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De ondermijning van het Groot Privilege van Holland, 
Zeeland en West-Friesland volgens de instructie van 
21 december 1477 

Amper 9 maanden na de uitvaardiging van het Groot Privilege voor Holland, Zeeland en 
West-Friesland droeg Maximiliaan twee toegewijde topambtenaren met grote invloed in het 
graafschap op al het mogelijke in het werk te stellen om het verlies aan inkomsten voor de 
landsheer ten gevolge van het nieuwe handvest ongedaan te maken. Hiertoe stelde hij op 
21 december 1477 een instructie op gericht aan Pieter Lanchals, hofmeester van de aartsher
tog, en Jacob Croesinck, eerste meester van de Rekenkamer van Holland, die hen in staat 
stelde de benodigde maat regelen te treffen. De instructie, die tot dusver aan de aandacht 
van historici is ontsnapt, biedt inzicht in de wijze waarop het centraal gezag de artikelen van 
het Groot Privilege trachtte te omzeilen die tot vermindering van de landsheerlijke inkom
sten leidden. Om deze reden vormen zowel de uitgave als een eerste bespreking van de in
structie een nuttige aanvulling op de systematische editie en het onderzoek naar de effectivi
teit van de privileges van 1477. 1 

Alvorens enkele artikelen uit de instructie aan de praktijk te toetsen, is het zinvol eerst 
enige aandacht te besteden aan de drijfveren van Maximiliaan achter de uitvaardiging van 
de instructie en de politieke context van dat moment. Daar de instructie een onverbloemde 
tegenstoot inhield van het centraal gezag tegen het stedelijk en gewestelijk particularisme, 
is het van belang aan te geven welke middelen en personen de hertog ten dienste stonden 
om enige cruciale bepalingen uit het Groot Privilege te ondergraven. 

Het Groot Privilege van 1477 in Holland 

Gebruik makend van de crisis waarin het Bourgondisch gezag zich bevond nadat Karel de 
Stoute op 5 januari 1477 op het slagveld van Nancy gesneuveld was, wisten afgevaardigden 
van de edelen en steden in de Nederlanden de nieuwe landsvrouwe Maria van Bourgondië 
ertoe te bewegen de centralistische politiek van haar vader in belangrijke mate terug te 
schroeven. Naast een Algemeen Privilege bestemd voor de Staten-Generaal, waarin vooral 
beslissingen van hertog Karel op het vlak van het bestuur van de 'landen van herwaarts over' 
werden herroepen, ontvingen de afzonderlijke gewesten in de loop van februari en maart 
1477 eveneens een handvest dat tegemoet kwam aan de lokaal en regionaal levende bezwaren 
tegen de centralisatiepolitiek van het voorgaande decennium. Het Groot Privilege van Hol
land, Zeeland en West-Friesland werd op 14 maart 1477 toegekend. 2 

Zie voor de editie van het Algemeen Privilege W. P. Blockmans, m.m.v. M. A. Arnould en E. I. Strubbe, 'Privile
gie voor alle landen van herwaarts over, verleend door Maria, hertogin van Bourgondië, ter bekrachtiging van 
de klachten die de Staten-Generaal haar hadden voorgelegd (Gent, 1l februari 1477 (n.s.)', in: W. P. Blockmans 
(ed.), 1477. Het algemene en de gewestelyke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden [Standen en Landen, 
LXXX) (Kortrijk 1985) 85-95. De uitgave van het Groot Privilege van Holland, Zeeland en West-Friesland werd 
verzorgd door A.G. Jongkees, 'Privilege voor Holland, Zeeland en (West-)Friesland verleend door Maria, her
togin van Bourgondië enz., in antwoord op de klachten die de gedeputeerden van deze gewesten, bij die der 
andere landen van herwaarts over gekomen, haar hadden te kennen gegeven, bijstand tegen de koning van 
Frankrijk belovende', in: Blockmans, 1477, 209-234. 

2 Blockmans, 'Privilegie voor alle landen van herwaarts over', 85-95. Jongkees, 'Privilege voor Holland, Zeeland 
en (West-)Friesland', 209-234. 
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D e particularistische reactie in het Bourgondisch deel van de Nederlanden is door enkele 
historici met de nodige bedenkingen beschreven. De toon werd gezet door Henri Pirenne. 
In zijn Histoire de Belgique aarzelde hij niet het Algemeen Privilege van 11 februari 1477 een 
uitgesproken negatieve bijklank mee te geven. Vergeleken met de Engelse Magna Carta van 
1215 hielden het algemene en de gewestelijke privileges van 1477 slechts het herstel van het 
gewestelijk particularisme in. Elke hogere constitutionele betekenis viel volgens hem ver te 
zoeken. 3 Het is een weinig verbazingwekkende opvatting van een historicus die in de uit
bouw van de bestuurlijke centralisatie onder de hertogen van Bourgondië de voorafbeelding 
zag van zijn geliefd 19de-eeuws België.4 De visie van Pirenne heeft lang nagewerkt. Zo luidt 
het nog in de inleiding van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden uit 1955 dat de ge
beurtenissen van 1477 'de klok op zijn minst een eeuw achteruitzetten'. Het in 1477 opnieuw 
ingevoerde regeringsstelsel 'zo men die naam aan de door het bewind van de steden gevestig
de anarchie mag geven ( ... ) bleek onhoudbaar'.5 

De opvattingen dienaangaande lagen tot in de 18de eeuw duidelijk anders. Met name tij
dens de opstand tegen Spanje en in de daarop volgende decennia fungeerden de privileges 
van Maria van Bourgondië als ideologische verantwoording voor het onafhankelijke optre
den van de Staten. In de polemiek tussen stadhouder en de Staten golden ze keer op keer 
als referentiepunt; een rol die ze tijdens de patriottentijd nog steeds zouden vertolken. 6 De 
huidige stand van kennis met betrekking tot de Bourgondische periode heeft het Pirenniaan
se denk schema achter zich gelaten en sluit enigszins aan bij de heersende opvattingen ten 
tijde van de opstand en de republiek. Het geheel van teksten, dat kort na de gebeurtenissen 
van januari 1477 tot stand kwam, wordt zonder meer beschouwd als het eerste echte corpus 
van constitutionele teksten voor de gehele Nederlanden.7 

Deze versterking van het gewestelijk particularisme kon nauwelijks genade vinden in de 
ogen van de Habsburgse aartshertog Maximiliaan, die na zijn huwelijk met Maria de Rijke 
op 19 augustus 1477, het landsbestuur had overgenomen. Via allerlei provocaties aan het 

3 Zie (met verwijzingen naar Pirenne): A.G. Jongkees, 'Particularisme hors de pair? A propos de la genèse du 
Grand Privilège hollandais du 14 mars 1477 ', Publication du Centre Européen d 'études burgondo-médianes, n 22: rencon

tre de Mayence, 2-4 octobre 1981 (Bazel 1982) 29-30, herdrukt in E.O. van der Werff e.a., Burgundica et varia . K euze 

uit de verspreide opstellen van prof dr. A. G. Jongkees (Hilversum 1990) 244-245. 
4 De opvattingen van Pirenne dienaangaande treft men, gelardeerd met talrijke citaten, systematisch behandeld 

aan bij A. U yttebrouck, 'Henri Pirenne et les ducs de Bourgogne', in: La fortune historiographique des thèses d 'Henri 

Pirenne, actes du colloque de Bruxelles, 10-11 mai 1985, [Archiif- en bibliotheekwezen in België, extranummer 28] (Brussel 
1986) 92-97 (over de onafwendbaarheid van de Bourgondische staat). Over Pirenne's Geschiedenis van België 
als legitimatie van de Belgische staat is een erg overvloedige literatuur voorhanden, zie met verwijzingen naar 
de essentiële delen daaruit: B. Ebels-Hoving, 'Henri Pirenne (1862-1935)', in: A.H. Huussen jr., E.H. 
Kossmann, H. Renner (red.), Historici van de twintigste eeuw [A uia paperback 54] (Utrecht/Antwerpen, 1981) 31-32. 

5 J. A. van H outte, Inleiding tot het vierde deel, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden 4 (Utrecht-Antwerpen 
1952) XI. 

6 Zie het overzicht van de omvangrijke eigentijdse literatuur terzake bij A.G. Jongkees, 'Het Groot Privilege van 
Holland en Zeeland (14 maart 1477)', in: Blockmans, 1477, 147-151, herdrukt in Van der Werff, Burgundica et 

varia, 257-161. Ook in de praktijk van de selectie van politiek personeel golden de privilegies van 1477, met name 
in Amsterdam tijdens de 16de eeuw, als referentiepunt, zie: M. Prak, 'Verfassungs-norm und Verfassungsreali
tät in den niederländischen Städten des späten 17. und 18. Jahrhundert. Die Oligarchie in Amsterdam, Rotter
dam, Deventer und Zutphen, 1672/5-1795 ', in: W. Ehbrecht (ed.), Städtische Selbstverwaltungsorgane vom 14. bis 

19. Jahrhundert (reeks Städtiforschung, Münster), ter perse. 
7 Bepaalde vorstendommen, als het graafschap Vlaanderen beschikten voordien niet over een geschreven consti

tutionele tekst, zoals dit reeds lang voor 1477 in bijvoorbeeld het hertogdom Brabant wel het geval was, zie: 
R. Van Uytven en W. Blockmans, 'Constitutions and their application in the Netherlands during the middle 
ages ', Belgisch tijdschnfi voor filologie en geschiedenis 47 (1969) 399-424 (vooral 418 e.v.). 
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adres van de Staten van het graafschap Holland maakten hertog en hertogin duidelijk dat 
zij grote moeite hadden met de militaire en vooral financiële implicaties van het Groot Privi

lege. 8 Zowel de uitvaardiging van de instructie, één van de meest duidelijke pogingen om 
op de toegevingen aan het gewestelijk particularisme terug te komen, als het tijdstip waarop 
deze tot stand kwam, zijn in dit verband zeer onthullend. 

Betekenis van de instructie 

De tweede helft van het jaar 1477 werd gekenmerkt door een na genoeg onophoudelijke reeks 
oorlogshandelingen - vaak door vrij kleine groepen uitgevoerde plundertochten aan de 
zuidgrens van de Bourgondische Nederlanden. De Franse koning Lodewijk XI poogde hier
mee zoveel mogelijk munt te slaan uit de dreigende verzwakking van de Bourgondische 
staat. Pas op 11 juli 1478 kwam een wapenstilstand tot stand, afgesloten voor de periode van 
een jaar, die enigermate gerespecteerd werd. 9 

De Habsburger stelde veel in het werk om de kosten voor zijn oorlogen op zijn onderdanen 
afte wentelen. Het zal zijn financiële adviseurs immers niet ontgaan zijn dat de beide kust
gewesten tot de economisch meest expansieve regio's van de Bourgondische staat behoor
den.!O De landsverdediging en de toekenning van beden die dit mogelijk moesten maken, 
vormden althans in Vlaanderen, het enige gewest waarvoor bronnen dienaangaande be
schikbaar zijn, veruit het belangrijkste thema in de onderhandelingen tussen vorst en volks
vertegenwoordiging.!! In Holland brak onmiddellijk na de dood van Karel de Stoute op fis
caal vlak een korte periode van rust aan. Maximiliaan trachtte echter al heel snel fondsen 
aan te boren om de oorlogen te bekostigen, maar pas vanaf 1480 slaagde hij erin door heffing 
van jaarlijkse beden een continue stroom van belastinggelden uit het graafschap te halen.!2 

In de tussentijd poogde hij zijn financiële nooddruft die in de instructie wordt omschreven 
als L 'indigence de mon tres redoubté seigneur a cause de la guerre qu 'il a presentement a supporter pour 
Ie deffence de sa personne, ses pays et seigneuries via andere wegen te bestrijden.!3 Dat daarbij de 
bepalingen uit het privilege van 1477 zich als een te nemen obstakel zouden aandienen, was 

onvermijdelijk. 

8 A.G. Jongkees, 'Het Groot Privilege van Holland en Zeeland (14 maart 1477)', in: Blockmans, 1477, 186-189. 
Dit ressentiment bracht hun zoon Philips de Schone ertoe het Groot Privilege in 1494 nietig te verklaren. 

9 R. Van Uytven, 'Politiek en economie: de crisis der late xve eeuw in de Nederlanden', Belgisch Tijdschrift voor 

Filologie en Geschiedenis 53 (1975) 1117-1118. 
10 Zie, met verwijzingen naar de verdere literatuur:]. L. van Zanden, 'Op zoek naar de 'missing link'. Hypothesen 

over de opkomst van Holland in de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd', Tijdschrift voor sociale geschiede

nis 14 (1988) 359-361 en 371-377. 
11 W. P. Blockmans, Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondië en 

Filips de Schone (5 januari 11: 77-26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasse/rijen en 

van de vorstelijke ambtenaren, Deel!: tot de vrede van Kadzand (11:92), [Koninklijke commissie voor geschiedenis, in-1:°] 

(Brussel 1973) 36-66. 
12 ].W. Marsilje, 'Les modes d'imposition en Hollande, 1477-1515', in: Publication du centre Européen d'études Bour

guignonnes (xIVe-xvre s.) (1988) 159-171, hiervan 162-163. 
13 In de fragmentair bewaard gebleven correspondentie tussen topfiguren van de Bourgondisch-Habsburgse staat 

komt een zelfde bekommernis tijdens de jaren kort na 14 77 herhaaldelijk naar voren, zie:]. de Saint-Genois, 
'Lettres adressées par Maximilien I, archiduc d'Autriche, depuis empereur, à I'abbé de St.-Pierre, à Gand, et 
à quelques autres personnages. 1477-1487', in: Messager des sciences historiques (Gent, 1845) 193-205 en 368-398. 
Behalve middels de instructie, trachte de landsheer ook door de verkoop van de kleine lenen in Holland zijn 
inkomsten te vermeerderen; zie ook hierna. 
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Eén van die wegen werd gevormd door de instructie die Maximiliaan op 20 december 
1477 in Brussel uitvaardigde en bedoeld was als een richtlijn ten behoeve van de centrale 
ambtenaren Pieter Lanchals en mr. J acob Croesinck. Een dag later werd de uit veertien pun
ten bestaande instructie formeel op schrift gesteld. De beide ambtenaren werden belast met 
het aanzuiveren van de domaniale en andere vorstelijke inkomsten in het graafschap Hol
land die tengevolge van de toepassing van het gewestelijk privilege voor Holland en Zeeland 
waren afgekalfd of soms zelfs afgeschaft. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de inkom
sten die de grafelijkheid miste nadat de verpachting van ambten in steden en op het platte
land aan strenge beperkingen werd onderworpen. Ook werden volgens het Groot Pri,,-ilt:g-e 
enkele tollen afgeschaft die de handelsvaart ernstig benadeelden, maar waaruit de landsheer 
aanzienlijke inkomsten putte. l4 Zoals later aan de orde zal komen, was het merendeel van 
de artikelen in de instructie bedoeld om een alternatief voor deze gederfde inkomsten te vin
den. Achter dit optreden van Maximiliaan gaan uitgesproken politieke opties schuil. Hoewel 
hij op de eerste plaats zoveel mogelijk geld wilde loskrijgen om zijn stijgende militaire uitga
ven te dekken, is de achterliggende bedoeling duidelijk. Maximiliaan wenste te gelijkertijd 
het particularisme uit te hollen en de centralisatiepolitiek van zijn schoonvader voort zetten. 
Hierbij wilde hij de privileges naar de vorm respecteren, maar ze niettemin inhoudelijk zo
veel mogelijk aan banden leggen.15 

Ontstaan en overlevering van de instructie 

Alvorens de bepalingen van de instructie systematisch te vergelijken met het Groot Privile
ge, verdient het aanbeveling stil te staan bij zowel tekstoverlevering, de context waarbinnen 
de instructie tot stand kwam, de met name genoemde hoogwaardigheidsbekleders die tot 
de initiatiefnemers dienen gerekend te worden, en tenslotte bij het gewicht van de betrokken 
financiële ambtenaren. Immers, indien we de betekenis van de instructie correct willen in
schatten en vooral de verscholen politieke doelstellingen die er achter schuilgaan blootleg
gen , dan is het nodig het milieu waarin de tekst tot stand kwam en overgeleverd werd zo pre
cies mogelijk te omschrijven. 

Wat de tekstoverlevering betreft: het enige afschrift dat, zoals uit de subscriptio blijkt, naar 
het origineel is gecopieerd berust in een register van de rekenkamer der grafelijkheid in Den 
Haag.16 Dit is als de meest logische bewaarplaats te beschouwen want de Haagse rekenka
mer controleerde, naar analogie met haar zusterinstellingen in Rijsel (voor Vlaanderen) en 
Brussel (voor Brabant) die bevoegd waren voor gebieden die reeds geruime tijd onder de 
Bourgondische dynastie ressorteerden, sinds 1447 de rekenplichtige ambtenaren uit Hol
land en ZeelandY De oprichting van een aparte Rekenkamer in Den Haag stelde Philips 

14 Jongkees, 'Privilege voor Holland en Zeeland', 222-223 (art. 16 en 17). 
15 Dit is geen nieuwigheid in de Bourgondische periode, reeds Filips de Stoute heeft deze tactiek in Vlaanderen 

toegepast, cf. M. Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, ca. 1384-ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een staats

vormingsproces [ Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 

klasse der Letteren, jg. 52, nr. 133) (Brussel 1990) 201-207. 
16 Algemeen Rijksarchief Den H aag (verder ARA), Grafelijkheidsrekeningen (verder Rekrek.), register, nr. 3 (zo

genaamd 'groene register'), f. 81r en v. 
17 Zie, ook voor wat verder over de Rekenkamer volgt: H. M. Brokken en H. De Schepper, 'Beheer en controle 

van de overheidsfinanciën in de Nederlanden tot omstreeks 1600', in: P.]. Margry, E.C. van Heukelom, 
A.]. R. M. Linders (eds.), Van Camere van der rekeninghen tot algemene rekenkamer, zes eeuwen rekenkamer. Gedenkboek 

bij het 175-iarig bestaan van de Algemene Rekenkamer Cs-Gravenhage 1989) 38-43. 
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de Goede ogenschijnlijk in staat met de traditionele regionale gevoeligheden rekening te 
houden, maar terzelfdertijd een stap verder te zetten in de richting van een efficiënter en 
gecentraliseerd bestuur. Omwille van de tegenstellingen tussen de oude hertog en zijn ambi
tieuze kroonprins, Karel van Charolais, die uitgerekend in Holland een wat meer autonome 
koers dreigde te varen, werd de Rekenkamer in 1463 met deze van Brussel samengevoegd. IS 

Dezelfde Karel voerde als hertog de bestuurlijke centralisatie nog verder op door alle Reken
kamers in de landen van herwaarts over in Mechelen concentreren. Deze onderneming zou, 
evenmin als haar pendant op juridisch vlak, het Parlement van Mechelen, haar inspirator 
overleven. Onder Maria van Bourgondië werd de oude vertrouwde situatie met onder meer 
een Rekenkamer in Den Haag hersteld. Het is dan ook niet meer dan normaal dat van een 
opdracht waarmee twee financiële ambtenaren in Holland, Zeeland en West-Friesland be
last werden, in het register van inkomende stukken van de Haagse Rekenkamer een afschrift 
terecht kwam. 

Minder voor de hand liggend is dat de instructie integraal in het Frans is opgesteld. Te
meer daar het gebruik van het Neder lands een der uitgesproken particularistische gevoelig
heden was die in de crisis van 14 77 naar boven waren gekomen. De vaak niet van enige xeno
fobie ontdane reacties richtten zich niet alleen op het taalgebruik, maar hadden ook de door
gaans Vlaamse afkomst van vele centrale ambtenaren op het oog.19 Overeenkomstig zijn 
autocratische regeerstijl, die haaks stond op de in de Bourgondische Nederlanden geldende 
traditie van overleg tussen regeerders en onderdanen, kon Maximiliaan weinig begrip op
brengen voor deze gevoeligheden. Kort voor 29 september 1477 had hij 'in walsche' een uit
nodiging aan de Hollandse ridderschap en steden geschreven met daarin de opdracht om 
zich bij hem in Ieper voor een statenvergadering te vervoegen.20 Dat hij dezelfde taal ge
bruikte in een voor intern gebruik bestemde instructie, die bovendien gericht was aan een 
groep financiële ambtenaren die zich allerminst persoonlijk door het privilege van Maria 
van Bourgondië gebonden achtten, wekt dan ook minder verbazing. 21 Het laat anderzijds 
wel toe het ontstaansmilieu van de instructie in de selecte kring van vertrouwelingen van 
de Habsburger te zoeken. 

Wie waren de concrete figuren achter de instructie? De subscriptio vermeldt, naast Maxi
miliaan die persoonlijk betrokken was bij het uitvaardigen, nadrukkelijk nog vijf personen: 
twee bisschoppen, die van Metz en van Doornik; verder twee edellieden, de heren van Chi
may en van Berlettes; en de ambtenaar Nicolas de Gondeval. Beide prelaten waren steunpi
laren van wijlen Karel de Stoute geweest. Georg van Baden, bisschop van Metz (1459-84), 
steunde meer bepaald Karels annexatiepolitiek ten aanzien van Lotharingen. Tevens gold 
hij als een actief pleitbezorger van de wens van de Bourgondiër om uit handen van de Duitse 

18 Hierover nog steeds: P.A. M eilink, 'Holland en het conflict tusschen Philips de Goede en zijn zoon van 
1463/64', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 7e reeks 5 (1934) en 6 (1935). 

19 Jongkees, 'Particularisme hors de pair? ', 249: reeds tijdens de voorbereidende vergaderingen die aan de zen· 
ding van afgevaardigden van de Hollandse adel en steden naar Gent voorafgingen. Idem, 'Groot Privilege,' 
267. Deze taalgevoeligheid lijkt in Holland relatief nieuw te zijn, een systematische vergelijking tussen wat dien
aangaande in Holland ca. 1462 en in Vlaanderen bij de aanvang van de 15de eeuw te horen viel, is in hoge 
mate onthullend, cf. T.S. Jansma, 'De voorgeschiedenis van de instructie voor het Hof van Holland (1462)', 
Tijdschrift voor geschiedenis 51 (1936) 418-419, herdrukt in zijn Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de 
schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam (Den Haag 1974) 143-145. De tussenliggende, 
erg centraliserende regering van Karel de Stoute volstond kennelijk om de taalkwestie te doen uitgroeien tot 
een kristallisatiepunt waarrond de algemene onvrede met het beleid uitdrukking vond. 

20 Jongkees, 'Particularisme hors de pair?', 297. 
21 Ibidem, 298. 
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Afb. 1. Tekening van het Binnenhof van P.C. La Farque uit 1768. In 1477 bevond de Rekenkamer 
zich boven de ruimte in het voorportaal. Foto Haags Gemeentearchief. 

keizer de koningskroon te ontvangen. 22 Naar aanleiding van de belangrijke ordonnantie van 
10 oktober 1477 waarin de financiële organisatie van de Bourgondische staat werd aangepast 
aan de nieuwe omstandigheden had Maximiliaan hem op 11 oktober 1477 bovendien be
noemd tot 'surintendant desfinances'.23 Hierdoor werd Georg van Baden eveneens lid van de 
zevenkoppige kern van de Hofraad van Maximiliaan. 24 

Ferry de Clugny, bisschop van Doornik (1473-83), behoorde evenzeer tot de beperkte 
kring van getrouwen van Karel de Stoute. Deze telg uit een ambtenarengeslacht was reeds 
onder Philips de Goede raadsheer en rekwestrneester en werd door toedoen van Karel in 
1473 tot bisschop van Doornik gewijd. Hij bracht het bovendien tot hoofd van de Grote Raad 
en kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. Onder Maximiliaan zou hij een politiek fi
guur van eerste rang blijven, iets waarvoor de beloning met nog belangrijker kerkelijke bene
ficiën niet uitbleef. In 1480 kreeg hij de titel van kardinaal.25 In de maanden voorafgaand 
aan het afkondigen van de instructie was hij ook betrokken bij de onderhandelingen over 
krijgsvolk en beden in Vlaanderen. 26 

22 R. Vaughan, Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy (Londen 1973) 105 en 151. In 1467 was Georg van 
Baden tot persoonlijk raadsheer (conseillier domestique) van de hertog aangesteld. In de Bourgondische N ederlan
den nam hij zowel in 1478 (in Dendermonde) als in mei 1482 in Aalst deel aan voor Maximiliaan erg belangrijke 
vergaderingen van de Staten-Generaal: Blockmans, Handelingen (1477-1506), 73 en 223. 

23 J. Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Bourgondië en het Parlement van Mechelen [Verhandelingen van de 

KoninklijkeAcademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jg. 35, nr. 73] (Brus
sel 1973) 124-125. 

24 Ibidem, 129. Zie ook: J. Schneider, 'Un conseiller des ducs de Bourgogne. Georges de Bade, évêque de Metz 
(1459-1484)', in: Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477). Actes du colloque (Nancy 1979) 305-338. 

25 Vaughan, Charles the Bold, 4 (waar hij Ferry de Clugny pas in 1474 bisschop van Doornik laat worden) en 235; 
Van Rompaey, Grote Raad, 55-56, 130, 154 en 168. Verder: W. Paravicini, Guy de Brimeu. Der burgundische Staat 
und seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen [Pariser historische Studien 12] (Bonn 1975) 742, en A.J.M. 
Kerckhoffs-De Hey, De Grote Raad en zij'nfunctionarissen 1577-1531. Biografieën van raadsheren (Amsterdam 1980) 
49. 

26 BIockmans, Handelingen, 38. 
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Met de heer van Chimay is niemand minder dan Philips de Croy bedoeld, lid van een 
geslacht dat na het normaliseren van zijn betrekkingen met Karel de Stoute, andermaal tot 

de elite van de Bourgondische staat behoorde en meerdere vooraanstaande hofambten aren 
leverde. 27 Ph ilips, graaf van Chimay, was ridder in de Orde van het Gulden Vlies en onder 
Maximiliaan en Maria luitenant-generaal van Luxemburg en Chiny. Toch was ook hij ver
trouwd met de verhoudingen in de noordelijke gebieden van de Bourgondische Nederlan
den. In 1478 zou hij namelijk de opdracht krijgen een enquête te houden over een vechtpartij 
in Den Haag tussen baljuw Lieven van Cats en de aanhangers van de heer van Veere. 28 

De heer van Berlettes was Thomas Malet, telg uit een geslacht van lokale adel uit de bu urt 

van Rijsel, financieel ambtenaar van het eerste niveau. 29 Hij was één der twee 'generaals 
van de beden'; de specifieke toezichterhouders op de ontvangers van de beden die vooral 

de wijze controleerden waarop deze de door hen behandelde belastinggelden manipuleer
den.30 Malet overleefde '1477' zonder kleerscheuren. Hij trad in dejaren onmiddellijk erna 
bij herhaling samen met Philips de Croy op, o.a. als voogd over de kinderen van de in Gent 
terechtgestelde Guy de Brimeu, heer van Humbercourt. 31 

Nicolas de Gondeval wordt als laatste bij de initiatiefnemers voor de instructie van 1477 
vermeld. Hij was de voormalige argentier (tresorier bevoegd met de centrale staatsuitgaven) 
van Karel de Stoute, een nieuw ambt door deze vorst ingesteld naar aanleiding van zijn eer
ste belangrijke hervorming van de financiële organisatie van de Bourgondische staat, in 
1468.32 Ook Gondeval overleefde' 1477' probleemloos. Samen met de bisschoppen van Metz 
en Doornik en Philips de Croy werd hij door Maximiliaan immers tot commissaris op het 
stuk van financiën benoemd. 33 

Wanneer men de ambtelijke specialisatie overloopt van de hofdignitarissen die bij het re
digeren van de bepalingen uit de instructie Maximiliaan van Oostenrijk terzijde stonden, 
lijkt hier allerminst van een toevallige aanwezigheid aan het hof sprake te zijn geweest. Het 
heeft er integendeel alle schijn van dat hier een kleine kern van in het financiële beleid gehar
de en met de subtiliteiten van fiscale politiek vertrouwde getrouwen aan de slag is geweest. 
De vorstelijke belangen in Holland en Zeeland waren kennelijk reeds van een dergelijke om
vang, dat de zwaarste kanonnen in stelling werden gebracht. Men vond het niet nodig ge
westelijke ambtenaren of deskundigen te raadplegen. De carrière van beide ambtenaren 
voor wie de instructie in wezen bedoeld was, versterkt deze indruk. 

27 Vaughan, Charles tk Bold, 248-249. Zoals blijkt uit Paravicini, Guy de Brimeu, 744 (verwijzingen) en vooral 335 
en 443, was Philips de Croy, o.a. samen met de verder ter sprake komende Thomas Malet vaak samen met 
het ontvangen en controleren van beden belast. Dit was vooral het geval in de eerste jaren van de regering van 
Maximiliaan. Van deze Philips de Croy, waarvan een portret geschilderd door Rogier Vander Weyden bestaat, 
weten we verder dat hij reeds onder Karel de Stoute tot de top van het Bourgondisch establishment was doorge
drongen , een opgang die hij in sterke mate dankte aan zijn bijzonder nauwe band met Guy de Brimeu, heer 
van Humbercourt. Zo bracht Philips de Croy het o.a. in 1474 tot stadhouder in Gelderland (een functie die 
pas in 1476 effectief inging). Gevangen genomen in de slag bij Nancy, was hij net op tijd vrij om bij de bruiloft 
van Maximiliaan en Maria als getuige te fungeren. Maximiliaan benoemde hem tot eerste kamerheer, zie: W. 
Parvicini, 'Moers, Croy, Burgund. Eine Studie über den Niedergang des Hauses Moers in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts', Annalen des historischen VereinsJur den Niederrhein 179 (1977) 29-33, 55-66, 83-85 en 113 
(stamboom). De heer van Croy waarvan sprake n.a.v. de onderhandelingen over beden in Brussel in november 
1477 is ongetwijfeld deze Philips en niet Karel de Croy, zie Blockmans, Handelingen, dl. 1, 45 en dl. 2, 1084. 

28 Kerckhoffs-De Hey, De Grote Raad, 46. 
29 Berlettes, een gehucht van Savy-Berlette, Frankrijk, departement Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol. 
30 Van Rompaey, Grote Raad, 122-123. 
31 Paravicini, Guy de Bn·meu, 75 (verwijzing naar genealogische gegevens) 350, 388, 392, 478 en 512 . 
32 Vaughan, Charles tk Bold, 140 en 188. Paravicini, Guy de Brimeu, 237, 320 en 350. 
33 Van Rompaey, Grote Raad, 129. 
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De ambtenaren 

Pieter Lanchals had in 1477 reeds een opmerkelijke loopbaan in dienst van de Bourgondi
sche staat achter de rug. In die context wordt hij voor het eerst in 1465 als jonge helper van 

algemeen ontvanger Guilbert de Ruple vermeld. In 1472 was hij door Karel de Stoute zelf 
als algemeen ontvanger van alle inkomsten zowel uit de Nederlandse als Franse Bourgondi
sche vorstendommen aangesteld; een functie die hij uitzonderlijk tot na het overlijden van 
zijn hertog zou uitoefenen.34 In september 1477 benoemden Maria en Maximiliaan hem, 
samen met enkele hierboven vermelde leden, tot raadsheer en commissaris van domeinen 

en financiën. In hetzelfde jaar werd hij ook nog lid van de Hofraad. Later zou hij het nog 
tot hofmeester van Maximiliaan brengen en door deze laatste geadeld worden. Deze zoon 
van een Brugse schrijnwerker had hiermee een opmerkelijke sociale opgang gerealiseerd, 
die hem echter fataal zou worden. Op 22 maart 1488 werd hij te Brugge onthoofd door de 
particularistische tegenpartij die op dat ogenblik een openlijk conflict met Maximiliaan uit
vocht. Pieter Lanchals was niet alleen bijzonder gehaat omdat hij in belangrijke mate de 
verfoeide fiscale en monetaire politiek van Maximiliaan zou hebben geïnspireerd, maar ook 

omdat hij zich persoonlijk bovenmatig zou hebben verrijkt. Dit laatste had hij onder meer 
in Holland en Zeeland voor elkaar gebracht. Nog in 1496, acht jaar na zijn executie, is in 
het getuigenverhoor van inwoners van Pijnakker in Delfland op niet misteverstane wijze 
sprake van dit optreden. 35 Als algemeen ontvanger moet hij heel vroeg met de groeimogelijk
heden van de economie in deze graafschappen vertrouwd zijn geraakt. Hij heeft dan ook 
persoonlijk heel wat in gronden en renten in deze gewesten geïnvesteerd. Het wekt dan ook 
weinig verwondering dat hij, Pieter Lanchals, ondanks het feit dat hij Vlaming was, wat zon
der twijfel het Hollands particularisme heeft uitgedaagd, met deze opdracht werd belast. 36 

Wellicht om op deze reactie te anticiperen werd als tweede gecommitteerde J acob Croesinck 
aan hem toegevoegd. 

Vooraleer op deze figuur nader in te gaan, dient terloops toch ook even gewezen op het 
feit dat, indien iedereen met naam aan het Bourgondisch hof en vertrouwd met financiën 
bij deze zaak betrokken lijkt, de opsomming tot dusverre ook illustratief is door wie er niet 
in is opgenomen. Zo valt het op hoe de naam van Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse, 
nergens opduikt. Nochtans was Lodewijk ruim veertien jaar lang stadhouder-generaal na
mens de hertog in het graafschap Holland geweest en genoot hij als regent een zekere waar
dering. Het kon echter niet voorkomen dat hij tijdens de particularistische reactie in de eer
ste maanden van 1477 niet alleen als de verpersoonlijking van het Bourgondisch staatsgezag 
bij uitstek gold, maar bovendien Vlaming en dus buitenlander was en om die reden ernstig 
gewantrouwd werd. Het leidde er zelfs toe dat hij op 3 maart plaats diende te ruimen voor 

34 Zie, ook voor wat over hem volgt: M . Boone, 'Lanchals, Pieter, ridder en Bourgondisch topambtenaar', in: Na
tionaal biografisch woordenboek 13 (Brussel 1990) kol. 471-480. 

35 In een voor de Grote Raad gevoerd proces tegen de van corruptie beschuldigde schout Arnold Henricxzn. 
Thou, heet het dat deze laatste schamele ingezetenen afdreigde onder tdexel van heeren Pieter Lanckhaels metten welc
ken hij den voors. ondersaten plach te dreygen ende te dwinghen: Algemeen R ijksarchief (Brussel), Grote Raad, proces
bundels uit H olland, dossier 11 (bundel B). Met dank aan Wim Blockmans, die ons op deze tekst attendeerde. 
Het dossier Thou bevat nog meedere vergelijkbare verwijzingen naar het optreden van Lanchals, o.a. in de 
periode volgend op de gebeurtenissen van 1477. Zie voorlopig het doctoraal werkcollegeverslag van Niek Al 
en Piet van Cruyningen, Een schout in opspraak. De carrière van een ambtenaar aan het einde van de 15e eeuw (RU Leiden, 
afdeling middeleeuwse geschiedenis). 

36 ]ongkees, 'Groot privilege', 267. 
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de Zeeuw Wolfert van Borselen. 37 Dit alles maakte hem uiteraard niet ongeschikt als raadge
ver bij het uitwerken van een instructie aangaande het aanzuiveren van domaniale inkom
sten uit Holland-Zeeland. Dat Gruuthuse toch niet bij de zaak betrokken lijkt, maar dat in
tegendeel een andere Bruggeling, Pieter Lanchals, met de eer gaat strijken, krijgt in het licht 
van wat later nog te gebeuren staat een wel heel bijzondere betekenis. Wanneer in 1483 im
mers de Leden van Vlaanderen, zijnde de volksvertegenwoordiging gedomineerd door de 
grote steden Gent, Brugge en Ieper, samen met enkele regionale edelen verenigd in een zoge
naamde regentschapsraad, het beleid naar zich toe halen, worden enkele aanklachten tegen 
Pieter Lanchals geformuleerd. Ze zouden in essentie bij zijn executie in 1488 terugkeren. 
Tot de kern van de aanklacht behoort het verwijt dat Lanchals al te zeer persoonlijk profijt 
zou hebben nagestreefd, ten nadele van het openbaar welzijn en van de belangen van de 
rechtmatige vorst, de latere Philips de Schone. Tot de ondertekenaars van de aanklacht be
hoorde Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse. 38 Deze tegenstelling lijkt reeds in 1477 
onderhuids aanwezig. 

De carrière van]acob Croesinck verliep aanzienlijk minder onstuimig dan die van zijn 
Brugse collega Lanchals. Niet alleen stierfhij op 5 oktober 1493 een natuurlijke dood, maar 
bovendien zal zijn afkomst de deuren naar de Bourgondische ambtenarij makkelijker open 
hebben doen gaan.39 Hij was de oudste zoon uit het huwelijk tussen Cornelis Croesinck en 
Geerburg Hendriksdr. Teilinck beiden kamerdienaar van]acoba van Beieren in 1418. Zijn 
vader, die in de bronnen ook wel voorkomt als Woytken Creucelin, continueerde deze func
tie onder Philips de Goede. Met dit huwelijk ontstond een alliantie tussen twee families die 
met grote regelmaat in ambtelijke kringen in Den Haag figureerden. 40 Door zijn echtverbin
tenis met Margriet Aerntsdr. van der Does, een in maatschappelijk opzicht waarschijnlijk 
gelukkige keuze, verkeerde] acob in kringen van de Hollandse adel. 41 

Op 3 januari 1446 trad]acob Croesinck als klerk van de hertog in dienst van de centrale 
overheid. Van een voorafgaande universitaire opleiding is niets bekend. Mogelijk leerde hij 
het vak, zoals wel vaker voorkwam, onder de hoede van een ervaren ambtenaar.42 Toen her
tog Philips in de loop van 1447 een zelfstandige rekenkamer voor Holland in Den Haag in
stalleerde, betekende dit voor ]acob het begin van een langdurige carrière in dienst van deze 
instelling. Op 31 december 1446 ontving hij zijn commissie als auditeur van de rekeningen 
van de officieren van Holland, Zeeland en West-Friesland en legde op 20 maart daarop vol
gend de eed af. Enkele jaren later wordt] ac ob tevens vermeld als secretaris van de landsheer, 
woonachtig in Den Haag.43 

37 Ibidem, 263-268. 
38 Boone, ' Lanchals', kol. 476. 
39 Zie voor zijn sterfdatum G.].]. van Wimersma Greidanus, 'De afkomst van Croesinck en Van Teylingen met 

een zijstap naar Claes CorfT', De N ederlandsche Leeuw (1983) 209-236, hiervan 216. ARA Hofvan Holland (verder 
HvH) inv. 1788ongefo. 

40 ARA Archief Graven van Holland (verder AGH) inv. 716 f. 38. Van Wimersma Greidanus, 'Croesinck', 211-212. 
Cornelis Croesinck overleed vóór 21 augustus 1452. 

41 S. Van Leeuwen, Batavia illustrata I ('s-Gravenhage 1685), 925-926, 1010, noemt haar Maria. Zij overleed voor 
17 mei 1510 en 750, Jacob Croesinck onder de Hollandse edelen rond 1466 vermeld. S.W.A. Drossaers, Het 

archief van de Nassause domeinraad. Repertorium op de leenregisters van Lek en Polanen 1309-1576 ('s-Gravenhage 1949), 
185. C. Hoek, 'Repertorium op de lenen van de Binckborst', Ons Voorgeslacht (1971) 233-254, hiervan 249. 

42 Zie het voorbeeld van de Leidenaar Cornelis van Sonnevelt, die als kostganger van de procureur Willem Heer
man een opleidng genoot en later als onbezoldigd secretaris van het Hofvan Holland werkzaam was. A.S. de 
Blécourt, E. M. Meyers, Memorialen van het hof (de raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland van den secretaris Jan 

Rosa (Haarlem 1929), lxxii. Gemeente Archief Leiden, Oud Rechterlijk Archiefinv. 41, Kenningboek 1461-1477 
f. 233v-234. 
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De Rekenkamer werd verder bemand door twee rekenmeesters en een deurwaarder. In 
1457 promoveerde Croesinck tot rekenmeester in Holland en voerde sindsdien de titel mees
ter. Door die benoeming behoorde hij ook tot de raad van de hertog. Toen Maria van Bour
gondië in 1477 zich gedwongen zag de nieuwe centrale Rekenkamer in Mechelen te ontbin
den, had dit tot gevolg dat Croesinck op 25 juni van dat jaar een hernieuwde commissie ont
ving en als eerste rekenmeester van de Hollandse rekenkamer terugkeerde naar Den Haag 
om daar tot zijn dood werkzaam te blijven. H Met deze hernieuwde aanstelling voldeed de 
landsvrouwe aan art. 4 van het Groot Privilege waarin stond dat alle ambten van hoofd van 
de Raad neergaand tot dat van schout alleen aan geboortigen uit Zeeland en Holland toege
kend mochten worden. 45 

Uit de spaarzame gegevens die over het leven vanJacob Croesinck bewaard zijn gebleven, 
valt niet op te maken ofhij, zoals Lanchals, verregaand misbruik maakte van zijn machtspo
sitie als belangrijk landsheerlijk functionaris. Ongeoorloofde cumulatie van ambten, vol
gens de normen van het Groot Privilege, is vooralsnog niet werkelijk vastgesteld.46 Als enig 
nevenambt ontving hij in 1453/54 de levenslange waarneming van het schoutambacht van 
Westwoude. Dit werd hem gegund ter compensatie van de pacht van de zodenslag in de wil
dernis van de Haarlemmerhout die de landsheer hem ontnomen hadY Op 18 april 1468 
ontving Jacob Croesinck aanstellingsbrieven voor de schoutambachten van het Hof van 
Delft en de Vrijenban op naam vanzijn zoon Phillipot.48 Wellicht ging het hierbij om een 
constructie om te grote cumulatie van ambten althans formeel te omzeilen. 

Mogelijk profiteerden drie verwanten van de gewichtige functie van Jacob Croesinck. Al 
dan niet toevallig was zijn jongere broer Floris in 1460 klerk van de thesaurie en in 1462 klerk 
van Tholen en rentmeester van Zuidholland. 49 De ridder Cornelis Croesinck, één van de drie 
zonen van Jacob, bracht het tot houtvester van de Haarlemmerhout. 50 Jacobs neef, Luter 
Teylinck, zich ook wel Lucas van Teilingen noemend, werd in 1457 tot zijn klerk aangesteld. 
Deze copieerde de instructie die Lanchals en zijn oom in december 1477 ontvingen. Toen was 
hij reeds opgeklommen tot auditeur en klerk-ordinaris van de Rekenkamer. In 1488 volgde 
zijn benoeming als raad en meester van de rekening van Holland, Zeeland en West-Friesland. 
Hij ontving in 1493, toen zijn oom Jacob overleed, nog eens bevestiging in die functie. 51 

43 T.S. Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië (Utrecht 1932) 170-171. 
ARA Rekrek. registers inv. I f. I, 9; inv. 154 f. 97v. Hij ontving een wedde van 100 lb. van 40 groten het pond 
gerekend. Zie voor het tot stand komen van een zelfstandige rekenkamer ook Brokken, D e Schepper, 'Beheer 
en controle', 40-42. 

44 ARA Rekrek. registers inv. I f. I, 9; inv. 3 f. 100; inv. 491 f. 212. Van Wimersma Greidanus, 'Croesinck', 216. 
Jongkees, 'Groot Privilege', 183 (art. 22) De decentralisatie van de rekenkamer was een direct gevolg van het 
Groot Privilege art. 22. Jongkees, 'Privilege', 224. Brokken, de Schepper, 'Beheer en controle', 41. Jacob Croe
sinck werd o.m. in 1465 en 1470 als rekenmeester te Brussel vermeld. ARA AGH inv. 717 f. 25; inv. 718 f. 21. Sedert 
1477 bedroeg zijn wedde 200 lb. van 40 groten plus een kledingvergoeding van 50 Vrancken van 32 groten en 
17 lb. van 40 groten voor stookkosten. ARA Rekrek. inv. 311 f. 99v; inv. 176 f. 52. 

45 Jongkees, 'Privilege', 229, en idem, 'Groot Privilege', 180-181. 
46 Volgens art. 4 mocht een ambtenaar niet meer dan 2 ambten cumuleren. Jongkees, 'Privilege', 219. 
47 ARA Rekrek. inv. 155 f. 32; inv. 157 f. 4, 31v. 
48 ARA Rekrek. inv. 490 f. 9v. Zie ook het reeds geciteerde doctoraal werkcollege verslag van Al en Van Cruynin

gen, Een schout in opspraak, 16 . 

49 Van Wimersma Greidanus, 'Croesinck', 217. 
50 Zie voor Comelis Croesinck o.m. ARA AGH inv. 722 f. 22v-23v. j.C. Kort, ' Repertorium op de grafelijke lenen 

in Nootdorp', Ons Voorgeslacht (1984) 426-429, en C. Hoek, 'Repertorium op de grafelijke lenen in Delft 1268-
1648', Ons Voorgeslacht (1984) 308-331, hiervan 330-331. Voorts worden nog twee zonen vermeld nl. een zoon 
Aemt die als leenvolger van 15 morgen land in de Tedingerbroek te Zoeterwoude wordt genoemd en een zoon 
Philips als leenvolger van 2 morgen land in het ambacht Monster. ARA AGH inv. 717 f. 3; inv. 718 f. 21. 
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De instructie hield nauw verband met andere bijzondere maatregelen van Maximiliaan 
van Oostenrijk. In het prille begin van 1478 beval hij omme te wederstaen den coninc van Vrancrijc 
die ons, onse landen ende ondersaten mit groten scarpe oirlogen bestaan heift ende om die onderhoudenisse 
van den luyden van wapene ... ons om sonderlinge node is by alle gevoechliken wegen ende tot minsten quetse 
te gecrygen grote somme van pennyngen aan Pieter Lanchals en J acob Croesinck alles in het werk 
stellen om de vazallen in Holland ertoe over te halen , hun kleine lenen in het graafschap 
over te kopen zodat ze deze voortaan als vrij eigen zouden houden. Croesinck, die zelf over 
een uitgebreid leenbezit in Holland en Zeeland beschikte waarvan in 1474 geschat werd dat 
het jaarlijks 185 lb. 12 s. 3 d . opbracht, ging op 28 maart voor het eerst tot aankoop over. 52 

J ac ob Croesinck onderkende als ambtenaar de problemen van de landsheer zonder daar
bij zijn eigen belangen uit het oog te verliezen. Zijn 47 jaar lange carrière leverde uiteindelijk 
de maatschappelijke erkenning op waarnaar vele laatmiddeleeuwse ambtenaren streefden. 
Gezien zijn huwelijk en zijn uitgebreid leen bezit zullen adellijke allures hem niet vreemd 
zijn geweest. Als trouw ambtenaar verdiende hij letterlijk de sporen die zijn zoon Cornelis 
als ridder zou dragen en was in dat opzicht typisch voor de groep technocraten in overheids
dienst die zich onder de Bourgondiërs maatschappelijk sterk proflleerde.53 

Het Groot Privilege versus de instructie 

De instructie van 21 december 1477 heeft op het het eerste gezicht een algemener doel dan 
de open brief die op 31 januari 1478 in de Hollandse steden afgekondigd werd met betrek
king tot de verkoop van de kleine lenen. Hier ging het om de aanzuivering van de domaniale 
en andere vorstelijke inkomsten in Holland, Zeeland en West-Friesland. Niettemin valt uit 
punt 3 op te maken dat de kostenverslindende oorlog een belangrijke drijfveer achter het 
tot stand komen van de instructie was. 54 De landsheer wenste in de eerste plaats grotere con
trole op het financiële beheer van de regionale ontvangers uit te oefenen. Lanchals en Croe
sinck dienden hier uitvoering aan te geven en tevens achterstallige inkomsten voor de lands
heer op redelijke termijn te innen (punten 1 en 2). 

Voorts stelt Maximiliaan dat, doordat het Groot Privilege alle verpachtingen van gerech
terlijke ambten bij de brandende kaars verbood en deze alleen nog op rekening waargeno
men mochten worden, de inkomsten sterk teruglopen. Om hier verbetering in te brengen, 
krijgen Lanchals en Croesinck opdracht om met de betreffende functionarissen te onder-

51 ARA Rekrek. inv. 3 f. 100, 137; inv. 4 f. 123. Van Wimersma Greidanus, 'Croesinck', 217. Opvallend genoeg 
wordt er in het Groot Privilege geen gewag gemaakt van weerstand tegen het toespelen van functies aan naasten 
en vrienden. 

52 ARA Rekrek. inv. 311 f. 129-132. Op 31 januari worden naar de Hollandse steden boden uitgezonden om de mo
gelijkheid tot aankoop van lenen tot een netto waarde van 10 lb. jaarlijkse renten m.u.v. tienden en ambachts
heerlijkheden bekend te maken. ARA ACH inv. 719 f. 6v-7, 15v-16, 24v-25. Op 28 maart 1478 kocht hij 15 morgen 
in de Tedingerbroek te Zoeterwoude aan, op 14 juli 147836 morgen aldaar en twee dagen later nog eens 11 
morgen. Op 20 maart 1486 breidde hij zijn allodiaal bezit met 7 morgen in het land van Arkel uit. ARA ACH 

inv. 877 f. 123-123v. Daarnaast inde hij na het overlijden van zijn moeder in 1462 levenslang 13 lb. uit de pacht 
van de veren en de molens van Schakerloo en Tholen. Dit bedrag werd door de stad Tholen uitgekeerd en dien
de waarschijnlijk ter compensatie van gedorven inkomsten nadat Tholen de erfpacht van de veren had verkre
gen. Van Wimersma Greidanus, 'Croesinck', 210 noot 7, 8. 

53 Zie bijv. W. Prevenier, 'Ambtenaren in stad en land in de ederlanden. Socio-professionele evoluties (veertien
de tot zestiende eew)', Bijdragen en mededelingen voorde Geschiedenis der Nederlanden 87 (1972) 44-59, hiervan 48-49, 
en Brokken, de Schepper, 'Beheer en controle', 42. 

54 Onderzocht zou moeten worden of er ook voor de andere gewesten dergelijke instructies zijn uitgevaardigd. 
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Afb. 2. Fragment van de instructie zoals deze gecollationeerd werd door Luter Teilinc. ARA, Grafe
lijkheidsrekenkamer. Register nr. 3 'het Groene Register', f. Slr. Foto Algemeen Rijksarchief. 

handelen over een bijkomende toekenning van een gracieuse somme die in verhouding staat 
met de opbrengst van het ambt. Enige dwang wordt niet uit de weg gegaan want Maximi
liaan is van mening dat de ambtenaren op straffe van vervanging een extra bijdrage moeten 
leveren (punt 3). De landsheer eist hier een lening die op zeker tijdstip terugbetaald zal wor
den, waarvoor de geldschieters schriftelijke garanties ontvangen (punt 4). Een gelijkaardige 
maatregel betreft de kleine ambten die niet op rekening dienen. Indien Lanchals en Croe
sinck ook in dit geval niet voldoende medewerking krijgen van de steden en de edelen, dienen 
zij de landsheer hierover in te lichten (punt 5). Tenslotte wordt de twee topambtenaren opge
dragen leningen afte sluiten bij rijke particulieren met de toezegging dat zij uit de vorstelijke 
domeinen terug betaald zullen worden (punt 6). 

Het is duidelijk dat het hier, vooral wat betreft de punten 3,4 en 5, om een tamelijk grove 
ondermijning van het Groot Privilege gaat. De bedoeling van art. 16 van het Privilege was 
het bestrijden van de misstanden die uit de verpachting van ambten voort kwamen. 55 Hierbij 

55 Jongkees, 'Privilege', 222-223. Idem, 'Groot Privilege', 181 
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moet gedacht worden aan de benoeming van weliswaar kapitaalkrachtige maar wellicht 
minder geschikte kandidaten en het veel voorkomende misbruik dat functionarissen de soms 
extreem hoge pachtsom op de bevolking af trachtten te wentelen via het treffen van schikkin
gen met gebruik van afpersing of het opleggen van onnodig hoge boetes. Daarnaast werd 
er levendig gemarchandeerd met de ambten.56 

Het probleem waarmee Maximiliaan zich geconfronteerd zag was dat met de afschaffing 
van de pacht bij de brandende kaars, waardoor de prijs van het ambt enorm opgedreven 
werd, hij aanzienlijke inkomsten derfde. Daar kwam bij dat de ambtenaren die sinds 1477 
op rekening dienden, wellicht minder extra inkomsten hadden nu zij scherper gecontroleerd 

werden en daardoor niet erg genegen waren een lening te verstrekken. De dwangmaatregel 
laat in die zin niet aan duidelijkheid te wensen over. Het neveneffect kon echter zijn dat de 
oude misbruiken weer de kop opstaken. 57 De afweging was niettemin duidelijk. Het landsbe
lang ging voor dat van enkele gedupeerde onderdanen. 

De maatregelen onder de punten 3 en 4 zullen hoofdzakelijk van toepassing zijn geweest 
op belangrijke functionarissen op het platteland. Immers, de verpachting van de schoutam
bachten in de steden ging gewoon door, zij het met medezeggenschap van de magistraat en 
wellicht niet bij de brandende kaars.58 Het Groot Privilege stipuleerde immers dat de pacht 
van het schoutambacht in steden redelijk moest zijn ; een eis die strijdig was met het systeem 
van verpachting bij opbod. Het Groot Privilege maakte de reformatie van de officieren van justicie 
dat de pacht bij de brandende kaars voorschreef, voor zover dat in de steden gepractiseerd 

werd, ongedaan. Waarschijnlijk werd de Dordtse schout AdriaenJanszn. die op 28 maart 
1477 deze functie aannam, om die reden de nog op het ambt staande 1000 Rijnsguldens 
kwijtgescholden omdat, zo noteerde de klerk in de marge de pacht byden nyuewen privilegien den 
voirn. landen gegeven of ende te nyden is. 59 In Leiden vond deze vorm van verpachting van het 

schout ambacht, na succesvol maar duur weerwerk van de magistraat, nooit ingang. Met het 
vijfde punt dat betrekking heeft op de petis offices wenste de landsheer artikel 26 van het Groot 
Privilege in zoverre te omzeilen dat hij, hoewel de grafelijkheid de meeste kleine diensten 
als scholasterijen, klerkambachten en kosterijen had afgestaan, de bedienaars ervan alsnog 
hoopte over te halen tot het verstrekken van een lening, waarvan de hoogte zich verhoudt 
tot de inkomsten uit het ambt.60 Daar hij geen werkelijke zeggenschap heeft over deze amb
ten, ontbreekt een sanctie. Zo werd de pacht van bijvoorbeeld het klerkambacht van Noord
wijk dat eerder ter beschikking stond van Karel de Stoute mits den nuyewen privilegien niet lan
ger geïnd. 61 In wezen is dit de teneur van de instructie. Het Groot Privilege werd naar de 
letter niet geschonden, maar van de bedoelingen die edelen en steden met hun eisenpakket 

56 Zie A.S. de Blécourt, H.F.W.D. Fischer, Kort begrip van het oud vaderlands recht (Groningen 1967 7) 29,314-315 . 
Zie voor enkele vbn. van misbruiken door baljuwen C. Postma, Het hooghumraadschap van Delfland in de middel

eeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989) 39-40. De problematiek rond de schikkingen of composities is voor Vlaan
deren beter uitgewerkt dan voor Holland. Zie bijv. M . Boone, 'De souverein baljuw van Vlaanderen: breekijzer 
in het conflict tussen stedelijk particularisme en Bourgondische centralisatie', in: Handelingen van het genootschap 
voor geschiedenis onder de benaming 'sociiti d' imulation' te Brugge 126 (1989) 57-78. 

57 Pas in de 17de eeuw slaagde de centrale overheid erin het ongeoorloofd optreden van schouten, baljuwen, 
drosten enz. in te perken. Blécourt, Fischer, Kort Begrip, 315 . 

58 Jongkees, 'Privilege', 222-223 (art. 16.) 
59 ].W. Marsilje, Hetfinanciële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode ca. 1390-1477 (Hilversum 

1985) 49-54,89. P.]. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. l. Een Hollandsche stad in de middeleeuwen Cs-Graven
hage 1910) 132-135. ARA Rekrek. inv. 575 f. 22v. 

60 Jongkees, 'Privilege', 225 (art . 26) 
61 ARA Rekrek. inv. 311 f. 66v. 
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nastreefden bleef, indien de landsheer slaagde in zijn opzet, weinig over. Minder was dit 
het geval waar het herstel van de inkomsten uit de tollen betrof. De Hollandse afgevaardig
den hadden bedongen dat men geen nyeuwe tolle, wacht van tolle noch bewairnise van denzelven 
voirtan upsetten en zal dan by goetduncken van den Staten van Holland en Zeeland. Voorts moesten 
alle nieuwe tollen, tolwachters en ankerplaatsen die sedert de inhuldiging van Philips de 
Goede ingesteld waren, afgeschaft worden.62 In de instructie betwijfelt Maximiliaan in punt 
7 dat met het wegvallen van een groot aantal tollen zijn inkomsten nog wel iets zouden ople
veren . Hij draagt Lanchals en Croesinck dan ook op in onderhandeling te treden met de 
stadhouder en het Hof van Holland om wegen te vinden de tollen alsnog voor ongeveer één 
jaar te verkopen om verzekerd te zijn van inkomsten voor de vorstelijke domeinen. Uitdruk
kel ij k stelt de landsheer dat dit toutesvoyes non preiudiciables aus dis nouveaulx privileges mag zijn. 
Met name het wegvallen van de tollen bij Gouda en Spaarndam en de tol wacht bij Weesp 
(punt 8) werd als zeer schadelijk ervaren. De landsheer had namelijk recht op tol over de 
lading van schepen die over zoet water in Holland en zout water binnen Zeeland vervoerd 
werden. Nu de belangrijkste tollen in Holland wegvielen, betaalden schippers nauwelijks 
tol op de binnenwateren. De beide ambtenaren krijgen opdracht ook dit probleem onder 
de aandacht van de Raad te brengen, vergezeld van het verzoek om alsnog de tolwachten 
b ij Gouda, Spaarndam en Weesp aan te stellen, met dit beding dat de binnenschippers niet 
meer dan één maal tol hoeven te betalen. In dit deel van de instructie tracht Maximiliaan, 
overigens volgens de voorgeschreven weg, het artikel aangaande de tollen enigermate terug 
te draaien. 

De grote financiële nood van de Oostenrijker komt opnieuw tot uiting in de punten 9 tot 
en met 14. Croesinck en Lanchals dienen hun uiterste best te doen nieuwe kopers van grafe
lijke lijfrenten aan te trekken (punt 9) en zelfs de bisschop van Utrecht moet overgehaald 
worden leningen te verstrekken (punt 10). Voorts dient er geheim overleg plaats te vinden 
aangaande de inning van de bede van 29.000 lb. en nog eens 10.000 lb accordez par les loix 
de Hollande , die op kerstdag van 1476 voldaan had moeten zijn (punten 11 en 12). Met Brui
ninck van Boshuizen, op dat moment nog chartermeester van de leenkamer van de grafelijk
heid, volgt overleg betreffende de afdracht van de 6de penning bij overdracht van lenen. Te
gelijkertijd staat zijn positie ter discussie (punt 13). Tenslotte dient met de Raad besproken 
te worden of de Lombarden hun werkzaamheden in Holland voort mogen zetten (punt 14). 

De instructie in de praktijk 

Enkele voorbeelden zullen aantonen dat de instructie geen dode letter is gebleven. De aan
stelling van Willem van Zwieten als griffier van de Raadkamer van Holland op 21 januari 
1478 spreekt in dat opzicht boekdelen. 63 De benoemingsbrief begint met de opmerking dat 
Van Zwieten het ambt verkrijgt om dat te bedienen sonder yet riaer of uut te reycken of enigen pacht 
te betalen, achtervolgende den nyeuwen privilegien van Hollant, Zeellant ende Vrieslant. De aanstelling
sakte vervolgt echter dat naderhandt soe is mitten voirs. Willem van Zwieten geappointeert geweest 
om mitten voirs. greJfierscip enichsins myns heeren proffyt te doen, als dat de voirs. Willem mynengenadig 
heere ende vrouwe daer up geleent heeft in goeden penningen de somme van VI' lb. van XL groten Vlaems 

62 Jongkees, 'Privilege', 223 (art. 17) 
63 ARA Rekrek. inv. 312 f. 72v. Zie voor Van Zwieten F.J.W. van Kan, 'Het middeleeuwse riddermatige geslacht 

Van Zwieten', Jaarboek Cenlraal Bureau voor Genealogie (1984) 49-96, hiervan 77-78. 
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tpont. Aan de lening is echter de voorwaarde verbonden dat Van Zwieten, die voor de periode 
van 10 jaar wordt aangesteld, of diens erfgenamen niet uit het ambt ontslagen kunnen wor
den vooraleer de lening is terugbetaald. De zaak is duidelijk. Lanchals en Croesinck hebben 
hun werk gedaan en de landsheer krijgt financiële ondersteuning van zijn ambtenaren. In 
feite werd onder het mom van een lening de verpachting van juridische functies in verkapte 
vorm voorgezet. Immers de gracieuse somme die Van Zwieten de landsheer toekende, stond 
geheel in het teken van zijn benoeming. De daaraan verbonden voorwaarde dat de aanstel
ling niet eerder ophield dan dat de lening terugbetaald was, is een clausule die bijvoorbeeld 
ook in de pachtovereenkomsten van het Leidse schoutambacht voorkwam. 64 

Iets dergelijks speelde zich ook af bij de aanstelling van de stedelijke schouten, ware het 
dat ditmaal de pacht werd aangewend om de bijkomende lening in termijnen af te betalen. 
Het Groot Privilege stipuleerde dat de verpachting van de schoutambten in de steden ge
woon doorgang zou vinden, maar dat deze alleen voor een redelijke pacht vergeven mochten 
worden.65 In augustus 1477 pachtten Aernt Vranckenzn. en diens zonen Aernt enJacob het 
Delftse schoutambt gedurende 15 jaar voor de som van 300 clinckaerts van 30 groten 
Vlaams. Dit alleszins redelijke bedrag werd door hen aangevuld met een lening van 1500 
clinckaerts om daer of betaett ende gerembourseert te worden in heurs seljs handen vander penningen heur 
voirs. pachtinge den voirs. xv jaren etc jaers den c voirs. clinckaerts. 66 Op zich was dit een reeds lang 
geaccepteerde gang van zaken. Ook Philips de Goede nam zeer regelmatig geld op bij zijn 
vertegenwoordigers in de steden. 67 Niettemin blijft de indruk aanwezig dat ook hier de geest 
van de instructie rondwaarde. Zeker is dat in het geval van ridder Cornelis van Dorp, heer 
van Benthuizen, die in 1469 het baljuwschap van Delfland had gepacht en dit ambt tot 1480 
vervulde.6s Ondanks het feit dat hij al ruim voor 1477 actief was in deze functie, kon hij niet 
onder de gevraagde lening uit. Er werd zelfs een bode naar de baljuw gezonden die hem brie
ven van Jacob Croesinck en Pieter Lanchals overhandigde vergezeld van het bevel zich in 
Den Haag te vervoegen om de toegezegde lening van 300 lb. van 40 groten Vlaams te komen 
voldoen. 69 Zoals reeds in de instructie werd aangekondigd, oefende de landsheer daadwerke
lijk druk uit om de gewenste gelden te kunnen innen. Adriaen van Zwieten, baljuw van Rijn
land sedert 30 september 1477 gedurende 10 jaar, diende overeenkomstig het Groot Privile
ge op rekening. Evenals zijn eerder genoemde verwant, stond Van Zwieten de landsheer een 
lening toe die hem uit de opbrengst van het ambt terugbetaald zou worden.70 Er is weinig 
voorstellingsvermogen voor nodig om vast te stellen dat hierdoor een situatie ontstond die 
uitnodigde tot ambtsmisbruik. 

Er is zeker geen uitputtend onderzoek naar de toepassing van de instructie verricht. Zo 
bestaat er nog veel onduidelijkheid rond het resultaat van de aangekondigde besprekingen 
over de tollen van Spaarndam, Gouda en Weesp. De uitvaardiging van het Groot Privilege 
leidde echter ook tot commotie rond de verpachting van kleinere tollen aan de Hollandse 

64 Zie bijvoorbeeld de aanstellingsbriefvan de schout Adriaen van Zwieten in 1479. ARA Rekrek. inv. 491 f. 18-18v. 
Van Kan, 'Van Zwieten', 73-74. 

65 J ongkees, ' Privilege', 223 
66 ARA Rekrek. inv. 312 f. 78. Cornelis van Loenersloot, sinds 1477 schout van Alphen gedurende 10 jaar leende 

de landsheer volgens zijn aanstellingsbrief van 28 februari 1477 naast zijn pacht van 20 lb. van 40 groten, nog 
eens 100 lb. van dezelfde waarde. ARA Rekrek. inv. 311 f. 67-67v. 

67 Marsilje, Financiële beleid, 52-53 . 
68 Postma, Hoogheemrandschap, 52, 69. 
69 ARA Rekrek. inv. 312 f. 69, 139-139v. Ook Jan van Reimerswaal, baljuw van Rotterdam verstrekte een lening: 

idem f. 70. 
70 ARA Rekrek. inv. 311 f. 66 
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binnenwateren. Uit een apostille in de rekening van rentmeester Jan van Essche blijkt dat 
men advies heeft ingewonnen omtrent de rechten van de landsheer op de tol van Dordrecht. 
Deze was namelijk op 11 november 1436 door Philips de Goede in handen van Pieter van 
Steenhuizen en zijn erfgenamen overgedragen om hem in staat te stellen de lening van 2000 
engelse nobel en die Steenhuizen aan Jan van Beieren had gedaan te recupereren. In 1469 
had Karel de Stoute de tol echter bij de vorstelijke domeinen gevoegd en ze ten eigen bate 
verpacht. Krachtens het Groot Privilege kwamen de erfgenamen van Pieter van Steenhui
zen weer in het bezit van de Dordtse tol, waardoor de landsheerlijkheid de inkomsten hieruit 
verloor.1 1 Wat het gevraagde advies uiteindelijk opleverde is op dit moment niet duidelijk. 
In ieder geval werden er in de rekening van 1477/78 geen ontvangsten uit de Dordtse tol ge
boekt. Rond tolrechten die de landsheer reeds voor 1428 bezat, waren er geen problemen. 
Zo werd de tol van Rotterdam na stede kercgeboden gewoon bij de brandende kaars verpacht 
eerst by verhogenen, dair na op geveltt en uiteindelijk gemijnd voor een bedrag van 239 lb. dat 
door rentmeester Jan van Assendelft in 1478/79 ontvangen werd.12 

De instructie kondigde in een enkele zin de herziening van de positie van Bruininck van 
Boshuizen aan. Achter deze opmerking gaan problemen rond de benoeming van Van Bos
huizen tot Registermeester schuil, die uiteindelijk tot zijn ontslag leidden. In 1468 werd hij 
door Karel de Stoute als opvolger van Dirc Boudijnszn. van Zwieten in dit ambt benoemd. 
Van Zwieten, die deze functie al sedert 1446 had waargenomen en van Philips de Goede een 
levenslange aanstelling ontvangen had, achtte zich ten onrechte ontslagen. Pas in 1477 zag 
hij zijn kans schoon. Volgens art. 30 van het Groot Privilege dienden alle benoemingen die 
onder Philips de Goede gedaan waren, maar die zijn zoon ongeldig had verklaard, in ere 
hersteld te worden. Voor Dirc van Zwieten had het tot gevolg dat hij zijn oude betrekking 
weer op kon nemen. Een proces voor de Grote Raad, aangespannen door Van Boshuizen, 
kon daar niets aan veranderen. 73 

Overheidsfinanciën en crisis van het staatsgezag 

Vast staat dat door middel van de instructie aan Lanchals en Croesinck de centrale overheid, 
nog geen jaar na het plechtig afkondigen van het Groot Privilege, met de financiële implica
ties van dit Privilege af wenste te rekenen. De bij het initiatief betrokken ambtenaren en 
hoogwaardigheidsbekleders behoorden tot de hoogste regeringskringen rond de vorst Maxi
m iliaan van Oostenrijk. Uit het feit dat onder andere een Vlaming, Pieter Lanchals, met 
de uitvoering belast werd, en uit het gebruik van het Frans, ofschoon aan de kennis van het 
Nederlands bij beide bedoelde ambtenaren niet kan worden getwijfeld, blijkt de verachting 
die in deze milieus leefde voor de gevoeligheden waar het hem in het Groot Privilege om 
draaide. Van de hoge edelen die samen met Maria in maart 1477 het Groot Privilege voor 
H olland, Zeeland en West-Friesland hebben gezegeld, was er geen enkele betrokken bij de 
uitvaardiging en uiteraard nog minder bij het in praktijk brengen van de instructie. H Zoals 
u it de toetsing aan de praktijk mocht blijken, werd in belangrijke mate de voorkeur gegeven.
aan het aanwenden van de vertrouwde informele beïnvloedingsmiddelen, die in de Bour-

71 ARA Rekrek. inv. 573 f. 13v. 
72 A RA Rekrek. inv. 312 f. 70. 
73 J ongkees, 'Privilege', 226, Van Kan, 'Van Zwieten',Jatlrboek Cen/ratll Bureau voor Genealogie (1983) 43-70, hiervan 

59. A RA Rekrek. inv. 169 tussen f. 70v. en 71; inv. 170 f. 60v. 
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gondisch-Habsburgse periode in sterke mate de relatie tussen onderdanen en bestuurders 

regelden. 75 

Niettemin vormt de instructie een sterk staaltje van de Bourgondisch-Oostenrijkse diplo
matie in die zin dat op uitgekiende wijze ingespeeld werd op de zwakheden die het Groot 
Privilege bevatte. Het meest opvallend is dat de steden in beperkte mate werden aangepakt. 
Van deze zijde viel ook de meeste oppositie te verwachten. Het waren immers de stedelijke 
afgevaardigden die in 1477 een belangrijke rol speelden bij de uitvaardiging van een aparte 
versie van het Algemeen Privilege voor Holland en Zeeland. De edelen, die met name op 
het platteland de aanzienlijke ambten vervulden, speelden een meer ambivalente rol. Behal
ve dat zij net als hun collega-functionarissen in de steden van een aanstelling profiteerden, 
verkeerden zij wellicht in een meer onafhankelijke positie. Zij zullen ongetwijfeld wegen ge
vonden hebben om de meerkosten op de plattelandbewoners af te wentelen. 

Voorts waakte Maximiliaan er zorguldig voor het Groot Privilege niet naar de letter te 
overtreden. Wanneer hij enige voorrechten wenste terug te draaien, zoals in het geval van 
de tollen, liet hij zijn ambtenaren zorgvuldig de voorgeschreven weg volgen. Zolang in het 
Groot Privilege een duidelijke regeling werd getroffen over de afwikkeling van bepaalde ge
voelige kwesties, gebruikte de landsheer geen dwangmiddelen om alsnog zijn geldelijke ver
liezen te compenseren. Anders lag dit bij de ambtenarenbenoemingen, maar die ruimte 
werd dan ook door het Privilege van 1477 geboden. 

Ofschoon het Groot Privilege een mooie toekomst beschoren was als inSpiratiebron bij 
het ideologisch funderen van de Republiek, hebben op het eerste gezicht de tijdgenoten wei
nig ijver aan de dag gelegd om ondermijning van de verworvenheden vervat in hetzelfde pri
vilege te voorkomen. Dat de achterliggende logica, deze van een centrale monarchale staat, 
gericht op expansie en derhalve confrontatie met andere, concurrentiële staten aldus korte 
metten maakte met het gewestelijk particularisme en de belangen van een dominante stede
lijke elite, schijnt bij laatstgenoemde nog niet erg duidelijk te zijn doorgedrongen. 76 Er zou 
nog een eeuw staats geweld nodig blijken vooraleer het Groot Privilege een revanche op de 
instructie zou kunnen smaken. 

74 Jan, hertog van Kleef; Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik en Adolf van Kleef en van de Mark, heer 
van Ravenstein. Verder werden nog expliciet vermeld als aanwezig bij de rechtshandeling: meester Jean de la 
Bouverie, president van de rekenkamer en Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse en graaf van Winchester, 
zie: Jongkees, 'Groot Privilegie', 234. 

75 Zie algemeen: W. Blockmans, 'Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontlui
kende staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden', Tijdschrift uoor socia/egeschiedenis 11 (1985) 
240-245. 

76 In de context van de Nederlanden eind 1477, m et de aanhoudende Franse militaire dreiging en het in vraag 
stellen van het voortbestaan van de Bourgondische staat zelf, was deze relatie op bijzonder duidelijke wijze aan
wezig. Algemeen zie: W. Blockmans, 'Voracious states and obstructing cities. An aspect of state formation in 
preindustrial Europe', Theory and society 18 (1989) 744-753. 
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Instnlcties van Pieter Lanchals enJacob Croesinck i.v.m. het aanzuiveren van de domaniale 
en ander vorstelijke inkomsten in Holland, Zeeland en Friesland. 
Brussel, 21 december 1477 

A (Origineel) : niet voorhanden 
B : Eigentijds afschrift naar A: ARA, Den Haag, grafelijkheidsrekenkamer register, nr. 3 

(Groene register), f. 81 r en v. 

Instructions pour Pierre Lanchals, conseiller et l'un des commis sur Ie fait des finances de 

m onseigneur Ie duc d'Austrice, de Bourgogne, et maistreJaques Cruesinc, aussi conseiller 
de mon dit seigneur et maistre de ses comptes a la Haye en Hollande, de ce qu'ilz auront 

presentement a faire et besoignier en Hollande de par mon dit seigneur. 

1. Premiers, ilz entendront a toute diligence de tous les receveurs de chacun quartier es pays 
de Hollande, Zeelande et Frise et a chacun d'eulx en leur presence reformer leurs estats 
de l'annee finissant Ie dernier jour de septembre darrain passé en y besoingnant ainsi 

qu'ilz verront ou cas appartenir. Et s'ilz doivent aucunes restes, ilz Ie feront contraindre 
et payer icelles a certains raisonnables termes selon Ie cas Ie requerra. 

2. Item, ce fait ilz besoingneront sur les estatz des dis receveurs de l'annee commenchant 
Ie premier jour de ce present mois d'octobre en prenant du der leurs obligacions a payer 
a certains termes raisonnables ainsi que l'on est accoustumé. 

3. Item, pour ce que par les nouveaulx privileges accordez aux estatz des dis pays, tous bailz 
d 'offices de justice, bailliez a la chandalle sont aboliz et iceulx offices donnez a pluiseurs 
d iverses personnes pour les exercer parmy rendant compte et reliqua ou autrement ainsi 
qu' il estoit accoustumé faire au paravant les diz bailz fais a la chandelle, pour quoy fait 
a presumer que grant diminucion viendra en la recepte des dis receveurs du quartier, les 
dis Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc manderont de justice parmi rendant compte, 
pour appointier avec chacun d'eulx apart de quelque gracieuse somme qu'ilz feront valoir 
chacun an leur recepte des explois selon Ie cas. Et tout par l'advis des receveurs chacun 
en son quartier, pour tant plus seurement de ce besoingnier ou fait des dis estas. Et a ceulx 
qui a ce ne vouldront entendre remonsteront l'indigence de mon tres redoubté seigneur 
a cause de la guerre qu'il a presentement a supporter pour Ie deffence de sa personne, 
ses pays et seigneuries. Et se a ce ne se veullent condescendre, s'informeront s' ilz pourront 
trouver aucuns qu'il vouldront appointier, et en ce cas ilz advertiront mon dis seigneur 
et messeigneurs de son grant conseil pour besoingnier avec eulx ainsi qu'il appartiendra. 

4. I tem, feront aussi faire des emprunts sur chacun d'iceulx offices Ie plus qu'ilz pourroient 
en argent comptant pour les rembourser en certains annee avenir, et de ce feront baillier 

a chacun des dis officiers lettres de sceurté de mon dit seigneur par lesquelles il promettra 
rembourser es annees que par Ie dit Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc seront advisez 
et que de leurs dis offices ne seront deschargiez que prealablement ilz ne seront rembour
sez de leurs dis profitz. 

5. Item, que tous autres petis offices qui ne sont chargiez de rendre compte seront par les 
dis Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc appellez les receveurs chacun en son quartier, 
bailliez a ferme ainsi qu ' ilz ont esté parcydevant. Ou cas toutesvoyes que ceulx qui les 

tiennent ne veullent appointier avec eulx a certaine gracieuse som me par an selon la va
leur des dis offices, et se en ce faisant ilz y trouvoyent difficulté par les nobles et bonnes 
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villes des dis pays de Hollande et Frise, en ce cas ilz advertiront mon dit seigneur. 
6. Item, feront aussi les dis Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc et aussi ceulx qui seront a 

ce commis de par eu Ix ou nom de mon dit seigneur des empruns particuliers sur aucuns 
riches personnes particuliers ou dit pays de Hollande en les asseurant d'estre remboursez 
sur Ie demaine de mon dit seigneur de ceste presente annee ou de I'annee antiur ainsi 
qu ' ilz pourront traictier avec ceulx qui feront les dis prestz. 

7. Item, pour ce que les tonlieux de Gheervliet et de Yrsickeroit se font presentement garder 
par commis parmy rendant compte du receu, obstant que par les dis nouveaulx privileges 
les nouvelles gardes sont abolies, par quoy les fermiers ont renonchié de leurs fermes a 
la quelle occasion il fait a doubter que bien peu de prouffit viendra des dis tonlieux, par 
dessus les despens des dis commis, les dis Pierre Lanchals etJaques Cruesinc communi
queront de ceste matiere avec monseigneur Ie lieutenant et aucuns du conseil en Hollan
de, y appelIe les receveurs du quartier afin de aviser aucune maniere comment l'on pour
roit Ie plus convenablement baillier les dis tonlieux sur instructions telles qu'ilz fussent 
prouffitables pour mon dit seigneur a l'entretenement de ses haulteur, seigneurie et de
maine, et toutesvoyes non preiudiciables aus dis nouveaulx privileges et selon icelles in
structions les faire bailler fust pour ung an ou plus ou moins, ainsi qu'ilz verront a faire 
pour Ie mieulx. 

8. Item, au re gard du tonlieu de la Goude qui aussi se garde par commis obstant les dis n0U
veaulx privileges, par lesquelz l'on dit que les nouvelles gardes a Weesp et a y 
appartenant estre abolis pareillement, aussi Ie tonlieu de Sparendam, que ou cas que ain
si fust feroit grande diminucion ou demaine et seroit au grant preiudice de la haulteur 
et seigneurie de mon dit contez de Hollande et Zeelande deux fois tonlieu , I'un en l'eaue 
fresche et I'autre en l'eaue freche et I'autre en l'eaue sallee. Et toutesvoyes par ces te abolici
on toutes marchandises qui avoient touchie Ie Stroom de Hollande et passeroient par la 
riviere de Ie Vecht parmi Utrecht en La Lecque, et pareillement ceulx qui passeroient 
par Sparendam alant d'ilec a Leyde, a la Haye, a Delf ou Delfhaven, et en oultre en Zee
lande, en Flandres, en Brabant et ailleurs ou bon leur sembleroit sans passer a la Goude, 
ne payeront a mon dit seigneur aucun toni ie u de avoir touchie son stroom en l'eaue douce, 
les dis Pierre Lanchals etJaques Cruesinc, apres comrriunicacion sur ce eue et par l'advis 
comme dessus feront encores garder par commis les dis tonlieux de la Goude et de Spa
rendam, pareillement aussi la garde de Wee sp, pourveu que iceulx commis ne prende
ront synon une fois droit de tonlieu ou tonlieu ou garde des merchandises, Ie ou ilz passe

ront pareillement et en prenant de ce enseigne ilz seront quictes et deschargiez par devant 
tous les autres tonlieux en l'eaue douce ou dit pays de Hollande. Et se en ce faisant les 
dis de Hollande et Frise ilz mettoient empeschement en ce ces, ilz en advertiront mon 
dit seigneur a toutte dilligence ensemble de leur advis de la provision qui leur semblera 
estre expedient pour la conservacion du droit de mon dit seigneur. 

9. Item, les dis Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc practiqueront devers les bonnes villes 
de Hollande pour avoir leurs obligacion au prouffit de ceulx qui achateront rentes viagie

re ou heritabie, et pour leur sceurté mon dit seigneur leur baillera en leurs mains certains 
parties de son demaine, telles que par eulx et les dis Pierre Lanchals et Jaques Cruesinc 
sera advise, ce feront iceulx Pierre Lanchals etJaques Cruesinc toute extreme diligence 
de trouver et faire trouver achateurs pour achater les dis rentes, assavoir rente viagere 

a blanco in tekst. 
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a deux vies Ie denier dix et rente heritabie a rachat Ie denier quinze ou plus haulx s' ilz 

peuvent. 
10. Item , les dis Pierre Lanchals et ]aques Cruesinc iront ou envoyeront aucunes notables 

personnes de par mon dit seigneur devers monseigneur d 'Utrecht pour avoir de luy quel
que bon prest, en lui remboursant sur Ie demaine de mon dit seigneur en Hollande ou 
ailleurs ainsi qu'il vouldra choisir. 

11. Item , les dis Pierre Lanchals en]aques Cruesinc communiqueront avec aucuns secrete
men t et par bon moyen touchant I'ayde des V' M. escutz de terme de Noel LXXVI mon
tan t environ XXXIXm lb. pour savoir par quel moyen l'en Ie pourroit recouvrer au prouf
fit de mon dit seigneur. 

12. Item , semblablement des deniers accordez pour les loix de Hollande du dit terme de noel 
LXXVI montant environ xm lb. 

13. I tem , aussi de parler a Bruininc touchant Ie VIe denier des fiesvez et d'en veoir son estat. 
14. Item , aussi pour ce que les Lombards tenant table de prestz en Hollande s'excusent de 

payer leur censive pour ce qu'ilz joyssent de leurs tables, il est besoing d 'en communiquier 
avec les dis lieutenant et gens du conseil pour les faire joyr et payer leur dit censive. Et 
s' il z y treuvent difficulté ilz Ie signiffieront a mon dit seigneur. 

Et de tout Ie besoingnie cy dessus les dis Pierre Lanchals et] aques Cruesinc advertiront soig
neusem ent mon dit seigneur et messieurs de son conseil. Fait par mon dit seigneur en sa 
ville de Brouxelles Ie XXIe jour de decembre I'an mil quatre cens soixante dixsept, ainsi signé 
Maximiliaen. Commandé par monseigneur en son conseil ouquel monseigneur de Metz, 
monseigneur de Tournay, monseigneur de Chimay, monseigneur de Berlettes, Nicolas de 
Gondeval et au tres estoient, Ie xxe jour de decembre, l'an LXXVII. Ruter. 

Apostille: 'Collacionné a l'encontre de la principale instruction par moy. Teilingen' (handte
ken). 
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