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die hij heeft: spaarzame oorkonden, kronieken, bezitsreconstructie, archeologische gegevens,
genealogische en heraldisch materiaal enzovoort, maar hij kwijt zich uiterst nauwgezet en
bekwaam van die taak. De bespreking van de vroege landsheerlijkheid (van een compleet ander
karakter dan die in de late middeleeuwen vorm kreeg) doet uitkijken naar zijn te verschijnen
proefschrift over sporen van domanialiteit in de Friese landen. De periode van de twaalfde tot
de vroege vijftiende eeuw wordt belicht aan de hand van verschillende casus waarover de bronnen ons nader inlichten. Vergeleken daarmee is de bronnenrijkdom in de vijftiende eeuw aanzienlijk te noemen, waardoor met name het vetewezen in relatie tot de adel en zijn huizen
inzichtelijk geschetst kan worden. In het laatste hoofdstuk wordt de vroege Nieuwe Tijd behandeld, toen de verdedigbaarheid van de stinzen irrelevant werd en daarmee in feite een einde
kwam aan dit type huis.
Bij het boek is een cd gevoegd met de inventarisatie van alle middeleeuwse stinzen binnen
de Friese provinciegrenzen. Dankzij de prekadastrale bezitsreconstructies die al bijna twintig
jaar, onder andere door de auteur, bij de Fryske Akademy worden verzorgd, kan van de meeste stinzen niet alleen de lokalisering gegeven worden, maar ook een lijst met bekende eigenaars
en een uitgebreide bespreking van hetgeen uit bronnen en archeologische onderzoekingen
bekend is over de eigenaars, bewoners en huizen. De cd bevat in feite een boek op zich van
552 pagina’s, geannoteerd met ruim vierduizend voetnoten.
Paul Noomen heeft met De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners een compact, maar bijna hermetisch compleet overzicht van de middeleeuwse stinzen en Friese adel
neergelegd, voorbeeldig in nauwgezet brongebruik en interdisciplinariteit. Het is te hopen dat
ook in andere provincies deze benadering van het verschijnsel ‘kasteel’ in al zijn facetten zal
worden nagevolgd.
Redmer Alma

RIDDERSCHAP

PLUS: EDELEN IN

BOURGONDISCH ZEELAND

Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse
samenleving, Adelsgeschiedenis, VIII (Hilversum: Verloren, 2010, 492 p., ill., index)
Dat Ridderschap in Holland van Antheun Janse (deel I in de reeks Adelsgeschiedenis) in 2000
naar meer smaakte, hoeven we u als lezer van Virtus niet te vertellen. Alleen: hoe vertel je het
NWO? Janse’s aanpak, die leidde tot het project Burgundian nobility. Princely Politics and
Noble Families, was in het kort dat hij zich beperkte tot de jaren tussen de inlijving van
Brabant, Holland, Zeeland en Henegouwen in de Bourgondische staat (1425) en Utrecht, Gelre
en Friesland (een eeuw later), terwijl hij de onderzoekspopulatie uitbreidde tot de hoge, modale en lage adel in de eerste vier gewesten. ‘Adel’ werd operationeel gedefinieerd aan de hand
van vier criteria, waaronder ook de ridderlijke status. De vraag was: hoe veranderde deze adel
in het licht van de Bourgondische staatsvorming, gezien vanuit de positie van de vorst en/of de
staat en vanuit die van de adellijke families zelf? Als peiljaren koos Janse 1425, 1475 (de hervorming van het leenstelsel) en 1525. Het project ging in 2005 van start met twee postdocs:
Janse zelf (Holland) en Mario Damen (Brabant), en twee promovendi: Véronique Flammang
(Henegouwen) en Arie van Steensel (Zeeland).1 Op 23 juni 2010 promoveerde Van Steensel in
Leiden op zijn deel van het onderzoek: de Zeeuwse adel.
Voor ‘laatmiddeleeuwse samenleving’ in de ondertitel van dit proefschrift is dus te lezen:
‘Bourgondisch Zeeland’. Waarom dit gebied aan de rand van het rijk een ‘kerngewest’ moet
heten, wordt uit het boek niet duidelijk, maar de term komt ook al voor in de NWO-projectbeschrijving.
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Van Steensels aanpak is overigens minder op vorst en staat gericht dan het NWO-programma doet vermoeden. Naast staatsvorming noemt hij verstedelijking en commercialisering als de
voornaamste sociale ontwikkelingen die in deze periode aan de macht, rijkdom en status van
de Zeeuwse adel raakten. Zeeland nam volgens zijn voorwoord ‘wat betreft de positie van edelen en de betekenis van adeldom een eigen plaats in binnen de Bourgondisch-Habsburgse
Nederlanden en […] verdient daarom bijzondere aandacht’. In de flaptekst van de handelseditie heet het voorts dat de bijzondere ‘politieke geschiedenis en sociale instituties van Zeeland
een stempel drukten op de structuur en de reproductiestrategieën van de adellijke populatie en
op de sociale waarde-ring van adeldom’. Of een en ander ook uit het boek zelf blijkt, zal hieronder worden nagegaan. Dat dit proefschrift tenslotte in veel opzichten schatplichtig is aan
Ridderschap in Holland, blijkt al bij oppervlakkige lezing.
Waarin verschilden de politieke geschiedenis en sociale instituties van Bourgondisch
Zeeland van die in het vijftiende-eeuwse Holland, dat in 1425 al een eeuw lang in personele
unie met het gewest was verbonden? Politiek is Zeeland gedurende de Middeleeuwen altijd een
randgewest geweest, zonder eigen graaf en zonder bovenregionale bestuursinstellingen. Van
Steensel noemt de economische macht van de Zeeuwse steden omstreeks 1300 ‘gering’. Dat
neemt niet weg dat in 1297 naast drie Zeeuwse edelen ook drie Middelburger notabelen deelnamen aan het Hollands-Zeeuwse ‘parlement’ dat aan de vooravond van het huwelijk van
graaf Jan I in Engeland bijeenkwam.2 Een en ander illustreert Van Steensels conclusie dat de
weg naar macht en prestige voor de middeleeuwse Zeeuwse elites veelal via het grafelijke hof
leidde. Bijzonder voor Zeeland was zeker de versplintering van de ambachtsheerlijkheden, in
de hand gewerkt door het Zeeuwse leenerfrecht: alle kinderen erfden een deel van hun vaders
ambacht. Dit recht werd hier en daar ook in Zuid-Holland toegepast. Naast het Clauskinderenambacht op Schouwen was er bijvoorbeeld een Schildmanskinderenambacht in de Zwijndrechtse Waard.
Een en ander leidde op den duur tot een voortschrijdende tweedeling binnen de ‘statusgroep’ die de laatmiddeleeuwse Zeeuwse adel was. Er kwamen steeds meer kleine plaatselijke
ambachtsheren die zich steeds minder konden meten met de riddermatige topelite in de kringen rond de vorst. Deze beleende in de vijftiende eeuw ook steeds vaker niet-adellijken met
Zeeuwse ambachten. Daarnaast kochten rijke adellijke families steeds meer kleine, slecht renderende ambachten op. Dit werd in de hand gewerkt door de leenrechthervorming van 1475,
toen de verwervingskosten van ambachten toenamen bij teruglopende inkomsten. Behalve de
top van de inheemse adel profiteerde ook de bovenregionale adel van deze ontwikkeling. In
1535 was een op de drie in Zeeland gegoede edelen buiten het gewest gevestigd. Voor het overige liep de ontwikkeling van de Zeeuwse adel veelal langs dezelfde lijnen als in Holland en
Vlaanderen. Ook het ten gunste van de opkomende stedelijke notabelen afnemende aandeel
van edelen in grafelijke ambten was niet typisch Zeeuws; de adellijke titelzucht van burgerlijke
homines novi evenmin. Van Steensel wijt de afwezigheid van ministeriale ridders in Zeeuwse
bronnen aan het ontbreken van een eigen graaf. Daarmee is deze kwestie wel erg summier
afgedaan. De abdij van Middelburg is te laat gesticht om zelf nog ministerialen te hebben
gehad, maar waren de door C. Dekker in 1971 beschreven villici en procuratores van de oudere kloosterdomeinen dan soms geen dienstlieden?3
De pragmatische aanpak van het NWO-project waarvan het promotieonderzoek van Van
Steensel deel uitmaakt: het ontbinden van ‘adel’ in de factoren ridderlijke titels, heerlijkheden,
kasteelbezit en beschrijving in standenvergaderingen, stuitte in 2009 op kritiek van Rienk
Vermij. Adel was immers ‘niet in de laatste plaats een mentale constructie […] van onweegbare entiteiten’ zoals eer en reputatie. Vermij vroeg zich af ‘of wat we hier aan exactheid winnen
niet aan betekenis verloren gaat’. Lof had hij daarentegen voor een artikel waarin Van Steensel
aan de hand van meervoudige criteria de sociale positie van de vijftiende-eeuwse Zeeuwse adel
op alle niveaus helder had beschreven.4 Maar ook de kritiek lijkt in het nu voorliggende proefschrift ter harte genomen. Het gehele derde deel is gewijd aan de ‘sociale reproductie’ van adel-
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Wolfert van Borssele en Charlotte van Bourbon op bezoek bij een kopiist. Miniatuur toegeschreven aan de ‘Meester van Margareta van York’, omstreeks 1470-1480 (Nationale
Bibliotheek, Sint-Petersburg; foto uit besproken boek)
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lijke macht, levensstijl, status en reputaties in Zeeland. Daarbij wordt, zoals de keuze van de
term al aangeeft, gerefereerd aan Bourdieu, of eigenlijk aan Bourdieu en Passeron, die dit concept in 1973 samen in een artikel presenteerden.5 Het is een toetsbaarder en daarmee in dit
verband ook bruikbaarder verklaringsmiddel dan Bourdieu’s in de moderne adelsgeschiedenis
zo geliefde habitusbegrip. Van Steensel beschrijft zijn sociale reproductiestrategieën niet alleen
op verschillende velden: familie – huwelijk – bezit, macht – netwerk – loopbaan en levensstijl –
beeldvorming, maar ook voor drie verschillende lagen binnen de bont geschakeerde adel van
Bourgondisch Zeeland. Dat daarbij de kleine ambachtsadel in weerwil van alle lof voor zijn
eerdere publicatie nu grotendeels buiten beeld blijft, wijt Van Steensel aan de bronnensituatie.
Het is bovendien inherent aan het einddoel van deze zo competent beschreven strategieën: het
Obenbleiben. Dat zodoende betrekkelijk veel is te vinden over geslaagde oude (Van Borssele)
en nieuwe (Van Kats) bovenblijvers, en weinig over de bredere (en misschien meer typisch
Zeeuwse) groep heren van landloze splinterambachtjes, is geen verrassing. In dit opzicht doet
Edelen in Zeeland sterk denken aan Ridderschap in Holland van co-promotor Janse, dat de
theorie over de lagere échelons (welgeborenen en wat dies meer zij) uitvoerig bespreekt, maar
over hun leven anekdotisch blijft. Hetzelfde geldt overigens voor de edelvrouwen, die ook bij
Van Steensel stiefmoederlijk worden behandeld.6 Voor de Zeeuwse adel als geheel slaagt hij er
niettemin in een actor’s point of view te bewaren. Zijn vijftiende- en zestiende-eeuwse Zeeuwse
edelen waren zo bezien geen lijdend voorwerp van staats- en stadsvorming en de commercialisering van de economie, maar speelden daarin op eigen wijze hun eigen rollen.
Komt dit actor’s point of view vooral in het derde deel tot zijn recht, ook op de voorgaande bladzijden wisselen biografische anekdotes de gedegen beschouwingen over stand, rijkdom
en macht af. Je zou deze vignetten hier en daar in een afzonderlijk kader willen zien, liefst met
portret, wapen of zegel en misschien een stamboomfragment. Ook een beknopt groepsportet,
zoals achterin in Ridderschap in Holland staat, zou de toegankelijkheid van dit naslagwerk
voor een breder publiek hebben vergroot. Maar anders dan Janse’s boek staat dit werk niet op
zichzelf: het is deel van een project dat onder meer voorziet in een digitale prosopografische
databank voor de vier beschreven gewesten. Daarom vindt u achterin Edelen in Zeeland nu
alleen lijsten met namen van ruim vijfhonderd lage, modale en hoge Zeeuwse heren uit de peiljaren 1431, 1475 en 1535. Het brede lezerspubliek moet voor de rest wachten op de nieuwe
Geschiedenis van Zeeland, waaraan ook Van Steensel (inmiddels werkzaam aan de University
of London) als auteur een bijdrage levert.
De afwisseling van vertoog en verhalen maakt van Edelen in Zeeland niet alleen een nuttig
naslagwerk, maar tevens een aangenaam leesboek. De vakkundige opbouw van alinea’s rondom topical sentences en de klassieke, prettig leesbare schrijfstijl dragen daartoe nog verder bij.
De lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur geeft, afgezien van een enkele leemte, een
goed beeld van de stand van zaken in het laatmiddeleeuwse adelsonderzoek – en van de inbedding daarvan in de hedendaagse historische antropologie, die in het afgelopen decennium heeft
plaatsgehad. Wie nog dacht dat je in Zeeland geen middeleeuws archiefonderzoek kunt doen,
raadplege de uitvoerige lijst van archivalia (waarbij ook de gedrukte inventarissen en toegangen vermeld zijn). Natuurlijk neemt bij de buitenlandse literatuur het werk van Paravicini een
voorname plaats in.
Zoals Janse een standaardwerk over de laatmiddeleeuwse Hollandse ridderschap schreef,
zo heeft Van Steensel met Edelen in Zeeland de norm bepaald voor de geschiedschrijving van
de Zeeuwse ridderschap in brede zin. Het boek is zeker geen doorslag van Ridderschap in
Holland (zo is de theoretische inkadering, zoals we hierboven aangaven, duidelijk anders van
opzet), maar volgt niettemin in grote lijnen de opbouw ervan. Onvermijdelijk is dat de lezer in
beide boeken veelal dezelfde informatie aantreft. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Omdat
Van Steensel zijn verhaal in ieder hoofdstuk vanaf de grond opbouwt, is Edelen in Zeeland
meer geworden dan een deelstudie over de adel in een randgewest van het Bourgondische (en
later Habsburgse) rijk. Het boek laat zich tevens lezen als een van de beste inleidingen tot de
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laatmiddeleeuwse regionale adelsgeschiedenis van de Lage Landen. Daarmee steekt het
Ridderschap in Holland naar de kroon.
Wat ten slotte in Edelen in Zeeland ontbreekt, is een consequent vergelijkend perspectief
zoals we dat vinden in het standaardwerk van A.L.P. Buitelaar over de Stichtse ministerialiteit.
Buitelaar betrok hierin vooral studies van J.M. van Winter (Gelre) en D.Th. Enklaar (Holland).7
Afgezien van enkele losse opmerkingen en verwijzingen gaat Van Steensel de vraag uit de
weg waarin zijn Zeeuwse edelen nu precies verschilden van bijvoorbeeld Hollandse standgenoten. De voornaamste overweging zal zijn geweest dat het NWO-project waaraan hij meewerkte, voorziet in een afzonderlijke publicatie waarin de vergelijking tussen de gewestelijke elites
centraal staat. Dat de grenzen daarin niet altijd scherp zijn te trekken, blijkt al uit de hierboven
aangestipte (al dan niet incidentele) toepassing van Zeeuws leenerfrecht op de Zuid-Hollandse
eilanden. We kijken uit naar dit (Engelstalige?) afsluitende deel van dit adelsproject – en naar
de publicaties van Van Steensels oud-collega’s Flammang en Damen. Want als Edelen in
Zeeland één aspect gemeen heeft met zijn voorganger Ridderschap in Holland, dan is het wel
dat het naar meer smaakt.
Kees Kuiken
1
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5
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7

M. Damen en A. Janse, ‘Adel in meervoud. Methodologische beschouwingen over comparatief adelsonderzoek in de
Bourgondische Nederlanden’, The Low Countries Historical Review, CXXIII (2008) 517-540.
D.E.H. de Boer , ‘“Hongher” naar meer. De Hollandse en Zeeuwse steden en de overgang naar de Avesnes, 12901320’, in: idem, e.a., ed., Eén graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen
(Hilversum, 2000) 138-139. Deze titel ontbreekt in de bibliografie van het proefschrift – en tot mijn spijt ook in de
noten van mijn korte bijdrage ‘Van adels- naar eliteonderzoek: Hollands-Zeeuwse notabelen in 1297’, Virtus, XV
(2008) 214-223.
C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen
(Assen, 1971) 54-55, 64-66.
R. Vermij, ‘Oude en nieuwe benaderingen in de Nederlandse en Belgische adelsgeschiedenis’, Virtus, XVI (2009) 199202; A. van Steensel, ‘Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaaleconomische positie rond het jaar 1475’, The Low Countries Historical Review, CXXIII (2008) 564-585.
P. Bourdieu en J.-C. Passeron, ‘Réproduction culturelle et réproduction sociale’, Information sur les sciences sociales,
X-2 (1973) 45-99. In de bibliografie ontbreekt deze verwijzing.
Zie Kees Kuiken, ‘Laatmiddeleeuwse dames van genealogie naar groepsportret’, Virtus, XIV (2007) 57-75.
A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtsreek (Hilversum, 1993).

VORSTEN,

HOVELINGEN EN HOFCULTUUR IN DE

NEDERLANDEN

Edward De Maesschalck, De Bourgondische vorsten, 1315-1530 (Leuven: Davidsfonds,
2008, 247 p., ill.); Jacqueline Kerkhoff, Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558). Tot
plichtsbetrachting uitverkoren (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2008, 360 p., ill.)
De geboorte van twee vorstinnen uit de Bourgondisch-Habsburgse dynastie wordt in twee
recent verschenen boeken op verschillende wijze beschreven:
Het was een mooie en heldere winterdag, 13 februari 1457. Op het hertogelijk kasteel van
de Coudenberg in Brussel wachtte het personeel gespannen op het grote nieuws. Rond de
middag verspreidde zich het gerucht dat voor Isabella van Bourbon de barensweeën begonnen waren. Enkele uren later luidden alle klokken van de stad. De Bourgondische dynastie
was met een nieuwe telg verrijkt. Dadelijk vertrok een bode naar Nijvel, waar de graaf
[van Charolais, de latere Karel de Stoute, MD] deelnam aan een jachtpartij. Karel veinsde
grote vreugde, maar in zijn hart voelde hij een knagend gevoel van spijt. Zijn eerstgebore-
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