alle rangen en standen voor losgeld konden worden gegijzeld, bewijst het 

voorbeeld van Michellet Bouchier, een eenvoudige boogschutter die werd gevangen geno-

men door de vijand en in gevangenschap blijkbaar ziek werd, waarop Maria van Bourgondië 

hem zes pond schonk om te genezen.452 Mogelijk  moest deze som hem ook helpen het los-

geld dat voor hem was geëist te betalen. Er valt niet aan te twijfelen dat er losgeld werd ge-

eist. Waarom zouden zijn gevangennemers zich anders de moeite hebben getroost hem een 

tijd vast te houden en dan plots te laten gaan in plaats van hem meteen te laten gaan of te 

doden? 

Weliswaar vereiste de erecode niet zo veel losgeld te vragen voor een gevangene dat het 

hem geheel in de armoede stortte, maar de waarde van een gevangene werd gewoonlijk 

bepaald op basis van een mengeling van reputatie, militaire rang en sociale status, en in tij-

den van oorlog kon de standing van een groot krijgsman zijn economische middelen ver 

overtreffen.453 Meestal was het losgeld ongeveer gelijk aan het jaarinkomen van de gevan-

gene.454 De kosten die de gevangennemer aan de gevangene had kwamen echter bovenop 

de verschuldigde som, en het feit dat in het kamp krijgsgevangenen werden verhandeld en 

investeerders erop speculeerden, dreef de prijs van gevangenschap verder op.455 Dit alles 

verplichtte de gevangene te maken dat hij snel vrij kwam, maar hiervoor moest hij snel aan 

veel geld geraken, waardoor gevangenen zich dikwijls verplicht zagen hun domeinen met 

dure rentes te bezwaren.456 

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat sommigen bereid waren van kant te veran-

deren om vrij te komen. Zo liep bijvoorbeeld Guillaume de Vergey naar Franse zijde over  om 

zijn vrijheid te herwinnen. De koning schonk hem nieuwe domeinen ter vervanging van die-

gene die omwille van zijn overloperij aangeslagen waren.457 Dit soort verhalen kwamen vrij 

courant voor.458 

Anderzijds hielp de vorst ook wel eens diegenen die in zijn dienst waren gevangen genomen 

de onkosten te betalen. Zo ontvingen de broeders de Neuchâtel in 1477 van Maria van 
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Bourgondië 12000fr van 32gr "pour consideracion des grans, loyaulx et feals services quilz 

ont par longue espasse de temps faiz à feu monseigne(ur) tant en ses guerres et armées es-

quelles ledit s(eigneu)r de Neufchastel à ésté prins par les ennemis et tenu en grant misère et 

danger de sa vie et en plusi(ers) autres mani(ères)".459 

Krijgsgevangenschap kon dus een man ruïneren. Anderzijds kon wat één jaar werd verloren 

het volgende jaar worden teruggewonnen door een evenwaardige gevangene te nemen. 

Sommigen keerden dan ook na gevangenschap bewust terug naar het slagveld net om geld 

te vinden om hun schulden af te betalen.460 De kans om een gevangene te maken en op slag 

een enorme bom duiten binnen te halen was even groot als de kans om zelf gevangen te 

worden genomen. Guilbert de Lannoy schreef dat wie een echt voornaam gevangene maak-

te een zodanige som kon binnen halen “qu’il en sera et demourra riche toute sa vie, voire et 

tous ses successeurs”.461 

Er werd al vermeld dat er op krijgsgevangenen een uitgebreide speculatie plaats vond. Bar-

tier vertelt een 16e eeuwse anekdote over hoe dit concreet in zijn werk ging: twee Spaanse 

soldaten hadden te Terwaan een edelman gevangen genomen. Een edelman die de gevan-

gene zag vermoedde dat het om een voornaam iemand ging, en liet hem uitkleden. Wan-

neer hij de propere voeten en ondergoed van de gevangene zag, bood hij de soldaten er 

dertig schilden voor. Niet in staat de gevangene zelf enige tijd te onderhouden namen zij het 

aanbod aan. Zelf eiste hij daarna van de gevangene een losgeld van 15 000 schilden. De ko-

ningin-erfgename van Hongarije en de hertog van Savoye wisten zich echter de gevangene 

toe te eigenen en zij dreven de prijs op tot 40 000 schilden.462 Interessant is dat hierin het 

Matheüs-effect valt op te merken. Hij die heeft wordt gegeven, van diegene die niets heeft 

wordt ontnomen wat hij bezit. Wanneer de armste krijgslieden een waardevolle gevangene 

maakten waren ze niet in staat hem te onderhouden en zagen ze zich verplicht hem ver be-

neden de prijs te verkopen. Een rijker iemand, die wel de nodige kapitaalsreserves had, ging 

dan met de grote winst lopen. Ook had een vorst of kapitein wettelijk het recht een in zijn 

dienst gemaakte gevangene aan zich te laten overdragen.463 Wellicht moest hij dit echter 

niet te vaak doen, wilde hij niet te veel ergernis opwekken bij zijn krijgslieden. 
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Naast losgeld kon oorlogsvoering nog andere inkomsten genereren. Jammer genoeg gaat 

Guilbert de Lannoy hier “pour cause de brieveté” kort over heen.464 Wellicht waren ze voor 

de tijdsgenoot zo evident dat ze niet echt vernoemd moesten worden. 

 Evident is natuurlijk krijgsbuit. Voor wie aan de winnende kant stond kon een veldslag of de 

inname van een stad heel rendabel zijn… De fameuze Burgunderbeute bijvoorbeeld, de buit 

die de Zwitsers op de Bourgondiërs veroverden na Grandson, is legendarisch. En wanneer in 

1477 in het Vrijgraafschap Lodewijk XI’s Schotse wacht werd verslagen werden massa’s ju-

welen, ketens, tafelgerief en paarden buitgemaakt, alles samen goed voor 30 000 schilden. 

De paarden alleen al vormden een derde van dit bedrag.465 Ook een ingenomen stad kon 

soms volledig worden geplunderd. Zo bijvoorbeeld verging het Luik in 1468. 

Anderzijds kostte een nederlaag waarbij hij moest vluchtten een krijgsman zijn volledige ba-

gage, die aan de overwinnende vijand overgeleverd in het kamp bleef liggen.  Veruit de 

meest voorkomende militaire acties in de middeleeuwen waren echter de kleinschalige 

courses en de meer grootschalige chevauchées. In se waren dit plundertochten, waarbij men 

slagen of grote belegeringen vermeed en rovend en brandend door het vijandige land reed. 

Door het vijandige platteland te verwoesten tastte men de band tussen een vijandige heer 

en zijn vazallen aan en verwoestte men zijn voornaamste economische basis, de landbouw. 

Het raakte de vijand ook in zijn legitimiteit daar hij er niet in slaagde de orde te bewaren en 

zijn onderdanen te beschermen.466 Bij een plundertocht vergaart men per definitie buit, en 

zelfs de bezittingen van arme landbouwers konden zaken omvatten die het roven waard 

waren; vee, kleine hoeveelheden geld,… 

Brusten vertelt ook dat vee en voedingsmiddelen belangrijke vormen van krijgsbuit wa-

ren.467 Dit is logisch; gedurende zowat iedere grote campagne had het leger honger en troe-

pen werden verondersteld zelf hun voedsel te kopen.468 Op momenten van schaarste moet 

de marktwerking de prijzen behoorlijk hebben opgedreven. Wie vee en voedsel buitmaakte 

spaarde dus al zekere hoeveelheden geld uit, en wie er veel van buit maakte kon in het 

krijgskamp misschien zelfs een deel doorverkopen, of, passender voor een edelman, aan zijn 
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naam en netwerk bouwen door een deel weg te schenken. Door slagen en belegeringen te 

vermijden beperkte men ook het risico dure paarden en wapens te verliezen of te worden 

gevangen genomen. 

 

 Naast de buit die ze konden vergaren werden krijgslieden ook betaald. Hoeveel hing af van 

hun militaire rang. Zo verdiende volgens de oorlogsschatmeestersrekening een “inheemse” 

boogschutter te paard 4lb 10s/maand, een Engelse 6lb, een centenier van het voetvolk 16lb, 

een quartronnier 4lb 10s, een gewoon voetsoldaat 3lb 4s, een homme d’armes 14lb. 4s, een 

chef d’escadre 26 lb 8s, een chef d’escadre de l’hôtel 27lb 18s en een crue (misschien een 

soort maandelijkse bonus?) van 2lb 8s, en een conducteur 12lb voor zijn lans en niet minder 

dan 80lb pour son estat.469 Volgens Contamine echter was hetgeen krijgslieden betaald wer-

den eerder een soort onkostenvergoeding dan een effectief loon.470 Het is duidelijk dat voor 

de hogere rangen de onkosten veel groter moeten zijn geweest dan voor de lagere. Een Mi-

lanees plaatharnas kostte uiteraard meer dan een gewatteerd jack. Het zware strijdros 

waarop de homme d’armes chargeerde was wellicht duurder dan het kleine taaie beest dat 

de mobiele infanterist ronddroeg, en wellicht at het meer ook. 

Het feit dat het grootste deel van het geld dat de conducteur kreeg pour son estat was ech-

ter wijst op nog een, wellicht heel belangrijke, factor in het bepalen van de onkostenvergoe-

ding; hoe voornamer iemands rang, hoe een hogere stand hij moest ophouden. Blijkbaar 

diende men ook in het krijgskamp volgens zijn staat te leven, en hoe voornamer men was, 

hoe duurder de staat die men diende op te houden. Een deel van deze kosten moest een 

edelman sowieso dragen; iemand die niet op krijgstocht was moest zich namelijk ook kleden 

en voeden en zijn staat ophouden, zonder dat hij ervoor vergoed werd. Een edelman moest 

sowieso wapens bezitten; geweld was deel van het dagelijkse leven en wapenbezit was deel 

van een adellijke levensstijl.471 Anderzijds echter was het zo dat tijdens krijgstochten wapen-

tuig waarschijnlijk niet lang meeging,472 en ook paarden verloren gingen.473 Ook was voedsel 

in het krijgskamp, zoals hoger reeds vermeld, soms misschien buitensporig duur.474 De extra 
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onkosten die oorlog meebracht waren dus wellicht reëel. Ze werden echter door de vorst 

ingeperkt. Vanaf 1475 had Karel de Stoute een Milanees in dienst om zijn krijgslieden van 

wapentuig te voorzien.475 Op lager niveau moeten dit soort initiatieven al veel langer hebben 

bestaan. Zo liet in 1470-71 de heer van Gruuthuuse, stadhouder van Holland, grote aantallen 

Milanese plaatharnassen naar Den Haag brengen om ze aan een redelijke prijs aan de Hol-

landse hommes d’armes door te verkopen. Deze “redelijke prijs” bedroeg overigens nog 

steeds 36 of 38lb, vrij veel geld dus.476 Diegenen die zich konden laten horen werden ook 

achteraf vergoed voor hun extra onkosten (verloren paarden, geplunderde landerijen,…) in 

de vorm van rentes, heerlijkheden of benoemingen.477 Dit moet echter slechts een minder-

heid geweest zijn en in de eerste plaats de voornaamste heren, die het dichtst bij de vorst 

stonden. Zoals reeds gezegd was voor de kleinere edelen oorlog een bron van armoede eer-

der dan rijkdom.478 Opnieuw het Matheüs-effect dus. 

 

Naast gevangenen, buit, betaling en vorstelijke gunsten was er nog een manier waarop 

voorname heren munt konden slaan uit een militaire functie. Namelijk door het loon dat zij 

hun ondergeschikten uitbetaalden. Zo betaalde een maarschalk of een kapitein, en wellicht 

ook een conducteur, in eerste instantie vaak zelf de krijgslieden die onder zijn bevel stonden. 

Achteraf betaalde de vorst hen dit terug, met een bonus van zo een 3%. De maistre de 

l’artillerie kreeg 5% bovenop zijn aankopen.479 Dit is niet zo vreemd. Ook de eerste ecuyer 

d’écurie en andere chefs d’office d’hôtel kregen deze bonus van 5%.480 In geval van ernstige 

economische nood kon de vorst deze leningen ook met titels afkopen.481 In dat geval valt dus 

te spreken van een ruil van economisch voor symbolisch kapitaal. 

Naast deze onkostenpremie echter hadden krijgsleiders nog een manier om winst te maken 

op de lonen van hun krijgslieden: namelijk door er een stuk van in eigen zak te steken. Zo is 

van Thibault IX de Neuchâtel geweten dat hij van een deel van de sommen die hij als maar-

schalk van Bourgondië tijdens de oorlog tegen Gent van het loon van zijn krijgslieden had 
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afgehouden om meer dan duizend zilvermark aan vaatwerk had laten maken.482 Blijkbaar 

kon dit gebruik problematische proporties aannemen, want in 1464 stipuleerde Lodewijk XI 

dat voortaan zijn klerken alle krijgslieden zelf zouden betalen en het loon aan niemand an-

ders in handen zouden geven en zeker niet aan de kapiteins.483 

Anderzijds moest een aanvoerder ook “sage et bien ordonnée largesse” tentoon spreidden 

naar zijn krijgslieden toe. Dit en het feit dat aanvoerders vaak in eerste instantie zelf hun 

troepen betaalden maakte dat ze uitgebreide liquide middelen nodig hadden. Schnerb ziet 

hierin ook de verklaring voor de hebberigheid en roofzucht die zij vaak vertoonden, en die hij 

dan ook als utilitair of functioneel kwalificeert.484 

 

Een laatste economische reden waarom een edelman krijgsdienst zou leveren was in se een 

negatieve; iedereen die een leen hield werd verondersteld hiervoor militaire prestaties te 

leveren of deze in klinkende munt af te kopen. (In principe à rato van 150lb per verschuldig-

de homme d’armes of, in geval van niet adellijke leenhouders, vanaf 1475 een zesde van hun 

leeninkomen, de Zesde Penning.)485 Van wie dit niet deed werden de bezittingen aangesla-

gen. Dit gebruik had ook een zekere sociale inpakt, daar het statuut van edelman het bezit 

van een domein vereiste. 

Karel de Stoute stond zeer sterk op dit principe.486 Deze dienst was echter niet populair en 

velen probeerden eraan te ontkomen. In 1473 werd zelfs een bede van 500 000 schilden aan 

de hertog toegekend op voorwaarde dat drie jaar geen verdere eisen meer zouden worden 

gesteld.487 In feite was dit een manier voor de rijkere elementen van de bevolking om hun 

verplichtingen op de armeren af te wenden, daar het vervullen of afkopen van leendienst 

een plicht was die vooral aan de welgestelde elementen van de bevolking te beurt viel ter-

wijl bedes vooral op de schouders van de armere bevolkingsgroepen rustten. 
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Mogelijkheden tot patronage en bevordering van het netwerk 

Er werd al gesteld dat een conducteur drie van zijn vier chefs d’escadre zelf mocht benoe-

men. Ook in het benoemen van andere officieren had een conducteur of kapitein vermoede-

lijk vrij spel. Hij was ook verantwoordelijk voor het aanwerven van de gewone troepen.488 

Gezien de mogelijkheden tot sociale promotie en de eventuele economische kansen die het 

leven van een krijgsman kon bieden, moeten kapiteins en conducteurs uitgebreide patrona-

gemogelijkheden hebben gehad.489 

Ook naar de plaats waar zij gelegerd waren toe, hadden deze heren uitgebreide patronage-

mogelijkheden. Zo ontving bijvoorbeeld Charles d’Ongnies in 1477, toen hij als luitenant van 

Jacques de Luxembourg in Rijsel gelegerd was, van deze stad een gift van 2400lb.490 Blijkbaar 

stelden ook de gemeenschappen waar troepen bij ingekwartierd zaten goede relaties met de 

aanvoerder hiervan op prijs. Wellicht stelde dit de kapitein, een edelman uit de omgeving, in 

staat bepaalde personen aan bepaalde benoemingen in de stad te helpen. 

Overigens bood hun functie voorname militairen niet alleen mogelijkheden tot patronage, 

de vorst had ook hun netwerk nodig om voldoende krijgslieden te kunnen verzamelen. Het 

vorstelijke ambtenarenkorps was ontoereikend om louter op eigen houtje de vereiste men-

sen, dieren en materialen te verzamelen om een veldtocht tot een goed einde te brengen.491 

Zeer belangrijk in de keuze van militaire leiders was dan ook dat ze voldoende krijgslieden 

van de juiste kwaliteit konden bijeen brengen om hun eenheid te vullen of, als hun eenheid 

reeds verzameld was, verliezen aan te compenseren.492 Brusten vertelt hoe een eerste po-

ging om een beperkte staande troepenmacht te ronselen in 1467 concreet in zijn werk ging; 

Na de slag van Brustem en de overgave van Luik verzamelde de hertog “ses capitaines et 

chefs de guerre” en vroeg hen onder hun troepen krijgslieden te zoeken die bereid waren 

hun militaire dienst verder te zetten onder zijn bevel of dat van een kapitein die hij zou aan-

wijzen. De aanvoerders riepen hierop de volgende morgen hun eigen gevolg samen, stelden 

hen op de hoogte van de vraag van de hertog en vroegen hen er tot in de namiddag over na 
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te denken. Deze poging liep echter op een flop uit; de krijgslieden vreesden een te onregel-

matige betaling.493 

 

Ook kon een militair ambt op een andere manier interessant zijn voor wie de belangen van 

zijn netwerk en lignage wilde bevorderen. Caron vertelt dat geweld in de Middeleeuwen 

deel was van het dagelijkse leven. Het was normaal voor een edelman om een persoonlijk 

geschil gewapenderhand op te lossen. Dit werd niet als delinquent gedrag gezien maar als 

een vertoon van persoonlijke macht.494 Wie een militair ambt toebedeeld kreeg, kreeg zo 

ook krijgslieden ter beschikking, die hij ook voor zijn private geweldpleging kon aanwenden. 

Zo wendde Thibaut IX van Neuchâtel de troepen die hij begeleidde op weg naar Luik in 1467 

onderweg aan om zijn belangen in Lotharingen te behartigen.495 Van maarschalk Cornille de 

Berghes is geweten dat hij zijn broer Anthoine omringd door krijgslieden aan verschillende 

abdijen als abt opdrong en overal opdook waar de ambities van zijn broers door enige ge-

wapende dwang dienden ondersteund te worden.496 

 

Conclusie van het hoofdstuk 

In se had een man, zeker een edelman, twee soorten redenen om het werk van een krijgs-

man aan te vatten, met name die van sociale en die van economische aard. Op het sociale 

vlak was voor velen vooral de kans op sociale promotie van belang; bastaarden werden gele-

gitimeerd, schildknapen geridderd en ook nog voornamere heren stegen nog verder in soci-

aal belang. Voor diegenen die in de twijfelzone tussen adel en niet-adel zaten was militaire 

activiteit een manier om hun adeldom te bewijzen. Voor voornamere edelen was er hun 

groepsidentiteit en eventueel hun band met de vorst die hen naar het slagveld bracht. Ook 

de mogelijkheden tot patronage vallen onder de sociale redenen om krijgsdienst te leveren 

te klasseren. 

Hoewel voor veel kleinere edelen oorlog eerder tot economische neergang dan opgang leid-

de, bestonden er toch een heel aantal economische motieven om krijgsdienst te leveren. 

Eén hiervan was van negatieve aard. Wie het als leenman niet deed en zijn plicht ook niet 

afkocht verloor zijn bezit. Dit hield ook een sociaal element in; wie zijn leenbezit verloor, 
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verloor zijn status van edelman. Hiernaast waren er ook “positieve” economische redenen 

om krijgsdienst te leveren. De voornaamste hiervan was zeker de kans op losgeld. De kans 

om zelf te worden gevangen genomen was even groot als die een gevangene te maken, 

maar één rijke gevangene kon iemand de rest van zijn leven van financiële zorgen bevrijden. 

Hiernaast kon ook krijgsbuit en inkomens op lonen van ondergeschikten erg rendabel zijn. 

Verder liet militaire dienst ook toe vorstelijke gunsten te verwerven. De lonen zelf echter 

waren eerder een soort vergoeding voor de soms fikse kosten die krijgsdienst inhield. 

Caron stelt dat de adel een zeer diverse groep was, maar dat ze allen steeds neergang moes-

ten vrezen en steeds op verdere promotie konden hopen.497 Het is duidelijk dat krijgsdienst 

een belangrijk element in deze promotie kon zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 

sommigen zich tot militaire dienst aangetrokken voelden. 
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Conclusie 

Het nieuwe leger dat Karel de Stoute had opgebouwd bestond uit een kern van troepen van 

binnen en buiten het Bourgondisch landencomplex die voltijds in dienst waren en wiens ver-

plichtingen minutieus waren geregeld, hetzij door de ordonnanties, hetzij door het contract 

tussen de hertog enerzijds en hun aanvoerder anderzijds. Vanaf 1475, wanneer de contrac-

ten van de (Italiaanse) huurlingen begonnen te vervallen, werden ook deze in de ordonnan-

tiecompagnieën geïntegreerd. Deze kern kon worden aangevuld met een veel uitgebreider 

macht aan feodaal geronselde troepen. Ook deze feodale lichting werd gesystematiseerd, 

waarbij er voortaan een vaste verhouding werd gecreëerd tussen iemands leeninkomen en 

de aantallen en types troepen die hij in oorlogstijd moest leveren, of de som waarvoor hij dit 

kon afkopen. Onderscheid maken tussen beroepssoldaten en feodale troepen bleek echter 

problematisch. 

 

De troepen die uit het Bourgondisch landencomplex afkomstig waren lijken vooral uit een 

aantal specifieke regio’s hiervan afkomstig te zijn geweest. Het betreft in de eerste plaats 

Bourgondië, maar ook Artesië, Picardië, Waals Vlaanderen en Henegouwen. De gemene de-

ler is dat het allemaal perifere gebieden betreft met een lange band met de hertogen van 

Valois-Bourgondië. Ook de recent opgenomen perifere gewesten Namen en Luxemburg le-

verden noemenswaardige aantallen troepen. Wellicht speelde in de meeste van deze gewes-

ten ook een dreigende invasie een rol. De economische kerngewesten en de al te recent en 

agressief opgenomen morzels van de periferie leverden eerder weinig troepen. De grote 

aantallen krijgslieden die als Vlaming werden geïdentificeerd vallen waarschijnlijk vooral te 

verklaren door de staat van bronnen en literatuur. 

Ook vallen er regionale specialisaties op te merken. De Franstalige economisch minder be-

langrijke gewesten, en Bourgondië duidelijk op kop, lijken erg productief te zijn geweest op 

het vlak van zware cavaleristen. Verder waren Artesië/Picardië/Waals Vlaanderen blijkbaar 

ook voorname leveranciers van infanterie, zowel voetvolk als bereden schutters. Vermoede-

lijk waren ook vele van de gewone voetsoldaten uit deze regio(s) schutters. Daarentegen 

bestond de infanterie uit Vlaanderen, Brabant en Gelre, Zutphen, Luik en Overmaas blijkbaar 

vooral uit piekeniers. Vooral Vlaanderen had een reputatie hoog te houden op dit vlak. 
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Verder werd Carons stelling dat voor hoge defensieve taken (concreet de ambten van kapi-

tein of kapitein-generaal) gewoonlijk lokale machtigen, machtigen uit een aanpalend gebied 

die zich stevig via huwelijk in de regio verankerd hadden of hertogelijke verwanten werden 

ingeschakeld, bevestigd.498 

 

De krijgslieden van buiten het Bourgondische landencomplex vallen ruwweg uiteen in twee 

groepen. Enerzijds waren er de mannen uit min of meer nabije gebieden, die de hertog 

dienden omdat ze er een politieke band mee hadden of misschien in dienst van een andere, 

nabije en misschien met de hertog concurrerende vorst in ongenade waren gevallen en on-

der de Bourgondische aegis asiel kwamen zoeken tot hun geluk thuis keerde. Anderzijds wa-

ren er de echte huurlingen, mannen die in de eerste plaats vochten voor geld. De talrijkste 

groepen buitenlanders, de Engelsen en de Italianen, vallen onmiskenbaar onder deze cate-

gorie. 

De Engelsen zijn degenen waarvan het meeste namen zijn terug te vinden. Nochtans waren 

zij waarschijnlijk niet het talrijkst, maar in het stukje van de oorlogsschatmeestersrekening 

dat over de betalingen aan de Engelsen gaat zijn nu eenmaal buitenproportioneel veel per-

sonen bij naam genoemd. Al bij het begin van Karel de Stoutes regering als hertog hadden 

kleine aantallen Engelsen hem onder de wapens gediend. Met de steun van Karels schoon-

broer op de Engelse troon groeide vanaf 1472 hun aantal echter zeer sterk. De hoofdmoot 

van deze Engelsen waren blijkbaar boogschutters te paard. Op het vlak van boogschutters 

had Engeland ook een reputatie hoog te houden. Hiernaast waren er ook hommes d’armes 

onder hen. 

De Italianen waren wellicht de talrijkste groep buitenlanders in Karel de Stoutes krijgsmacht. 

Kleine aantallen Italianen hadden altijd al deel uitgemaakt van de Bourgondische legers 

maar vanaf 1472 waren hun aantallen enorm gegroeid. Zij werden aangeworven door Itali-

aanse condottieri, die allen een contract hadden om Karel met bepaalde aantallen en types 

krijgslieden tegen bepaalde voorwaarden (vooral een bepaald loon) militair te dienen, vaak 

voor een bepaalde termijn. Deze krijgslieden betroffen vooral voetvolk en zware cavalerie. 

Vanaf 1475 begonnen deze contracten af te lopen en werden zij in de ordonnantiecompag-

nieën geïntegreerd. Deze mannen waren hoofdzakelijk uit twee delen van Italië afkomstig; 
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Piëmont enerzijds en Napels anderzijds. Het eerste is logisch; Piëmont lag het dichtst bij 

Bourgondië en Karel had er uitgebreide contacten. Het feit dat ook veel Napolitanen Karel 

de Stoute dienden valt te verklaren enerzijds door de zeer woelige politieke situatie in deze 

regio en anderzijds door het feit dat een aantal voorname politieke vluchtelingen uit deze 

regio via het huis van Anjou en de hertog van Milaan banden hadden aangeknoopt met het 

huis van Valois-Bourgondië. Zij brachten dan weer andere Napolitanen in Karels invloeds-

feer. Er waren wel eens een aantal disciplinaire problemen geweest met deze Italianen en 

het verraad van één van hen, Nicolas de Monforte, graaf van Campobasso, speelde een flin-

ke rol in de ramp bij Nancy, maar over het algemeen lijken de Italiaanse huurlingen trouwe 

en zeer bekwame soldaten te zijn geweest. De historiografie hieromtrent is echter lange tijd 

al te zeer gedomineerd geweest door de mening van Phelippe de Commynes, een hofschrij-

ver (dus kritisch te benaderen) die voor één van hen, de graaf van Campobasso, een per-

soonlijke antipathie lijkt te hebben gehad. 

Veel minder talrijk dan de Engelsen of de Italianen waren de Duitsers en de Iberiërs. De eer-

sten lijken te hebben gespecialiseerd in voetvolk en artillerie, de tweeden misschien in lichte 

cavalerie. 

 

Vele krijgslieden waren edelen. De adel was een geprivilegieerde groep binnen de maat-

schappij. Intern was deze groep echter enorm divers. Ruw genomen vallen zij op te delen in 

kleine edelen, provinciale edelen en interregionale zoniet internationale adel. Niet steeds 

vielen alle takken van een bepaalde familie in dezelfde categorie. Wat ze wel allen gemeen 

hadden was dat hun succes werd afgemeten aan twee zaken, met name hun territoriale in-

planting en hun deelname aan het openbare leven. In tijden waarin de vorst zwak stond 

streefden ze deze zaken vaak na door op zijn gezag te predateren en het zo verder uit te hol-

len. Stond hij sterk, dan trachtten ze deze successen te behalen door zijn gunst te verwer-

ven, dus door hem te dienen en hem zo verder te sterken. 

Dit dienen van de vorst ging volgens Morsel in verschillende stappen; eerst dienst in het le-

ger of als page aan het hof, dan in één van de standen van het hof, dan in een territoriaal 

ambt. Door ambten aan bepaalde personen te geven en aan anderen te ontzeggen bouwde 

de vorst een patronagenetwerk uit en wakkerde hij een concurrentie aan binnen zijn adel 

om hem zo goed mogelijk te dienen. De macht die een edelman dan in de vorm van een 
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ambt van de vorst ontving  kon hij verder verkavelen naar lagere edelen. Zo bouwde hij een 

eigen netwerk uit waar de vorst zich dan op zijn beurt ook weer van bediende. 

Het samenhouden en vermeerderen van het patrimonium, dat de territoriale inplanting be-

tekende, de band met het voorgeslacht vormde en een edelman’s voornaamste bron van 

inkomen en reserve aan kapitaal was, was één van de voornaamste occupaties van de adel. 

De lignage verder zetten vereiste echter te huwen. Dit hield zowel een bedreiging als een 

opportuniteit voor het patrimonium in. Zaak was dus een partner te vinden bij wie de poten-

tiële opbrengsten van een huwelijk even groot, of liefst zelfs groter, waren dan de potentiële 

verliezen. Hierin kon vorstelijke steun een machtig hulpmiddel zijn. Daar aan het hof een 

veelheid aan families uit verschillende delen van het Bourgondisch landencomplex samen 

kwamen, was dit een voortreffelijke plaats om huwelijken te regelen. Deze huwelijken tus-

sen families uit verschillende stukken van het landencomplex kwam de eenwording hiervan 

ten goede. 

 

Het is duidelijk dat de voornaamste edelen de voornaamste militaire taken kregen. De taak 

van maarschalk van een vorstendom ging naar de voornaamste edelen van dat vorstendom, 

die van maarschalk “de l’ost et l’armée” naar leden van de Interregionale Bourgondische 

Elite. Al diegenen die tot maarschalk waren benoemd waren al lid van het Gulden Vlies of 

zouden er nog in opgenomen worden. De kapiteins-generaal hadden dezelfde sociale status 

als de maarschalken “de l’ost et l’armée”. De gewone kapiteins waren blijkbaar voorname 

leden van de provinciale adel. Opmerkelijk is ook dat zij soms op de plaats waar zij kapitein 

waren ook een baljuwambt vervulden, waardoor ze de vorst dus zowel in zijn defensieve als 

zijn politionele taken vertegenwoordigden. 

De conducteurs waren blijkbaar een vrij diverse groep. Een onderscheid moet worden ge-

maakt tussen deze van Italiaanse origine, die uitsluitend hun militair ambt lijken te hebben 

bekleed, en de “inheemse” conducteurs, die tot de provinciale elite of de interregionale adel 

behoorden (ze telden zelfs drie Vliesridders of aanstaande Vliesridders onder hun rangen) en 

hun conducteurambt combineerden met een hele trits “civiele” functies. Dik één op de vier 

van deze tweede groep was ook gouverneur of had eerder in zijn carrière dit ambt bekleed. 

Eén van hen was ook maarschalk, en wellicht was het uit hoofde hiervan dat hij conducteur 

was. 
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Al even divers waren hun officieren. Het lijkt erop dat de meeste chefs de chambre en chefs 

d’escadre lage edelen waren of personen in een overgangsstatuut tussen welgeborene en 

edelman. Gezien een flink aantal onder hen ook als hommes d’armes in de garde dienden 

kunnen zij echter niet geheel onbeduidend zijn geweest. Gezien ook twee ridders chef 

d’escadre waren en misschien zelfs een baron chef de chambre moeten deze functies stellig 

een zekere waardigheid gedragen hebben. Voor de centeniers geldt hetzelfde; waarschijnlijk 

waren ook zij overwegend lage edelen, maar droeg hun positie tegelijk voldoende waardig-

heid om ook door vrij voorname personen te kunnen worden uitgeoefend, zelfs een oud-

gouverneur zoals Jehan de Longueval. Waarschijnlijk was voor de voornaamste heren de 

post van centenier, chef d’escadre of de chambre een tussenstation op weg naar voornamer 

posten. Overigens lijkt de functie van centenier bij de mobiele infanterie prestigieuzer te zijn 

geweest dan bij het voetvolk. 

De meest gevarieerde groep lijken de hommes d’armes te zijn geweest. Zij liepen uiteen van 

welgeborenen tot graven. De factor van homogeniteit was dat ze te paard en gehuld in 

zwaar plaatharnas met zwaard en lans vochtten. De meest voornamen onder hen werden in 

hun garnizoenen gevolgd door een kleine eigen legermacht. 

Overigens lijkt het er ook op dat jongere edelen hun militaire carrière  begonnen in een lage-

re militaire functie, als mobiele infanterist, eenvoudig homme d’armes, of misschien coustil-

lier, waarbij ze nog niet al te zware verantwoordelijkheden hadden maar wel enige ervaring 

konden opdoen en bewijzen dat ze dapper en kundig waren. Van hieruit konden ze naar ho-

gere functies doorgroeien. Hoe snel ze zouden groeien en tot welk punt werd echter in grote 

mate door hun rijkdom en sociale en familiale achtergrond bepaald. 

 

Het leven van een krijgsman droeg zowel op fysiek als economisch vlak zware inspanningen 

en risico’s. Er waren echter goede redenen om deze inspanningen en risico’s te dragen. Deze 

lagen op drie (enigszins met elkaar verbonden) terreinen, met name redenen met betrekking 

tot sociaal statuut, economische redenen  en mogelijkheden tot patronage en bevordering 

van het eigen netwerk. 

Op het vlak van sociaal statuut was het zo dat de vorst ieders status kon verhogen. Hij legi-

timeerde bastaarden, ridderde knapen en verhief edelen boven hun gelijken met nieuwe 

titels. Militaire dienst bood een uitstekende aanleiding of op zijn minst een uitstekend voor-

wendsel voor deze en andere vorstelijke gunsten. Hiernaast was het ook zo dat wapenge-
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weld deel uitmaakte van een adellijke levensstijl. Ten gevolge hiervan bood militaire dienst 

voor diegenen die op de rand tussen adel en niet-adel stonden een manier om zich in sterke-

re mate het adelstatuut toe te eigenen. Tegelijkertijd waren diegenen die sterk in de adel 

verankerd waren aan hun statut verplicht in het leger te dienen. Uiteraard gaat deze stelling 

vooral op voor de perifere gewesten waar de adelstand het meest van zijn martiale trekken 

had behouden. 

De economische redenen bestonden uit een positieve en een negatieve. De negatieve was 

dat als een leenman (al dan niet van adel) geen militaire diensten leverde, of op zijn minst 

een vervanger stuurde of zijn diensten afkocht, zijn lenen werden aangeslagen. In se had dit 

ook een sociale dimensie, gezien het bezit van een domein essentieel was in de vraag naar 

adeldom. De positieve economische reden was dat oorlog heel wat kansen op verrijking 

bood. Het maken van een rijke gevangene was hiervan de voornaamste. In deze kansen op 

verrijking zat intrinsiek een Matheüs-effect verweven. 

Op het vlak van patronage en bevordering van het netwerk was het om te beginnen zo dat 

een aanvoerder militaire functies en bevorderingen kon uitdelen. Dit had dan positieve ge-

volgen op het statuut van de ontvanger. Ook hadden steden en kasselrijen er alle belang bij 

goede banden te onderhouden met diegene die aan het hoofd stond van bij hen gelegerde 

troepen. Dit bood hem dan weer de kans om in de stad zijn cliënten te bevorderen. Hier-

naast was het ook zo dat de troepen die de vorst ter beschikking van een aanvoerder stelde 

in zekere mate in privé-conflicten konden worden aangewend om de uitkomst in de aan-

voerder of zijn lignage hun voordeel te buigen. 

 

De mannen die dit leger bemanden waren dus mannen uit het Bourgondische landencom-

plex, vooral de economisch minder belangrijke delen ervan, of buurgebieden ervan, en man-

nen die door het vooruitzicht op rijkdom uit verdere gebieden, vooral Italië en Engeland, 

naar Bourgondië werden gelokt. Door voor de ontluikende Bourgondische staat te vechten 

konden zij allen veel verliezen, maar zij hoopten er rijkdom, sociale opgang en vorstelijke 

gunsten mee te winnen. 
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Handleiding bij de databank 

In de databank (bijlage I, op CD-rom) staan de namen opgenomen van alle 605 krijgslieden 

bij naam vermeld in de oorlogsschatmeestersrekening. Per persoon staan er in de fiches 

tabbladen, te weten “sociaal”, “cultureel”, “bezit”, “carrière-titels”, “kwantificeerbaar” en 

“referenties”. Om de fiches persoon per persoon te bekijken dient de gebruiker in het keuze-

formulier “formulieren” te gaan staan en dan het formulier “persoon” te openen. 

 Deze fiches zijn verder verdeeld in tekstvensters. Bij enkele van deze velden lijkt een verdui-

delijking op zijn plaats; 

het veld “vermeldingen” bevat alle gevonden personen met dezelfde achternaam als van de 

persoon waarover de fiche gaat, met daarbij een korte biografie. 

Het veld “leenbezit” bevat alle aangetroffen domeinen op een gegeven moment in het bezit 

van de persoon in kwestie. Dus ook eventuele domeinen die misschien geen leengoederen 

waren. Belangrijk hierbij is wel in het achterhoofd te houden dat weinigen gedurende hun 

gehele leven al de domeinen onder hun naam in bezit hadden. Er is zoveel mogelijk aange-

geven wanneer een bepaald goed werd verworven en eventueel weer verloren. 

In het veld “bezit verwanten” werd het bezit gegeven van personen waarvan een verwant-

schapsband met de persoon in kwestie is geattesteerd, maar ook van personen die dezelfde 

achternaam droegen en dus verwanten zouden kunnen zijn. Hierbij werd wel vermeld dat er 

geen bewijs is van verwantschap. 

Het vakje “legitimiteit” staat aangevinkt bij bastaarden. Het betreft dus eigenlijk personen 

die niet legitiem waren. 

 

Het zal de lezer wellicht opvallen dat zes fiches (fiches 3, 4, 200, 322, 347 en 441) leeg zijn. 

Dit zijn geen ontbrekende fiches van personen, maar gaten in de databank die ontstaan zijn 

ten gevolge van mijn technische onhandigheid, waarvoor mijn excuses. 

 

Wanneer in een fiche personen vermeld worden die zelf ook staan vermeld in de oorlogs-

schatmeestersrekening, en aan wie dus ook een fiche is geweid, is dit aangeduid met een *. 

Wanneer personen worden vermeld met dezelfde achternaam als iemand vermeld in de 

oorlogsschatmeestersrekening, staat dit aangegeven met een °. 
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Wanneer van prijzen, inkomens, schenkingen,… in ponden wordt gesproken betreft het, ten-

zij anders aangegeven, de pond van 40 groten Vlaams. 

 

Afkortingen gebruikt in de databank 

Arr : arrondissement 

Art: Artesië 

Bo: Bourgodië 

Bra : Brabant 

Bret: Bretagne 

Cha: Champagne 

Dep : departement 

D.T.: Diets Taalgebied 

Du: Duitsland 

Eng: Engeland 

Ev. : eventueel 

FdeG :Philips de Goede 

FdeS : Filips de Schone 

Ge: Gelre 

Hen: Henegouwen 

Ho: Hongarije 

HRR: Heilige Roomse Rijk 

H-Z: Holland-Zeeland 

IBE: Interregionale Bourgondische Elite 

It: Italië 

IvB: Isabella vBourbon 

JvB: Jacoba van Beieren 

JZV: Jan Zonder Vrees 

KdeS : Karel de Stoute 
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KK : Keizer Karel 

LoXI : Lodewijck XI 

Lui: Luik 

Lux: Luxemburg 

MvB: Maria van Bourgondië 

MvO: Margeretha van Oostenrijk 

MvY: Margaretha v Yorck 

Max: Maximiliaan 

Na: Namen 

Ned.en: Nederlanden 

Pic: Picardië 

Prev : prévoté 

Sp/Po: Spanje/Portugal 

Sa: Savoye 

Vl : Vlaanderen 

Wss: waarschijnlijk 

W-Vl: Waals Vlaanderen 

Zu: Zutphen 

/jr : per jaar 
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Bijlage II; schema’s van de structuur van de ordonnantiecompag-

nieën en van de bevelstructuur 

Schema I ; structuur van de ordonnantiecompagnieën 

Ordonnantiecompagnie = Honderd Lansen 

  Eén lans = 9 personen, te weten: -1 homme d’armes: zware cavalerist in plaatharnas 

                                                        -1 page 

                                                              -1 coustillier: cavalerist die de homme d’armes onder-

steund 

                                                             -3 bereden schutters (archiers à cheval): de term boog-

schutter of archier dient als pars pro toto voor ieder soldaat met een schietwapen 

                                                            -3 voetsoldaten, waaronder kruisboogschutters, piekeniers 

en couleuvriniers mogelijk de meest courante waren. 
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Schema II; bevelstructuur 

Conducteur: -staat aan het hoofd van een compagnie van honderd lansen 

                      -vaak werden zijn taken over genomen door een luitenant, in principe de chef 

d’scadre de l’hôtel 

                       -vier chefs d’escadre; - leidden elk 24 hommes d’armes van zijn compagnie 

                                                           - drie benoemd door de conducteur 

                                                                  - een vierde, de chef d’escadre de l’hôtel, benoemd 

door de vorst 

                                                                  - vier chefs de chambre leidden ieder vijf van de chef 

d’escadre’s hommes d’armes 

                           -drie centeniers d’archers à cheval;- leidden elk honderd van de bereden 

schutters van zijn compagnie 

                                                                                          - vier Quartronniers leidden elk een kwart 

van de bereden schutters van decentenier d’archers à cheval 

                           -infanteriekapitein;- leidde het voetvolk van de compagnie 

                                                               - drie centeniers leidden elk honderd van deze voetsolda-

ten 

                                                               - tien trenteniers leidden elk dertig van deze voetsolda-

ten 

 

Kolonel; -was conducteur 

                -Had bevel over:-zijn eigen hommes d’armes 

                                             -verschillende andere conducteurs en hun hommes d’armes 

                                             -verschillende centeniers en hun voetvolk of bereden schutters 

                                             -eventueel een hoeveelheid artillerie 

              -kortstondig mandaat 

Millenier; -had bevel over duizend voetsoldaten 

                   -centeniers leidden elk honderd van zijn mannen 
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Maarschalk;-na de kanselier de hoogste ambtenaar in het Bourgondisch landencomplex 

                       -zag toe op;-tellen geronselde troepen 

                                            -vervangen verloren paarden 

                                            -organiseren verplaatsing en logement troepen 

                     -bemiddelde tussen vorst en adel 

                     -kon bevoegd zijn voor een specifiek gewest of het totale landencomplex (maris-

sal de l’ost et l’armée) 

Kapitein-generaal; in een bepaalde streek verantwoordelijk voor;-verdediging van de streek 

                                                                                                           -leiding van de legers 

Kapitein; verantwoordelijk voor de verdediging van een stad of burcht 
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