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Bericht van de redactie
De twintigste jaargang van dit tijdschrift
biedt de lezers een verrassend novum:
een uitvoerige bijlage met kleurenillustraties siert dit bijzondere dubbelnummer. De
redactie haast zich te melden, dat dit
slechts een eenmalige redactionele uitspatting betreft, die kon worden gerealiseerd dankzij financiële ondersteuning
door derden. Hoe graag ook de redactie
hieraan een blijvend karakter zou willen
geven, zij beseft dat een permanente uitgave in kleur de financiële mogelijkheden
van de vereniging ver te boven gaat.
Dit bijzondere dubbelnummer wordt
geheel in beslag genomen door een bijdrage van M.J. van Gent, die een jaar
geleden over de Bourgondische expansie
in de Noordelijke Nederlanden in de 15e
eeuw en de daarmee gepaard gaande
partijstrijd een zeer gewaardeerd proefschrift publiceerde. Zijn voor de historische vereniging gehouden lezing over de
rol van de Brederodes, met name
Reinoud II en diens broer de domproost
Gijsbrecht, als partijleiders van de
Hoeken, is hier verder uitgewerkt tot een
afzonderlijk artikel. Hoewel deze materie
in zijn proefschrift ook aan de orde komt,
leek het de redactie een goede gedachte
om dit stukje noord-nederlandse geschiedenis, dat toch ook zijn weerslag heeft
gehad op de situatie in Vianen, als een op
zich zelf staand artikel onder de aandacht
van de leden te brengen.
Het besluit om te trachten tot een kleurenuitgave te komen werd de redactie ingegeven door de wetenschap dat een aantal
bijzonder fraaie handschriften uit de 15e
en 16e eeuw is bewaard gebleven in binnen- en vooral buitenlandse bibliotheken
en archieven, waarin talloze miniaturen en
pentekeningen voorkomen die met de
familie Brederode van doen hebben. In de
15e eeuw trachtten de Brederodes op
allerlei manieren hun invloed in Holland
en in het Sticht te versterken. De in hun
opdracht vervaardigde getijdenboeken,
kerkramen en kronieken moesten hun
aanspraken op hun hoge positie nog eens
onderstrepen. Zowel in Holland als in het
Sticht stuitten zij evenwel op de expansio-

nistische machtspolitiek van de Bourgondiërs, die geen concurrentie van de lokale
adel duldden. De pretenties van de
Brederodes, die zich overigens in geen
enkel opzicht anti-Bourgondisch opstelden, werden door hen evenwel als storend en potentieel gevaarlijk ervaren.
Vooral de bisschop van Utrecht, David
van Bourgondië, bastaardzoon van Philips
de Goede, bleef hem als een voortdurende dreiging in de regionale politieke
machtsverhoudingen beschouwen. De
beschuldiging van rebellie en hoogverraad
lag om de hoek.
Voor hun vermetelheid hebben de Brederodes een hoge prijs betaald, ai bleef hun
lokale machtsbasis uiteindelijk intact. De
achtergronden van deze ongelijke strijd
worden in dit nummer uit de doeken
gedaan.
De uitgave van deze bijzondere aflevering
is mede mogelijk gemaakt door de gulle
financiële ondersteuning van de in het
colophon genoemde subsidiënten. Dank
verdienen ook de Bodleian Library te
Oxford, de Koninklijke Bibliotheek Albert I
te Brussel, het Gemeentekrediet te
Brussel en de de heer Pjerpol Rubens,
fotograaf te Tielt, die belangeloos het
kleurenfotomateriaal voor deze uitgave ter
beschikking hebben gesteld.
Helaas kon voor de afbeeldingen van het
getijdenboek van Yolanda van Lalaing uit
de Bodleian Library in Oxford geen gebruik gemaakt worden van directe opnamen uit dit kostbare manuscript, maar
moest worden gewerkt met kopieën van
bestaande dia's.
De gebruikelijke Kroniek ontbreekt in deze
aflevering.
Vianen, oktober 1995

Een Hollandse luis in de Bourgondische pels.
Het politieke optreden van Reinoud II
van Brederode1
Op 7 december 1473 werd Jan Geraerdsz.
alias Puaert voor schout en schepenen
van Dordrecht geleid. Hij stond terecht
wegens het beledigen van Karel van
Bourgondië, de graaf van Holland en
Zeeland. Hij had in een herberg in de stad
in alle openheid gezegd: Ons heere is
doot. Eén van de omstanders had deze
ontboezeming opgevangen en gevraagd
wie die heer dan wel was. Jan had geantwoord: Mijn heere van Breeroeden was
ons heer; nu is hij doot, wij moeten eenen
andere heere kiesen. Hierop had de andere man gezegd: Ie kenne geenen heere
dan God ende onsen genedigen heere
van Borgongnen. Dat was nu net de druppel die de kroes van Jan liet overlopen,
want hij sprak op smalende toon: Zeert
(verwond) uwen heere van Borgongnen
ende alle die hem lief hebben ende hebt
Sint Jansevel, ofwel de vallende ziekte.
De schout en schepenen vonden dat
zulke uitlatingen over de landsheer niet
ongestraft konden blijven en bepaalden
dat Jan tien roeden steen voor de stadsmuur zou moeten leveren .
Uit deze veroordeling blijkt dat sommige
Hollanders diep onder de indruk waren
van het overlijden van Reinoud II van
Brederode, heer van Brederode, Vianen
en Ameide, burggraaf van Utrecht en
leenheer van zo'n zeshonderd lenen, her
en der verspreid in Holland, Utrecht,
Gelderland en Brabant. Zij beschouwden
hem als hun enige echte landsheer, ook al
was Karel van Bourgondië allang als graaf
van Holland en Zeeland gehuldigd.
Yolanda van Lalaing, de weduwe van
Reinoud, was zich ervan bewust dat haar
echtgenoot middelpunt van tal van controverses was geweest. Zij gaf aan Jan van
Leyden, een bekend geschiedschrijver,
opdracht om een kroniek over de heren
van Brederode te schrijven. In dit werk
wordt meermalen benadrukt dat Reinoud
altijd een loyaal onderdaan van de hertogen van Bourgondië was geweest, maar
dat er altijd lieden waren die erop uit

waren om hem in diskrediet te brengen .
In dit artikel staat het leven van Reinoud II
van Brederode centraal, waarbij de
nadruk ligt op zijn politieke activiteiten in
Holland en in mindere mate Utrecht.
Waarom was Reinoud zo populair dat Jan
Geeraerdsz. hem voor zijn landsheer
hield? Wisten de hertogen van
Bourgondië dat er zo'n emotionele band
bestond tussen de heer van Brederode en
lieden uit het gewone volk? In hoeverre
heeft deze kennis invloed gehad op hun
behandeling van Reinoud? Het spreekt
vanzelf dat voor deze biografie gebruik is
gemaakt van de Brederode-kroniek van
Jan van Leyden, maar zij is bovenal
zoveel mogelijk gebaseerd op originele
vijftiende-eeuwse documenten, want een
kroniek geschreven voor Reinouds weduwe behoeft natuurlijk niet gelijk een
betrouwbaar en volledig beeld te geven
van het optreden van de man, die in leven
een Hollandse luis was in de Bourgondische pels.
De politieke situatie
Wanneer men het leven van Reinoud in
het juiste perspectief wil zien, dan is enig
inzicht in de politieke situatie in Holland en
Zeeland in de eerste decennia van de vijftiende eeuw noodzakelijk. Albrecht van
Beieren was sinds 1389 graaf van
Henegouwen, Holland en Zeeland en heer
van (West)-Friesland. Hij regeerde over
zijn landen in samenspraak met vertegenwoordigers van de edelen en de steden,
die hij regelmatig ter vergadering (dagvaart) bijeen liet komen. Verder had hij
diverse raadsheren en vertrouwelingen,
die hem van dag tot dag terzijde stonden
in het landsbestuur en de uitoefening van
de grafelijke rechtspraak.
Het was voor de edelen en de stedelijke
notabelen zaak om het vertrouwen van de
graaf te winnen en te behouden, want hij
bepaalde door het aanstellen van ambtenaren, het uitdelen van grafelijke lenen en
andere gunstbewijzen in sterke mate wie
macht en aanzien genoot en wie niet.
Albrecht had een selecte kring van gunstelingen die door het gewone volk de
Kabeljauwen werden genoemd. Zijn zoon

en erfopvolger Willem van Oostervant had
ook een eigen groep vertrouwelingen
gevormd, die bekend stonden als de
Hoeken. De rivaliteit tussen deze beide
groeperingen beheerste het politieke
leven van Holland en Zeeland. Zij leidde
in 1392-1394 zelfs tot een openlijke breuk
tussen Albrecht en Willem naar aanleiding
van de moord op Aleid van Poelgeest en
Willem Cuser, respectievelijk de vriendin
en de meesterknaap van de graaf. De
graaf verdacht zijn zoon van betrokkenheid bij de aanslag, omdat hij nauwe banden had met de moordenaars en Cuser
tot de Kabeljauwen behoorde. Nadat zij
zich hadden verzoend, begonnen Albrecht
en Willem een oorlog tegen de Friezen. Zij
verenigden zodoende hun onderdanen en
aanhangers voor een gezamenlijke
krachtsinspanning, maar desondanks bleven de spanningen tussen de Hoeken en
Kabeljauwen latent aanwezig .
Gedurende deze jaren vormde het gebied
tussen de Merwede en de Lek het grote
spanningsveld in de landspolitiek. Tal van
edelen hadden hier aanzienlijke gebieden
in persoonlijk bezit en heerlijkheden in
leen van de graaf van Holland, de bisschop van Utrecht en soms ook de hertog
van Gelre. Het ging hierbij om Hoeken als
Jan van Brederode, Otto van Asperen,
Hendrik van Vianen, Dirk van der Lek en
Philips van Polanen, maar ook om
Kabeljauwen als Otto van Arkel, Arend
van Egmond, Daniel van der Merwede en
Paulus van Haastrecht. Albrecht van
Beieren moest de eigenaars van deze
semi-onafhankelijke territoria wel nauwlettend in het oog houden, want hun gebieden lagen aan de grens van zijn graafschappen en aan twee rivieren die
belangrijke handelswegen waren voor
Dordrecht, de eerste stad van Holland en
Zeeland. Willem van Oostervant had
eveneens grote belangen in deze regio.
Hij bezat namelijk de heerlijkheid Altena
als apanage, waardoor hij al gauw betrokken raakte in de botsingen die er van tijd
tot tijd tussen bovengenoemde edelen
waren over grond- en visrechten .
Eenmaal weer verzoend met zijn vader
trachtte Willem van Oostervant zijn
invloed op het landsbestuur te versterken

door de Hoeken naar voren te schuiven bij
benoemingen en de Kabeljauwen in diskrediet te brengen. Dit ging hem goed af,
want tal van raadsheren van Albrecht vielen in ongenade en moesten het hof verlaten . In 1402 was het de beurt aan Jan
van Arkel, die na de dood van zijn vader
Otto de nieuwe heer van Arkel was
geworden. Albrecht verklaarde al zijn
Hollandse bezittingen verbeurd en begon
een oorlog om die in zijn macht te krijgen.
Zowel de Hoeken als de Kabeljauwen
trokken met hem ten strijde tegen Arkel:
als zij de graaf niet hadden gehoorzaamd,
hadden zij zich schuldig gemaakt aan
felonie (ontrouw). Zij zouden dan ongetwijfeld zwaar zijn bestraft en hun leengoederen hebben verloren. Alleen Jan
van Egmond probeerde nog wel zich
zoveel mogelijk te onttrekken aan de oorlog, want hij was getrouwd met Maria van
Arkel, de dochter van de verstoten edelman. In 1402 sloten Albrecht en Jan van
Arkel een bestand, dat nadien enige
malen werd verlengd.
Na het overlijden van Albrecht in 1404
werd Willem van Oostervant de nieuwe
graaf van Holland en Zeeland (Willem VI).
Hij steunde in de uitoefening van zijn
macht hoofdzakelijk op zijn oude vertrouwelingen, ofte wel de Hoeken. In februari
1405 hervatte Willem de strijd tegen Jan
van Arkel en diens erfzoon Willem. Zijn
tegenstanders wisten zich dankzij de
steun van de hertog van Gelre nog lang te
handhaven, maar moesten tenslotte buigen: in 1412 kon Willem alle Arkelse landen aan het grafelijk domein toevoegen .
Jan en Willem van Arkel waren echter niet
van zins te berusten in het verlies van hun
familiegoederen.
De geboorte van Reinoud
De heren van Vianen waren één van de
vele adellijke grootgrondbezitters in het
gebied tussen de Lek en de Merwede en
ook in het Sticht. Hun landencomplex
bestond uit eigen bezittingen, maar ook uit
lenen van de graaf van Holland, de bisschop van Utrecht en de hertog van
Gelre. Sinds 1391 was Hendrik II van
Vianen de bezitter van het omvangrijke

Kasteel Batestein in de winter. Olieverfschilderij door Jan van Goyen, gesigneerd en gedateerd 1624.

territorium. Hij speelde een belangrijke rol
in het politieke leven van Holland en het
Sticht. Hij was raadsheer van Albrecht van
Beieren en Willem van Oostervant en
sloot zich aan bij de Hoeken, omdat hij
hier steun vond in zijn conflicten met de
Kabeljauwse voorman Jan van Arkel.
Verder behoorde hij ook tot de raad van
Frederik van Blankenheim, die in 1393
bisschop van Utrecht was geworden . Hij
had als burggraaf van Utrecht ook tal van
connecties met de magistraat van
Utrecht . Hendrik is niet of nauwelijks
betrokken geweest in de oorlog van de
graven van Holland tegen de Friezen,
maar in de strijd tegen Jan en Willem van
Arkel heeft hij wel steeds volop aan
Hollandse zijde meegevochten.
In 1373 was Hendrik getrouwd met
Heilwig van Herlaar, die hem één dochter
had geschonken, Johanna van Vianen. Er
zijn over haar opvoeding geen gegevens
opgetekend. Zij heeft op 1 maart 1414

een oorkonde uitgevaardigd voor de stad
Vianen tezamen met haar vader; dit zou
erop kunnen duiden dat zij enige bestuurlijke ervaring heeft opgedaan . Hendrik
besloot zijn dochter uit te huwelijken aan
een telg van een ander vooraanstaand
Hoeks adelsgeslacht, namelijk Walraven
van Brederode. De huwelijksvoorwaarden
werden op 11 augustus 1414 opgesteld
door Philips van Wassenaar en Bartout
van Assendelft namens Walraven en Jan
van Vianen en Jan van Vianen van
Beverweerd namens Hendrik . Vermoedelijk zal de voltrekking van het huwelijk
niet lang op zich hebben laten wachten.
Walraven van Brederode was een zoon
van Reinoud I van Brederode en Yolanda
van Gennep' 3 . Sinds 1402 was hij heer
van Brederode, nadat zijn oudere broer
Jan en diens echtgenote Johanna van
Abcoude in het klooster waren getreden.
Walraven was daardoor eigenaar van alle
familiegoederen, die heren der in Holland

verspreid lagen . Jan van Leyden, de
biograaf van de Brederodes, noemt hem
seer vroem van leden ende een cloeck
oirlochs man. Dit lijkt een juiste typering,
afgaande op zijn militaire activiteiten. In
de jaren negentig van de veertiende eeuw
nam Walraven als alle andere Hollandse
en Zeeuwse edelen deel aan de expedities van Albrecht van Beieren tegen de
Friezen. In september 1399 werd hij in
een gevecht in de omgeving van
Molkwerum verwond en gevangengenomen. De Friezen wilden hem enkel tegen
een losgeld vrijlaten, maar dat plan ging
niet door, aangezien hun gevangene in
januari 1400 wist te ontsnappen. Ook in
de Arkelse oorlog raakte hij in gevangenschap, ditmaal durend van 1402 tot
140915.
Na zijn vrijlating groeide Walraven uit tot
één van de machtigste edelen van
Holland en Zeeland, met name omdat hij
een vertrouweling van Willem VI was. De
graaf benoemde hem tot zijn overste raet
(hoogste raadsheer) en droeg hem in de
zomer van 1416 het landsbestuur op,
tezamen met Hubrecht van Culemborg,
toen hij een reis naar Engeland maakte
voor diplomatiek overleg met koning
Hendrik V16.
In 1410 ontketende Jan van Brederode
een enorm schandaal: hij legde het kloosterhabijt af en haalde op 9 april met
geweld zijn vrouw Johanna uit haar klooster, dit alles om aanspraken te kunnen
maken op de erfenis van zijn schoonvader
Willem van Abcoude . Bisschop Frederik
van Blankenheim wist Jan enige dagen
later gevangen te nemen. Op 14 april
wezen de bisschop en graaf Willem VI de
erfenis van Willem van Abcoude definitief
toe aan Jacob van Gaasbeek . Jan werd
pas in 1412 vrijgelaten en keerde niet
meer naar het klooster terug. Hij was
intussen weduwnaar geworden, want zijn
vrouw Johanna van Abcoude was een
jaar eerder in haar klooster gestorven19.
Jan besloot zijn geluk in het buitenland te
zoeken en trad in dienst van koning Karel
VI van Frankrijk. Deze beslissing zou hem
tenslotte noodlottig worden: op 25 oktober
1415 sneuvelde hij in de slag van Azincourt, één van de bekende veldslagen uit

de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk
en Engeland20.
In 1415 kregen Walraven en Johanna hun
eerste kind. Zij noemden hem Reinoud,
afgeleid van de naam van zijn grootvader
van vaderszijde . In 1416 werd een tweede zoon geboren, die Gijsbrecht werd
gedoopt naar zijn overgrootvader aan
moederszijde . Wij mogen aannemen dat
hun wieg op kasteel Brederode bij
Santpoort of Herlaar bij Ameide heeft
gestaan, maar daarover bestaat geen
zekerheid. Of Walraven zijn kinderen veel
heeft gezien, is de vraag, want de politieke situatie was dermate zorgwekkend dat
hij veelvuldig aan het grafelijk hof moest
verblijven.
Wisselende politieke perspectieven
Zoals opgemerkt hadden Jan en Willem
van Arkel in 1412 moeten toezien dat hun
familiegoederen onderdeel van het grafelijke domein waren geworden. Er ontstonden al gauw geruchten dat zij plannen
beraamden om hun patrimonium te heroveren. Willem VI wist Jan van Arkel
gevangen te nemen, die daarna - allicht
onder tortuur - bekende dat hij een verbond had gesloten met de gebroeders Jan
en Willem van Egmond. Zij zouden tezamen de graaf in een hinderlaag hebben
willen lokken en hem vervolgens ombrengen. De gebroeders Van Egmond behoorden eveneens tot de Kabeljauwse partij
en hielden de heerlijkheid IJsselstein in
leen van de graaf. Bovendien was Jan
van Egmond de echtgenoot van Maria van
Arkel, de dochter van Jan van Arkel, totdat zij op 18 september 1415 overleed.
Ook zij waren dus machtige mannen in
het gebied tussen Lek en Merwede.
Willem VI beschuldigde de heren van
Egmond van hoogverraad en liet op 5 mei
1416 al hun bezittingen in Holland confisqueren. Hij kwam twee maanden later met
Jan en Willem overeen dat zij buiten zijn
landen zouden blijven, zolang hun schuld
of onschuld nog niet was vastgesteld. Zij
zouden hangende het justitiële onderzoek
een "wachtgeld" krijgen van de Hollandse
en Zeeuwse steden .
Willem VI had uit zijn huwelijk met Marga-

retha van Bourgondiè slechts één dochter
gekregen, de welbekende Jacoba van
Beieren. Zij was in 1415 getrouwd met
Jan van Touraine, de tweede zoon van
koning Karel VI van Frankrijk. In december 1415 was Jan echter dauphin geworden na het overlijden van zijn oudste
broer Lodewijk. Dit betekende dat hij en
Jacoba in de toekomst koning en koningin
van Frankrijk zouden worden. Willem VI
riep in augustus 1416 alle edelen en
stadsregeerders van Holland en Zeeland
ter dagvaart bijeen en liet hen zweren dat
zij Jacoba na zijn dood als hun landsvrouwe zouden aanvaarden en ondersteunen.
De graaf hechtte groot belang aan deze
loyaliteitsverklaring, want hij begreep dat
zijn erfdochter in de toekomst veel meer in
Frankrijk zou vertoeven dan in
Henegouwen, Holland en Zeeland. Hij
was bang dat dit allerlei politieke complicaties zou veroorzaken, temeer daar Jan
en Jacoba nog zo jong waren: zij waren in
augustus 1416 pas 17 en 15 jaar oud.
Walraven van Brederode heeft deze belofte afgelegd, net als zijn broer Willem en
zijn schoonvader Hendrik van Vianen.
Onnodig te zeggen dat de heren van Arkel
en Egmond niet aanwezig waren op deze
bijeenkomst en dat zij de eed van trouw
aan Jacoba en Jan ook nimmer hebben
24

afgelegd .
Willem VI had in zijn overeenkomst met
Jan en Willem van Egmond beloofd, dat
zijn opvolgers zich aan de gemaakte
afspraken zouden houden. Dit was een
loze belofte, want Jan van Touraine en
Jacoba van Beieren waren er namelijk
van overtuigd dat de heren van Arkel en
Egmond tegen hun (schoon)vader hadden
samengespannen. Zij zwoeren op 15
augustus 1416 dat zij de Kabeljauwse leiders nooit meer in hun landen zouden toelaten en dat zij hun bezittingen bij het grafelijk domein zouden voegen. Ook gravin
Margaretha van Bourgondiè legde deze
eed af. Onduidelijk blijft in hoeverre de
graaf afwist van deze belofte van zijn
naaste verwanten .
Walraven van Brederode sneuvelt
Als Willem VI gedacht had dat hij met de
6

loyaliteitsverklaring de politieke toekomst
van Holland en Zeeland voor langere tijd
had verzekerd, kwam hij al gauw bedrogen uit. Op 4 april 1417 stierf Jan van
Touraine, mogelijk aan de gevolgen van
een vergiftiging. De grafelijke familie
moest zich nu instellen op een geheel
andere toekomst: Jacoba zou geen koningin van Frankrijk worden en moest zo snel
mogelijk een echtgenoot krijgen, die haar
straks goed zou kunnen bijstaan in de
regering van Henegouwen, Holland en
Zeeland. Willem VI vond een verbintenis
met Jan IV, de hertog van Brabant, de
beste optie. Deze was echter pas veertien
jaar oud en had zich in het bestuur van
zijn vorstendom allesbehalve krachtdadig
getoond. Er zou wel toestemming aan de
paus gevraagd moeten worden voor dit
huwelijk, want Jan IV en Jacoba waren
neef en nicht. De graaf zou de uitkomst
van het overleg met de paus niet meer
beleven, want hij overleed op 31 mei 1417
in Bergen in Henegouwen. Jacoba gaf terstond Walraven van Brederode opdracht
om namens haar het bestuur in Holland
waar te nemen en voorbereidingen te treffen voor haar huldiging als gravin. Dit
geeft aan dat zij net als haar vader een
groot vertrouwen stelde in de vader van
Reinoud en Gijsbrecht .
In juli 1417 werd Jacoba door de meeste
Hollanders en Zeeuwen als nieuwe landsvrouwe erkend en een maand later werd
haar verloving met Jan IV publiekelijk
bekend gemaakt. Zij kreeg echter al gauw
met ernstige oppositie te maken van de
zijde van haar oom Jan van Beieren.
Deze was sinds 1390 elect van Luik, maar
hij koesterde na de dood van Willem VI al
gauw meer wereldlijke ambities. Hij wilde
als naaste mannelijke erfgenaam de grafelijke titels van Henegouwen, Holland en
Zeeland opeisen en zocht heimelijk naar
medestanders onder de Hollandse en
Zeeuwse edelen en stedelijke notabelen.
Hij vond met name gehoor bij Willem van
Arkel, Jan en Willem van Egmond, want
zij hadden van een regering van Jacoba
weinig goeds te verwachten. Deze drie
edelen maakten in het najaar van 1417
van alle verwarring gebruik om IJsselstein
te bezetten, maar moesten deze stad

spoedig opgeven onder de dreiging van
het leger van Jacoba, dat werd aangevoerd door Walraven van Brederode27.
Als beloning werd de heer van Brederode
benoemd tot rentmeester en drossaard
van het land van Arkel (5 november)28.
In november 1417 schaarde de magistraat
van Dordrecht, zoals opgemerkt de grootste en belangrijkste stad van Holland, zich
achter Jan van Beieren. In dezelfde
maand veroverden de volgelingen van
Arkel en Egmond Gorinchem, de hoofdplaats van de heerlijkheid Arkel. Opnieuw
werd Walraven van Brederode aangewezen om het bevel van de grafelijke troepen op zich te nemen. Op 1 december
1417 gaf hij opdracht om Gorinchem te
bestormen. Zijn manschappen wisten na
zware strijd de stad te heroveren, maar
verloren wel hun aanvoerder, want
Walraven kreeg in het tumult twee siagen
op het achterhoofd en werd dodelijk verwond. Ook Willem van Arkel liet het leven
in de slag om Gorinchem, maar Jan en
Willem van Egmond konden ongedeerd te
ontkomen .
Walravens kinderen komen onder voogdij
Walraven van Brederode werd begraven
in het koor voor het hoogaltaar van de
Grote Kerk van Vianen . Zijn dood moet
een zware slag zijn geweest voor Johanna van Vianen, want eerder in 1417 had
zij ook al haar vader ten grave moeten
brengen. Hij was op 17 april overleden en
had al zijn Viaanse bezittingen aan
Johanna en Walraven nagelaten .
Johanna bleef thans achter met twee jongetjes, Reinoud en Gijsbrecht, én met een
kind op komst. Jacoba van Beieren toonde haar medeleven door op 12 januari
1418 aan Gijsbrecht een jaargeld toe te
kennen ter delging van de gelden die zij
en haar vader van Walraven hadden
geleend . Mogelijk heeft de gravin op
deze dag Reinoud beleend met het Hollands leengoed van zijn vader en grootvader, maar in dat geval moeten verwanten van Reinoud de leenhulde hebben
gedaan, want de jonge heer van Brederode en Vianen was uiteraard nog veel te
jong om zo'n eed te zweren. Hoe dit ook

zij, er is geen akte van belening van
Jacoba ten gunste van Reinoud bewaard
gebleven.
Op 18 april 1418 stierf Johanna van
Vianen bij de geboorte van haar derde
kind, een meisje. Zij werd ter herinnering
aan haar vader Walravina genoemd . De
families van Brederode en Vianen kwamen bijeen om voogden voor Reinoud,
Gijsbrecht en Walravina aan te wijzen. Zij
besloten dat Willem van Brederode en
Jan van Vianen, heer van Noordeloos, het
beheer van de familiegoederen op zich
zouden nemen . Hoe en waar de drie
wezen zijn opgegroeid, is volstrekt onduidelijk, want zij worden in de jaren twintig
niet of nauwelijks in documenten
genoemd. Over hun voogden zijn wel
meer gegevens beschikbaar.
Willem van Brederode was vóór 1404
getrouwd met Margaretha van der
Merwede, de oudste dochter van Daniel
van der Merwede en Margaretha van
Heynen. Hij werd na de dood van Daniel
in 1403 via zijn vrouw eigenaar van het
slot ter Merwede bij Dordrecht en diverse
heerlijkheden in de Grote Waard en de
Zwijndrechtse Waard. Hij was heer van
der Merwede, van Papendrecht,
Wijngaarden, Ottoland, Slingeland,
Goudriaan en Hofwegen. Ook de heerlijkheid Stein ten zuidwesten van Sittard
behoorde tot zijn bezittingen . Willem was
raadsheer van Jan IV en Jacoba en
bewaarde in 1418 en 1419 het zegel van
de gravin . Hij kreeg van hen toestemming om zich afzijdig te houden in hun
strijd tegen Jan van Beieren, hetgeen men
kan interpreteren als een gunstbewijs,
maar ook als een teken van zwakte van
de nieuwe machthebbers .
Jan van Vianen was een broer van
Hendrik II van Vianen . Hij was gehuwd
met Johanna (Sofia) van Herlaar, dochter
van Jan van Herlaar, heer van Ameide, en
Maria van Asperen. Hij stond zeer in aanzien bij Willem VI en Jacoba van Beieren,
die hem opnamen in hun grafelijke raad.
De gravin benoemde hem op 2 december
1417 tot rentmeester en drossaard van
Arkel als opvolger van Walraven van
Brederode . Zij beleende hem op 2 februari 1418 met de heerlijkheden Noordeloos

en Slingeland in de Alblasserwaard. Dit
gebeurde om veel trouwer diensten wille,
zo werd in de akte van belening ver40

3

klaard . Op 6 maart werd Jan ook nog
kastelein van het kasteel van Gorinchem,
gelegen aan de Merwede . Bovendien
beheerde hij tezamen met Lodewijk van
Montfoort in de jaren 1418-1419 haar
financiën als trésorier (rekenmeester).
In september-december 1418 namen de
beide trésoriers in afwezigheid van Jan IV
het bestuur over Holland en Zeeland
waar, kortom: hij nam in de Hoekse partij
een vooraanstaande plaats in .
Al gauw kregen Willem van Brederode en
Jan van Vianen onenigheid over de vraag
wie de nieuwe eigenaar van Vianen en
Ameide moest worden. Jan eiste als
naaste mannelijke erfgenaam de beide
heerlijkheden voor zichzelf en zijn familie
op, maar Willem kwam op voor de rechten
van zijn neefje Reinoud. Na nieuw familieberaad werd het conflict tenslotte opgelost. Op 29 september 1419 wezen
Hubrecht van Culemburg, Gijsbrecht van
Vianen van Beverweerd, Gijsbrecht van
Vianen van Rijsenburg en Jan van Vianen
van Jaarsveld zowel Vianen als Ameide
toe aan de Brederodes . Willem van
Brederode zou voortaan alleen de voogdij
over de goederen van Brederode uitoefenen, terwijl Jan van Vianen het kasteel
Batenstein zou (blijven) beheren en de
heerlijkheden van Vianen en Ameide .
Brederode en Vianen kiezen voor Jacoba
In de zomer van 1418 sloegen Jan IV en
Jacoba het beleg voor Dordrecht, maar zij
konden de stad niet innemen. Hierna
begon Jan IV onderhandelingen met Jan
van Beieren, waarbij hun beider neef
Philips van Bourgondië als bemiddelaar
optrad. Zij sloten op 13 februari 1419 in
Woudrichem een overeenkomst, waarin
werd bepaald dat de beide Jannen vijf jaar
lang gezamenlijk over Holland en Zeeland
zouden regeren. Jan van Beieren kreeg
tal van gebieden in Holland in bezit en de
toezegging dat hij alle landen van Jacoba
zou erven, indien haar huwelijk met Jan IV
kinderloos zou blijven.
Enige weken eerder, op 19 en 22 januari,

hadden Jan IV en Jan van Beieren al een
afspraak gemaakt over het gezamenlijke
bestuur van hun landen. Zij beloofden
elkaar dat zij tien met name genoemde
aanhangers van Jacoba niet langer in het
landsbestuur zouden laten participeren.
Onder deze tien bevonden zich ondermeer Jan, Lodewijk en Willem van
Montfoort, Gerrit van Zijl én Jan van
Vianen van Noordeloos, maar Willem van
Brederode werd niet genoemd .
Willem van Brederode heeft het verdrag
van Woudrichem medebezegeld, zoals
vele andere Hollandse en Zeeuwse edelen . Hij behoorde nadien tot de bestuursraad die Jan IV en Jan van Beieren voor
Holland en Zeeland hebben ingesteld. Zijn
neefje Reinoud heeft in maart 1419 nog
een windhond aan Jan van Beieren
geschonken, toen deze in Haarlem vertoefde om zich als nieuwe machthebber te
laten huldigen . De relatie tussen de oom
van Jacoba en de Brederodes zou echter
spoedig worden afgebroken.
In het voorjaar van 1420 werd Willem door
Jan IV uitgezonden om te bemiddelen in
een conflict tussen Philips van
Wassenaar, burggraaf van Leiden, en de
inwoners van deze stad. Hij werd eerst
voor Brederode en later tussen Gouda en
Oudewater verlaecht ende gewacht door
lieden, waarvan sommigen een uniform
droegen in de familiekleuren van Jan van
Egmond. Zij zouden hem zeker ongeloofliic geslagen ende gemoert... hebben,
hadde mi Got niet beschermt, zo verklaarde Willem later. Hij vroeg Jan van Beieren
om maatregelen tegen de overvallers,
maar deze liet niets van zich horen. Dit
was voor Willem reden om zich aan te
sluiten bij de Hoeken, ofte wel de volgelingen van Jacoba .
Op 15 april sloten Frederik van
Blankenheim, bisschop van Utrecht, Jan
en Lodewijk van Montfoort, Philips van
Wassenaar, Willem van Brederode en de
steden Utrecht, Amersfoort en Leiden een
onderling verbond, gericht tegen Jan van
Egmond, Gerrit van Heemskerk en hun
medestanders (lees: de Kabeljauwen). Als
zij steden zouden bemachtigen die toebehoorden aan Jan IV en Jacoba, dan zouden zij die aan het hertogelijk paar over-

dragen. Mochten zij plaatsen veroveren
die zich hadden aangesloten bij Jan van
Beieren, dan zou de bisschop van Utrecht
die in bezit nemen49.
Inmiddels waren Jan IV en Jan van
Beieren nieuwe besprekingen begonnen.
Deze resulteerden op 21 april in het verdrag van Sint-Maartensdijk. Jan IV gaf bij
dit akkoord heel Holland en Zeeland voor
tenminste twaalf jaar in pacht aan Jan van
Beieren. De beide vorsten hadden een
dag eerder een bondgenootschap afgesloten met ondermeer Jacob van
Gaasbeek, Hubrecht van Culemborg,
Gerrit van Heemskerk en Jan en Willem
van Egmond, ofwel de Kabeljauwse partij.
Jan IV en Jan van Beieren zouden hen
voortaan beschermen tegen acties van
Margaretha van Bourgondië en drieënveertig met name genoemde edelen. De
beide vorsten verzekerden hun aanhangers dat zij de voormalige gravin en de
groep van drieënveertig niet meer in het
bestuur van hun landen zouden betrekken. Onder deze "uitgestotenen" bevonden zich ondermeer Jan en Lodewijk van
Montfoort, Philips van Wassenaar én
Willem van Brederode en Jan van Vianen
van Noordeloos . Over Reinoud van
Brederode wordt niet gerept, maar die
telde als minderjarige ook nog niet mee .
Jan van Beieren aan de macht
Met de overeenkomsten van 15 en 20
april 1420 was de tweedeling in Hoeken
en Kabeljauwen een hard politiek gegeven geworden. Jan van Beieren zag zich
in de zomer van dit jaar genoodzaakt om
Leiden te belegeren, aangezien deze stad
een Hoeks bolwerk was geworden. Na
een beleg van twee maanden gaven de
Leidenaars zich op 17 augustus over. Alle
"vreemdelingen" moesten de stad verlaten, waaronder ook Willem van Brederode5 . Hij heeft zich waarschijnlijk op zijn
bezittingen teruggetrokken; in elk geval
horen wij niets meer van hem in de volgende jaren53. Dit geldt ook voor Jan van
Vianen van Noordeloos. Hij was in februari 1419 het rentmeesterschap van Arkel
kwijtgeraakt en in augustus 1420 volgden
zijn resterende functies van drossaard van

Arkel en kastelein van Gorinchem .
Na de verovering van Leiden bezat Jan
van Beieren een redelijk solide machtsbasis in Holland en Zeeland. Op 6 januari
1422 gaf hij de heerlijkheden Brederode,
Voshol en Callantsoog in leen aan Jacob
van Gaasbeek, één van zijn naaste medewerkers. Hij legitimeerde deze daad door
te verwijzen naar het huwelijkscontract
van Jan van Brederode en Johanna van
Abcoude. Hun huwelijk was kinderloos
gebleven en Jacob van Gaasbeek was de
naaste erfgenaam geweest van Johanna.
Het is mogelijk dat Jacob nog een vordering op de familie Van Brederode had en
om die reden beslag had laten leggen op
genoemde heerlijkheden55. Verder gaf hij
op 25 juli aan Jan van Vianen van
Jaarsveld het beheer over het kasteel
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Brederode .
Wij mogen aannemen dat Jan van
Beieren deze maatregelen heeft genomen
om zijn positie in het noorden van Holland
te verstevigen. Hij wist nu tenminste dat
drie strategisch belangrijke heerlijkheden
in bezit van een medestander waren. Hij
vond het waarschijnlijk niet bezwaarlijk dat
Reinoud in het bezit zou komen van andere, kleinere leengoederen. Dit valt af te leiden uit het feit dat hij de kynderen van
Brederode enige malen uitstel heeft verleend om leenhulde voor deze gebieden
te doen 5 . Noch Reinoud noch Gijsbrecht
of Walravina hebben echter ooit een eed
van trouw aan Jan van Beieren afgelegd
en lenen van hem aanvaard. Ongetwijfeld
waren zij en hun oom Willem juist zeer
verbolgen over het verlies van het kasteel
en de heerlijkheid Brederode; het ging
immers om bezittingen die al twee eeuwen eigendom van de familie waren
geweest.
Inmiddels had Jacoba van Beieren het
Brabantse hof verlaten uit onvrede over
de coulante opstelling van Jan IV ten
opzichte van Jan van Beieren. Zij verklaarde in februari 1421 haar huwelijk met
de hertog van Brabant ongeldig, omdat zij
te nauw verwant zouden zijn. De gravin
week uit naar Engeland en trouwde in
oktober 1422 met Humphrey van
Gloucester, een prins van koninklijke bloede. Haar nieuwe echtgenoot was op dat

moment regent in Engeland voor zijn minderjarige neefje, koning Hendrik VI. In de
zomer van 1424 werd alom rondverteld
dat Humphrey en Jacoba een leger en
een vloot opbouwden om Henegouwen,
Holland en Zeeland te veroveren. In
dezelfde tijd ondernam Jan van Vliet een
poging om Jan van Beieren te vergiftigen
door de folio's van zijn gebedenboek in te
smeren met vergif. Jan van Vliet was
getrouwd met een bastaardzuster van
Jacoba en ontving het vergif van een
Engelse koopman. Het is dan ook niet
onwaarschijnlijk dat Humphrey en Jacoba
achter deze aanslag zaten. Jan van Vliet
moest zijn daad met de dood bekopen; hij
werd op 3 augustus onthoofd en gevierendeeld5 .
Op 16 oktober 1424 landden Humphrey
en Jacoba met een leger in Calais, vanwaaruit zij naar Henegouwen trokken.
Hier ontvingen zij het bericht dat hun
tegenstander Jan van Beieren op 5 januari 1425 was overleden. De strijd om de
macht in Holland en Zeeland kreeg nu
een nieuwe wending. De Kabeljauwen
huldigden Jan IV als hun graaf, maar deze
verpachtte de beide graafschappen op 19
juli 1425 aan Philips van Bourgondië. Hij
bleef zelf over Henegouwen regeren, zij
het in nauwe samenspraak met Philips.
Humprey van Gloucester was in april
teruggegaan naar Engeland om versterkingen op te halen, zodat Jacoba alleen
was achtergebleven in Henegouwen. Zij
werd geconfronteerd met een gezamenlijke aanval van Jan IV en Philips en moest
zich op 13 juni aan hen overgeven, waarna zij werd geïnterneerd in het Gravensteen in Gent. Het was de bedoeling dat
zij hier zou blijven, totdat de pauselijke
rechtbank uitspraak zou doen inzake de
rechtsgeldigheid van haar huwelijk met
Jan IV. De gravin was echter niet van plan
zich gewonnen te geven: zij wist gekleed
in mannekleding uit Gent te ontsnappen
en keerde begin september 1425 terug in
Holland.
De Zoen van Delft
Vanuit Schoonhoven riep Jacoba al haar
aanhangers op bij haar te komen om ver10

zet te bieden tegen Philips en zijn Kabeljauwse volgelingen, maar alleen binnen
Gouda, Schoonhoven en Oudewater vond
zij gehoor; de andere steden kozen voor
Philips. Daardoor was de Bourgondiër in
staat om op 13 januari 1426 een Engelse
troepenmacht, uitgezonden door
Humphrey van Gloucester, bij Brouwershaven op te vangen en te verslaan.
Willem van Brederode en Jan van Vianen
van Noordeloos, de (voormalige) voogden
van Reinoud, Gijsbrecht en Walravina,
hebben zich in 1425 ogenblikkelijk bij
Jacoba aangesloten. De eerstgenoemde
leidde het volgende jaar een aanval op
Haarlem, maar kon de stad niet veroveren. In de nasleep van deze strijd werd het
kasteel Brederode door Kabeljauwen uit
Haarlem veroverd en zwaar beschadigd .
Nadien voerde hij het bevel van Jacoba's
vloot op de Zuiderzee, totdat hij op 8 september 1427 bij Wieringen werd verslagen
en gevangengenomen . Jan van Vianen
van Noordeloos werd opnieuw trésorier
van Jacoba . De bronnen maken geen
melding over Reinoud, maar het ligt voor
de hand dat hij in hoofdzaak in Vianen
hebben geresideerd, want in deze versterkte stad was hij redelijk beschut voor
vijandelijke aanvallen .
Nadat Jan IV op 14 april 1427 was gestorven, had Jacoba de edelen en de steden
van Henegouwen, Holland en Zeeland
opgeroepen haar als gravin te huldigen,
gedachtig hun beloften aan haar vader.
Philips van Bourgondië had echter meer
gezag en steun onder de bevolking: hij liet
zich huldigen als ruwaard (landvoogd) van
de drie graafschappen. Op 9 januari 1428
verklaarde de pauselijke rechtbank dat het
huwelijk tussen Jacoba en Jan IV geldig
was geweest. Humphrey van Gloucester
liet zijn "vrouw" prompt in de steek en
trouwde met Eleanor Cobham, een voormalige hofdame van Jacoba. Toen Philips
zich opmaakte om Gouda te belegeren,
besloot Jacoba (weer) vredesbesprekingen met haar rivaal te beginnen.
Op 3 juli 1428 sloten Jacoba en Philips
vrede met de Zoen van Delft. Zij werd
door haar neef als gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland erkend, maar zij
moest hem accepteren als mede-regent
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Philips de Goede (1396-1467) en zijn zoon Karel de Stoute (1433-1477). Portretten in het Recueil d'Arras.

en universeel erfgenaam. Zij mocht dan
ook niet hertrouwen zonder toestemming
van Philips, haar moeder Margaretha van
Bourgondië en de edelen en steden van
haar landen. Haar aanhangers zouden in
Holland en Zeeland mogen terugkeren en
hun bezittingen terugkrijgen, nadat zij
trouw hadden gezworen aan Philips en
beloofd hadden het zoenverdrag te onderhouden. Verder werd een ieder verboden
nog langer de partijnamen "Hoek" en
"Kabeljauw" te gebruiken en geschillen uit
de recente machtsstrijd op te rakelen; het
moest eindelijk weer rustig worden in de
beide graafschappen.
In het vredesverdrag was vastgelegd dat
een raad van negen personen het dagelijks bestuur en de grafelijke rechtspraak
zou gaan uitoefenen in Holland en
Zeeland. Jacoba mocht drie mannen voor
deze raad aanwijzen en koos voor Jan
van Montfoort, Jan van Vianen van
Noordeloos en Gerrit van Zijl. De gravin

kreeg haar oude bevoegdheid terug om
grafelijke lenen uit te geven. Zij heeft tal
van Hoeken hun oude lenen teruggegeven en ook nieuwe gebieden geschonken . Zo beleende zij op 2 augustus 1428
Jan van Vianen van Noordeloos met het
kasteel ten Goye en de gelijknamige heerlijkheid in het Sticht. Zij confirmeerde
dezelfde dag de douarie die Jan voor zijn
echtgenote Johanna (Sofia) van Herlaar
had opgesteld. Tevens bevestigde zij op 3
april 1429 Jan formeel in alle lenen, die hij
en zijn voorvaderen van de grafelijkheid
hadden gekregen . Men zou verwachten
dat zij ook Willem en Reinoud van
Brederode met al hun grafelijke lenen
begiftigd zou hebben, maar in het grafelijke archief is daar geen bewijsstuk voor te
vinden.
In oktober 1430 werd een nieuwe bestuursvorm doorgevoerd, toen Jacoba en
Philips Holland en Zeeland voor acht jaar
verpachtten aan Frank van Borselen en
11

Ruïne van Brederode in 1615. Ets door Jan van de Velde (1593-1641). Spiegelbeeldig afgebeeld,
maar daardoor topografisch juist weergegeven. Hier resideerde Yolanda van Lalaing sinds 1478 tot haar
overlijden in 1497. Verzameling en foto P. Brederoo, Leiden.

zijn neven Floris en Philips van Borselen.
Zij behoorden alle drie tot de Kabeljauwse
partij. Deze regeling is al met al net twee
jaar van kracht gebleven. In 1432 sloot
Jacoba namelijk een geheim huwelijk met
Frank van Borselen. Toen Philips dit hoorde, kwam hij ogenblikkelijk in actie: hij liet
Frank arresteren en dwong Jacoba
afstand te doen van haar grafelijke titels.
Op 13 april 1433 liet Philips zich in Den
Haag huldigen als nieuwe graaf van
Holland en Zeeland. Eenmaal verzekerd
van de macht stelde hij Frank in vrijheid
en stond hem toe alsnog met Jacoba te
trouwen. De hertog gaf hem ook de
bevoegdheid de titel graaf van Oostervant
te voeren. Dit vorstendom grensde aan
het zuidwesten van het toenmalige graafschap Henegouwen. Daardoor werd
Frank de hoogste edelman van Holland
en Zeeland, want er waren geen andere
edelen in deze twee vorstendommen die
graaf van een bepaald gebied waren. Het
huwelijk van Frank en Jacoba was geen
lang leven beschoren, want in de nacht
van 8 op 9 oktober 1436 stierf de voormalige gravin op het kasteel Teilingen bij
Sassenheim .
Nieuwe

machtsverhoudingen

De inlijving van Holland en Zeeland in het
Bourgondische landencomplex bracht een
grote verandering teweeg in de lokale
machtsverhoudingen. De graven van het
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Beierse huis vertoefden veelal in Holland
en Zeeland en waren voor de uitoefening
van hun macht in sterke mate aangewezen op de medewerking van de edelen en
de steden. Philips was verhoudingsgewijs
veel machtiger dan de voorgaande graven, want hij was (ondermeer) hertog van
Bourgondië, Brabant en Limburg en graaf
van Vlaanderen en Artesië. Dit betekende
gelijk dat hij zijn aandacht over meerdere
vorstendommen moest verdelen en niet
permanent in Holland en Zeeland kon blijven. In november 1432 stelde hij dan ook
een stadhouder (letterlijk: plaatsvervanger) aan in de persoon van Hugo van
Lannoy, een edelman uit Henegouwen .
Hij zou voortaan als leider van een groep
raadsheren, de Raad van Holland, de
graafschappen regeren in samenspraak
met de Staten, de vertegenwoordigers
van de edelen en de steden. De stadhouder en raden waren ook belast met de
verzorging van de landsheerlijke rechtspraak en vormden tezamen de hoogste
rechtbank in den lande.
Uit de personele bezetting van de Raad
van Holland blijkt dat Philips bovenal
streefde naar verzoening tussen Hoeken
en Kabeljauwen. Hij koos bewust voor
een stadhouder die niet in Holland of
Zeeland geboren en getogen was, want
als "buitenstaander" zou Hugo van
Lannoy niet geassocieerd kunnen worden
met de inheemse partijen en facties; hij
zou door een "onpartijdige" opstelling

nieuwe botsingen tussen de partijgangers
kunnen voorkomen. De overige leden van
de Raad waren wel geboren en getogen
in Holland of Zeeland, of zij hadden er
grafelijke lenen. Er waren oude aanhangers van Philips bij (Frank en Hendrik van
Borselen, Willem van Egmond en Hendrik
van Wassenaar), maar ook voormalige
volgelingen van Jacoba, zoals Jan en
Lodewijk van Montfoort, Jan van Vianen
van Noordeloos, Dirk van der Merwede,
Gerrit van Zijl en Flohs van Kijfhoek .
Voortaan moesten de Hollanders en
Zeeuwen er dus rekening mee houden dat
zij met Philips van Bourgondië een krachtiger graaf tegenover zich hadden. Wie
zich tegen zijn gezag zou verzetten, zou
zich schuldig maken aan hoogverraad en
zijn leven en bezittingen verbeuren. Men
kon niet meer zo gemakkelijk politiek asiel
zoeken in de buurlanden van Holland en
Zeeland, want Vlaanderen en Brabant
stonden ook onder Bourgondisch gezag.
Verder had bisschop Rudolf van Diepholt
op 12 januari 1430 een uitleveringsverdrag met Philips gesloten, zodat misdadigers en rebellen uit Holland en Zeeland
ook in het Sticht niet veilig waren . Zij
konden nog wel uitwijken naar Gelre,
maar Arnold van Egmond, hertog van
Gelre, was zich bewust dat hij zijn machtige buurman niet moest provoceren door
bijvoorbeeld diens opposanten openlijk te
ondersteunen.
Claims op de grafelijke titels?
Met de dood van Jacoba was het Beierse
gravenhuis in Holland en Zeeland uitgestorven. Haar verwanten in Beieren hebben geen poging ondernomen om Holland
en Zeeland op te eisen als erfgoed.
Philips had derhalve in zijn naaste omgeving geen "concurrenten" meer die de grafelijke titels zouden kunnen claimen. Zijn
machtsbasis was echter niet zo solide,
want hij had slechts één legitieme nakomeling uit zijn huwelijk met Isabella van
Portugal. Zijn zoontje Karel van Charolais
was op 11 november 1433 geboren en het
viel nog te bezien, of hij ooit oud genoeg
zou worden om zijn vader op te volgen.
Tenslotte hadden Philips en Isabella al

twee zoontjes op jonge leeftijd verloren .
Men kon zich derhalve afvragen: wie zou
graaf van Holland en Zeeland moeten
worden, mocht Philips zonder wettige erfgenaam overlijden? Als deze situatie zich
zou voordoen, dan hadden Reinoud van
Brederode en Frank van Borselen de
beste papieren om als nieuwe graaf erkend te worden, temeer daar de Hollanders en Zeeuwen liefst door autochtone
ambtenaren geregeerd wilden worden en
een latent wantrouwen koesterden jegens
Franstalige vorsten .
De oudste graven uit het Hollandse huis
voerden als wapen een rode leeuw op
een gouden veld. De familie Van
Brederode voerde hetzelfde wapen, maar
met een blauwe lambeel van drie hangers
boven in het schild. Op grond van die lambeel, waarmee gewoonlijk een jongere tak
van de hoofdlinie werd aangeduid, meende Reinoud dat hij dus uit het Hollandse
Huis stamde. Hij beschouwde zichzelf
vanwege deze verwantschap als de eerste edelman van Holland. Zijn tegenstanders vonden dat hij teveel pretenties had,
want zijn voorvaderen waren enkel gecomen van bastardien uyt Hollant. Hij had
dan ook volgens hen niet het recht om het
volle wapen van de oude graven te dragen, maar moest dit "breken" met een
stock, een dunne schuinbalk over de
leeuw, ten teken dat hij een bastaard van
de oudste graven was. Reinoud weigerde
aan dit verlangen gehoor te geven, want
dit zou betekenen dat hij met een veel
lagere rang onder de Hollandse edelen
genoegen zou moeten nemen . Deze
kwestie schijnt het gewone volk ook niet
onbewogen te hebben gelaten, want
Georges Chastellain, de officiële geschiedschrijver van Philips van Bourgondië, meldt dat Hoeken wel eens Brederode, Brederode, vray hoir de Hollande
(Brederode, de ware erfgenaam van
Holland) riepen . Of er werkelijk een
familieband bestond tussen de Brederodes en de vroegste graven van Holland,
is door het ontbreken van bronnen niet
meer aan te tonen.
Frank van Borselen was één van de
machtigste edelen van Holland en
Zeeland . Hij behoorde tot de voorman-
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nen van de Kabeljauwse partij en had
sinds 1425 altijd Philips ondersteund in
zijn strijd tegen Jacoba van Beieren. In
1433 was hij bezoldigd lid van de Raad
van Holland geworden, maar al gauw
werd hij raadsheer zonder wedde. Zoals
gemeld was hij later met de erfdochter
van Willem VI getrouwd, eerst in het
geheim en na zijn arrestatie en rehabilitatie in het openbaar. Hij gold formeel als
eerste edelman van Holland en Zeeland,
omdat hij als graaf van Oostervant hoger
was dan alle andere heren in de beide
graafschappen. Als laatste echtgenoot
van Jacoba van Beieren zou hij allicht
aanspraken kunnen maken op haar erflanden. Hij zou dan wel moeten aantonen,
dat zij in 1433 onder dwang afstand had
gedaan van haar rechten. Zelf mocht hij
geen nieuw huwelijk meer aangaan. Het
lijkt dan ook geen toeval dat Frank na
1436 inderdaad niet is hertrouwd; hij is
tenslotte op 19 november 1470 gestorven
zonder enige legitieme erfgenamen na te
laten.
Reinoud van Brederode en Frank van
Borselen hebben nooit in alle openheid
verkondigd dat zij recht hadden op de grafelijke titels van Henegouwen, Holland en
Zeeland. Dit had immers totaal geen zin,
zolang Philips van Bourgondië en Karel
van Charolais in leven waren en het overgrote deel van de bevolking Philips als
graaf erkende en gehoorzaamde. Reinoud
en Frank hebben in 1433 zelf ook trouw
gezworen aan de Bourgondiër. Als zij
tegen hem in verzet waren gekomen, zouden zij zeker als hoogverraders zijn
terechtgesteld. Maar niemand kon natuurlijk voorspellen wat er zou gebeuren als
Philips én Karel kort achter elkaar zouden
overlijden, want in dat geval was ook het
Bourgondische huis uitgestorven.
De Brederodes komen naar voren
Vanaf 1427 heeft Reinoud van Brederode
regelmatig lieden beleend met stukken
grond die hij geërfd had van Walraven van
Brederode en Hendrik van Vianen, getuige zijn leenregisters. Deze akten van
beleningen maken geen melding van een
voogdijschap van Willem van Brederode,
14

Jan van Vianen of wie dan ook . Op 31
oktober 1433 gaf hij een charter aan de
stad Ameide, waarin hij beloofde dat hij
elk jaar op 24 juli nieuwe burgemeesters
en schepenen zou aanstellen. Hij deed
deze belofte bij goetduncken onser maghen ende rade ende anders onsen trouwen vrunden. Ook aan Vianen en Meerkerk gaf hij dit jaar vergelijkbare
privileges . Dergelijke oorkonden werden
vaak verleend wanneer een vorst of edelman als heer van de stad werd erkend.
Enige maanden later, op 17 maart 1434,
ontving de jonge heer van Brederode
Ameide formeel in leen van bisschop
Rudolf van Diepholt . Later heeft hij deze
heerlijkheid overigens afgestaan aan zijn
broer Gijsbrecht 7 .
Uit deze handelingen valt op te maken dat
Reinoud in het bezit was van alle familiegoederen van Brederode en Vianen. Het
is onduidelijk, of hij in deze jaren ook de
volledige beschikking heeft gekregen over
de gebieden, die zijn voorvaderen in leen
hadden gehad van de grafelijkheid. In de
Zoen van Delft van 3 juli 1428 was vastgelegd dat alle verdreven aanhangers van
Jacoba in hun oude bezittingen zouden
worden hersteld. Deze restitutie verliep
echter lang niet altijd vlot, omdat de
betrokken goederen inmiddels vaak aan
Kabeljauwen waren gegeven . Sommige
Hoeken hebben jarenlang moeten wachten, alvorens zij hun grafelijke lenen terugkregen . Dit lijkt ook het geval te zijn
geweest met betrekking tot Reinoud en de
heerlijkheden Brederode, Voshol en
Callantsoog. Zoals gemeld, had Jan van
Beieren op 6 januari 1422 deze drie territoria aan Jacob van Gaasbeek in leen
gegeven. Men mag aannemen dat deze
vooraanstaande Kabeljauw zijn nieuwe
bezittingen niet zomaar heeft willen opgeven.
Op 9 oktober 1431 gaf Philips toestemming aan Reinoud om tot Kerstmis in
Holland en Zeeland te verblijven, vergezeld door zes dienaren die geen vijanden
of ballingen van de hertog mochten zijn .
Jan van Leyden vertelt in zijn Brederodekroniekdal enkele Kabeljauwen in 1433
een poging deden om Reinoud te vermoorden in het woonhuis van Jacoba van

bepaalde Kabeljauwen anderzijds niet
bepaald optimaal was. Of dit (mede) te
maken had met Reinouds aanspraken op
de grafelijke titels, is voorstelbaar maar
niet aantoonbaar. Het probleem is namelijk dat er over het doen en laten van de
heer van Brederode in de jaren dertig weinig is opgetekend.
Op 25 januari 1438 stelden hertog Arnold
van Gelre en zijn broer Willem van
Egmond een verdeling van hun erfgoederen op. Zij hadden als getuigen diverse
aanzienlijke edelen uit Holland en Zeeland
gevraagd, waaronder Frank van Borselen,
Jacob van Gaasbeek en Hendrik van
Borselen én Reinoud van Brederode83. Dit
geeft aan dat de heer van Brederode
algemeen in aanzien stond en contacten
had met het Gelderse hof. Hij hield als
heer van Ameide ook enkele kastelen en
dorpen in de Bommelerwaard in leen van
84

Frank van Borselen, (ca. 1396-1470), graaf van
Oostervant. Anonieme aquarel, omstreeks 1470.
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
HS 76 E 10, Statutenboek van de Orde van het
Gulden Vlies, fol. 59v. Frank is op dezelfde wijze
afgebeeld als Reinoud II.

Beieren in Den Haag. Hij kon echter heimelijk ontsnappen door toedoen van zijn
vrienden, die de aanvallers enige tijd bij
de deur wisten tegen te houden. De
geschiedschrijver van de Brederodes
noemt de samenzweerders niet bij name
en geeft evenmin een datering voor het
gebeuren . Zijn verhaal wordt ook niet
door andere bronnen bevestigd.
Het kan zijn dat het vrijgeleide en de aanslag te maken hebben gehad met problemen rond het bezit van Brederode, Voshol
en Callantsoog. Wij vermoeden dat
Reinoud in 1433 (?) deze lenen wel heeft
teruggekregen, maar dat hij niet de hoge
heerlijkheid van Brederode heeft ontvangen . In elk geval lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de verstandhouding
tussen Reinoud enerzijds en Philips en

Arnold van Egmond . Vermeldenswaard
is nog dat Reinoud in de akte van 25 januari 1438 ridder wordt genoemd. Het is
echter niet bekend, wanneer hij de ridderslag heeft gekregen en van wie.
In 1438-1439 maakte Reinoud een pelgrimstocht naar Palestina. Jan van
Leyden zegt dat hij daar tot ridder van het
Heilige Graf werd geslagen. Tijdens zijn
afwezigheid traden zijn broer Gijsbrecht
en zijn neef Hendrik van Vianen op als
zaakwaarnemers . Op 16 maart 1439 verzocht Hendrik aan de stadhouder, of
Reinoud op een later tijdstip zijn leenhulde
kon doen, aangezien hij overmeer was,
ofte wel in het Heilige Land. Hugo van
Lannoy bepaalde dat Reinoud na zijn
terugkeer zes weken de tijd zou hebben
om hulde voor zijn grafelijke lenen te
doen . Op 4 september 1439 heeft Philips
Reinoud uiteindelijk formeel beleend met
alle alsulke heerlicheiden ende goeden
als hij ende zijn voirvorderen, heren tot
Brederode en tot Vyanen, van ons ende
onsen voirvorderen ...te leen te houden
plagen '. Reinoud kreeg wel de opdracht
om op Sint Jansdag (25 juli) steeds een
jaargeld van 500 Hollandse guldens uit te
keren aan Jacob van Gaasbeek, hetgeen
wel bedoeld zal zijn als compensatie voor
het afstaan van Brederode, Voshol en
Callantsoog. Dit deed hij met grote tegen15

zin, afgaande op het feit dat Jacob meer
dan eens de Raad van Holland moest
inschakelen om uitbetaling te verzeke88

ren . Mogelijk als tegemoetkoming voor
deze verplichting werd Reinoud benoemd
tot raadsheer zonder wedde. Ook Gijsbrecht ontving een dergelijke aanstelling .
Aan het begin van de jaren veertig deed
Reinoud enige transacties met territoria.
In 1440 kocht hij de ambachtsheerlijkheid
Schoorl van Gerrit van Zijl, een voormalig
aanhanger van Jacoba van Beieren.
Gerrit was lid van de Raad van Holland,
maar kampte met financiële problemen.
De ambachtsheerlijkheid was een grafelijk
leen, vandaar dat de stadhouder de trans90

actie moest goedkeuren . Een jaar later
verkochten Reinoud en Gijsbrecht hun
deel van de heerlijkheid Gennep aan
Adolf van Kleef, een hoge edelman aan
het Bourgondische hof. Zij hadden
Gennep tot dan toe bezeten als erfgoed
van hun grootmoeder Yolanda van
Gennep .
Gijsbrecht van Brederode was inmiddels
ook al een man van aanzien geworden.
Hij had voor een geestelijke carrière in het
Sticht gekozen: op 11 maart 1435 werd hij
kanunnik van de Dom van Utrecht en op
29 november 1437 domproost, waardoor
hij de hoogste prelaat van bisschop
Rudolf van Diepholt was geworden . Hij
was tevens nog proost van Oudmunster in
Utrecht en raadsheer zonder wedde in
Holland en Zeeland. In de jaren veertig en
vijftig zou hij zijn intellectuele kennis en .
horizon vergroten door te studeren aan de
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universiteiten van Parijs en Leuven . Ook
hun zuster Walravina kwam goed terecht:
zij huwde in april 1430 met Gerrit van
Broekhuizen, de oudste zoon van Jan van
94

Broekhuizen, heer van Waardenburg .
Walravina zal wel naar Gelre zijn verhuisd, want haar echtgenoot vervulde als
erfhofmeester een hoge functie aan het
hof van hertog Arnold. Gerrit sneuvelde
op 3 november 1444 bij een veldslag in de
omgeving van Erkelenz. Er zijn geen aanwijzingen dat Walravina na zijn dood naar
haar familie in Holland is teruggekeerd .
Het is niet duidelijk in hoeverre Reinoud
en Gijsbrecht nog contacten onderhielden
met
16 hun oude voogden Jan van Vianen

van Noordeloos en Willem van Brederode,
nadat zij eenmaal volwassen waren
geworden. Jan van Vianen heeft zich na
de huldiging van Philips weldra uit de
actieve politiek teruggetrokken, want in
januari 1435 werd zijn jaarwedde als lid
van de Raad van Holland opgezegd. Op
5 april 1436 werd hij formeel in het bezit
gesteld van alle lenen, die hij van de grafelijkheid hield. Tegelijkertijd kreeg hij toestemming om het beheer over de heerlijkheid Noordeloos over te dragen aan zijn
oudste zoon en leenopvolger Gijsbrecht .
Jan is tenslotte op 16 oktober 1441
gestorven; hij moet ongeveer tachtig jaar
zijn geworden .
Willem van Brederode hield zich na 1433
ook meer en meer op de achtergrond. Hij
wordt althans in de archiefstukken en kronieken niet of nauwelijks meer genoemd.
In 1450 maakte hij tezamen met zijn
vrouw Margaretha van der Merwede een
pelgrimstocht naar Rome om de jubileeaflaat te verkrijgen. Zij zijn op hun terugreis gestorven ten gevolge van de pestilenci, ofwel de pest .
Reinoud trouwt Yolanda van Lalaing
In 1440 benoemde Philips Willem van
Lalaing tot stadhouder van Holland en
Zeeland als opvolger van Hugo van
Lannoy . De nieuwe functionaris was net
als Lannoy afkomstig uit Henegouwen,
maar hij stelde zich in tegenstelling tot zijn
voorganger niet onafhankelijk op ten
opzichte van de Hoeken en Kabeljauwen.
Hij begon de Hoeken te begunstigen bij
het aanstellen van stedelijke functionarissen, omdat zij bereid waren hem geldelijk
te belonen voor hun promotie. Deze
begunstiging wekte uiteraard ongerustheid en wrevel op bij de Kabeljauwen, die
tot dusverre in de meeste steden een
overwicht in de bestuursorganen hadden
bezeten.
Het valt op dat in de beginjaren veertig
Reinoud regelmatig in Haarlem op bezoek
kwam, soms tezamen met Gijsbrecht. Zij
werden bij dergelijke bezoeken altijd gefêteerd door de magistraat. Wij weten echter niets naders over hun contacten met
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Het dorp Lallaing aan de Scarpe, een zijrivier van de Schelde, in het vroegere graafschap Oostervant, thans
in het Franse departement Nord. Het dorp is bijna geheel verwoest in de Eerste Wereldoorlog. Albums de
Croy, deelXXV, Fleuves et rivières II, pi. 78; uitgave J.M. Duvosquel (Brussel, Gemeentekrediet, 1990).
Foto: Pjerpol Rubens, Tielt, België.

1444-1445 barstte de bom: er braken
gevechten uit tussen Hoeken en Kabeljauwen in Haarlem, Amsterdam en
Leiden, waarbij ook doden en gewonden
vielen te betreuren. Tal van Kabeljauwen
in Haarlem en Amsterdam voelden zich
zelfs genoodzaakt om de stad te laten uit
vrees slachtoffer van de burgertwisten te
worden.
Voor Philips was de opleving van de strijd
tussen Hoeken en Kabeljauwen reden om
Willem van Lalaing uit zijn functie te ontheffen en te vervangen door de Vlaming
Gosewijn de Wilde (26 april 1445). Na
deze wijziging aan de top van het landsbestuur keerde de rust niet gelijk terug,
want de Hoeken van Amsterdam weigerden de uitgeweken Kabeljauwen toe te
laten in de stad. In mei 1445 werden
Reinoud van Brederode, Lodewijk van
Montfoort en Gijsbrecht van Vianen naar
Amsterdam gezonden om de orde te (helpen) herstellen . Enige tijd later kwam
Gijsbrecht van Brederode hen gezelschap
houden .

Deze gang van zaken wekte de achterdocht og van de Kabeljauwen en van
Philips1 . De hertog liet de Raad van
Holland in juli een bode naar de kastelein
van Gouda zenden met de opdracht goed
op de stad toe te zien en geen vreemd
volk binnen te laten. Hij had namelijk vernomen dat Reinoud in Amsterdam wel
zeshonderd man had verzameld en niemand wist wat zijn meyninghe wair dair
mede te doen°\ Was Philips beducht dat
Reinoud snode plannen had en dat hij
Gouda wilde veroveren? Zoals gemeld
was Gouda in 1425-1428 een Hoeks bolwerk geweest en de stad kon een belangrijke schakel vormen in de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht . Uiteindelijk
heeft Amsterdam zich aan het grafelijk
gezag onderworpen en Reinoud en
Gijsbrecht van Brederode, Lodewijk van
Montfoort en Gijsbrecht van Vianen zijn
nooit bestraft voor hun activiteiten in de
stad.
De verstandhouding tussen Reinoud en
de gewezen stadhouder Willem van
Lalaing moet goed zijn geweest. Zij
17

kwamen namelijk op 28 november 1445
overeen dat Reinoud zou trouwen met
Yolanda van Lalaing, de oudste dochter
van Willem uit zijn huwelijk met Jeanne
van Créquy. Lalaing zou haar een bruidsgift meegeven van 12.000 Philips Bourgondische schilden, die in vier termijnen
tot Pinksteren 1448 betaald zou worden.
Er werden geen heerlijkheden als bruidsgift meegegeven. Het huwelijkscontract
werd opgesteld in Den Haag in aanwezigheid van Sanche, Simon en Jacob van
Lalaing, respectievelijk de broers en de
oudste zoon van Willem, en door Gijsbrecht van Brederode .
De heer van Brederode raakte door zijn
huwelijk verbonden met de hoge adel van
het Bourgondische landencomplex. De
familie Lalaing kwam uit Henegouwen en
had al vele goede diensten aan Philips
van Bourgondië bewezen . Het is niet
bekend, hoe oud Yolanda was toen zij
werd uitgehuwelijkt, en hoe haar gevoelens waren voor haar echtgenoot. Jan van
Leyden zegt alleen dat zij een suverlike
edel mager was en dat het huwelijk op
advies van vrienden van Reinoud werd
gesloten . Yolanda schonk haar echtgenoot tussen 1454 en 1464 (waarschijnlijk)
vier dochters: Josina, Johanna, Walravina
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en Anna . Reinoud had in 1438, dus ruim
voor zijn huwelijk, zeker al twee zonen
gekregen bij Rutke Dirksdochtervan
Zevenhuizen . Zij heetten Walraven en
Reinier; wij zullen de eerstgenoemde in
het vervolg nog enige malen tegenkomen.
Uiteindelijk zou Reinoud nog tenminste
zes buitenechtelijke kinderen krijgen met
Hendrik, Jan, Johan, Joost, Johanna en
Machteld". Gijsbrecht had zelfs twaalf
bastaarden, terwijl hij toch een geestelijke
was. Het was in de vijftiende eeuw echter
niet ongewoon om kinderen buiten het
huwelijk te hebben. Men trouwde immers
meer om politieke en/of materiële redenen
dan uit liefde. Philips van Bourgondië zou
zelfs zesentwintig bastaarden hebben verwekt' . Hij heeft overigens goed over hen
gewaakt en hen goede betrekkingen of
rijke mannen bezorgd. Eén van zijn
natuurlijke zonen, David van Bourgondië,
zou later nog veel met de Brederodes te
stellen krijgen.
1ï

Reinoud wordt Vliesridder
In 1430 had Philips de Orde van het
Gulden Vlies opgericht ter gelegenheid
van zijn huwelijk met Isabella van Portugal. De orde bestond uit de soeverein (de
hertog) en dertig ridders of broeders en
had als doelstelling de bescherming van
het geloof, de kerk en het algemeen welzijn. Volgens de statuten behoorde de
souverein zijn ordebroeders te raadplegen, voordat hij een oorlog zou beginnen.
De Vliesridders waren op hun beurt verplicht de souverein altijd te ondersteunen
en onderlinge geschillen aan hem voor te
leggen. De Orde van het Gulden Vlies
was door het beperkt aantal leden een
exclusief gezelschap, waarvoor alleen
belangrijke edelen uit de Bourgondische
landen in aanmerking kwamen: de benoeming tot Vliesridder was dan ook de hoogste eer die een onderdaan van Philips ten
deel kon vallen .
In december 1445 was de Orde ter vergadering bijeen in Brugge. Tijdens deze bijeenkomst werden er voor het eerst edelen
uit Holland en Zeeland tot de ridderorde
qekozen, en wel Frank en Hendrik van
3
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Borselen én Reinoud van Brederode . Zij
zouden tot 1478 de enige Vliesridders blijven die geboren en getogen waren in
Holland en Zeeland. Jan van Leyden zegt
dat de Kabeljauwen protest aantekenden,
toen er een bord met het wapen van
Reinoud werd gemaakt voor de Orde. Zij
wilden dat er op dit bord een stock, het
teken van bastaardij, zou worden aangebracht. De biograaf van de Brederodes
beweert dat Philips dit protest naast zich
neer heeft gelegd, nadat hij een onderzoek had laten verrichten naar Reinouds
afkomst in de archieven van de grafelijkheid in Den Haag en de abdij van
Egmond. Of er werkelijk zo'n onderzoek is
uitgevoerd, kan niet meer achterhaald
worden . Toen Reinoud tot de Orde werd
toegelaten, was Simon van Lalaing, een
broer van zijn schoonvader Willem, overigens al veertien jaar lid. Zes jaar later zou
Jacob van Lalaing, de zwager van
Reinoud, ook Vliesridder worden 1 .
Het valt niet meer te achterhalen, waarom
Philips enkel Reinoud van Brederode,

Frank en Hendrik van Borselen in de Orde
van het Gulden Vlies liet kiezen. Hij heeft
het lidmaatschap niet toebedeeld aan
andere aanzienlijke edelen, zoals de
heren van Egmond, Wassenaar of
Montfoort. Het kan zijn dat hij zich wilde
verzekeren van de loyaliteit van Reinoud
en Frank door hen nauwer aan zijn persoon te binden. Zij golden immers als leiders van de Hoeken en Kabeljauwen en
konden wel eens problemen maken als
zijn zoon Karel hem zou moeten opvolgen
als graaf van Holland en Zeeland. Hendrik
van Borselen was de rijkste edelman van
Zeeland en had recentelijk nauwe banden
aangeknoopt met de koningen van Frankrijk en Schotland" 7 . Mogelijk wilde Philips
een man met dergelijke contacten liever
onder controle houden, opdat er geen
complicaties in de buitenlandse politiek
zouden komen.
Het is opvallend dat de drie Vliesridders
na hun verkiezing geen belangrijke functies meer hebben vervuld in het stadhouderlijk bestuur. Zij hebben bijvoorbeeld na
1445 nooit (meer) zitting gehad in de
Raad van Holland. Reinoud, Frank en
Hendrik werden wel raadsheer zonder
wedde en kamerling, maar dit waren meer
ereambten dan functies met groot maatschappelijk belang . Verder was Frank
nog houtvester van de Haarlemmerhout
en opperste duinbewaarder van de graaf
in Noordholland. Hij moest uit hoofde van
deze functie het domein van Philips beheren langs de Hollandse kust' . Of dit alles
bewust "personeelsbeleid" was van
Philips, kan door het ontbreken van relevante bronnen niet vastgesteld worden.

eenmaal zou zijn gestorven. In ruil daarvoor zouden de Brederodes hem steunen
om de hoge heerlijkheid over Montfoort te
verkrijgen. Het is niet zo vreemd dat de
families van Brederode en Montfoort dit
verbond sloten, want zij stonden al jarenlang op goede voet met elkaar. Zij hadden
eertijds allebei Jacoba van Beieren ondersteund. Verder bezat Hendrik net als
Reinoud leengoederen van de graaf van
Holland én van de bisschop van Utrecht.
De contractanten spraken wel af dat zij
hun verplichtingen jegens Philips van
Bourgondië zouden nakomen. Uit dit voorbehoud blijkt dat de heren van Brederode
en Montfoort trouw aan de hertog wiiden
blijven en dus beslist niet anti-Bourgondisch waren. Wij weten niet of Philips op
de hoogte was van dit verbond, maar
voorlopig konden de drie Hoekse kopstukken niets anders doen dan wachten op de
dood van Rudolf van Diepholt.
Reinoud en Gijsbrecht stonden in het
begin van de jaren vijftig beslist in de
gunst van Philips. De hertog bevorderde
op 24 augustus 1451 Gijsbrecht van
raadsheer zonder wedde tot bezoldigd lid
van de Raad van Holland. De domproost
verscheen echter nauwelijks bij de raadsvergaderingen, omdat hij het veel te druk
had in het Sticht121. In 1452 gaf Reinoud
net als tal van andere edelen uit Holland
en Zeeland gehoor aan de oproep van
Philips om hem te helpen bij het bedwingen van een opstand van de Gentenaars.
Ook Gijsbrecht nam aan de strijd tegen
Gent deel. Dit wekte wel verbazing en
afkeuring op, want een geestelijke hoorde
zich eigenlijk verre te houden van het
krijgsgeweld .

Krijgsdienst voor Philips

Als beloning voor zijn hulp tegen Gent gaf
Philips op 17 juni 1453 aan Reinoud eindelijk de hoge heerlijkheid van Brederode,
Voshol en Schoorl in leen. Deze begunstiging telde echter enige voorwaarden en
beperkingen: Reinoud kreeg de hoge
heerlijkheid enkel voor vijfentwintig jaar en
moest de graaf 2100 pond betalen.
Tevens werd vastgelegd dat Philips of zijn
opvolgers de hoge heerlijkheden voor hetzelfde bedrag konden terugkopen, wanneer op 17 juni 1478 de vijfentwintig jaren
verstreken zouden zijn . Bovendien bleef

Als domproost van Utrecht was Gijsbrecht
van Brederode na de bisschop de machtigste man in het Sticht. Hij wilde echter
meer: hij hoopte ooit zelf op de bisschopsstoel plaats te nemen als opvolger van
Rudolf van Diepholt. Op 20 september
1449 sloot hij tezamen met Reinoud een
verdrag tot onderlinge steun met Hendrik
van Montfoort20. Hendrik beloofde dat hij
zich zou inspannen om Gijsbrecht tot bisschop van Utrecht te verheffen als Rudolf
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moest Reinoud elk jaar 300 gulden aan
Jacob van Hoorne en Jan van Egmond
uitkeren, want dat had Jacob van Gaasbeek in zijn testament laten vastleggen .
Intussen was Reinoud in conflict geraakt
met Frank van Borselen in diens hoedanigheid als houtvester van de Haarlemmerhout. De graaf van Oostervant klaagde Reinoud aan wegens inbreuken op het
grafelijk domein, omdat hij in de Haarlemmerhout op wild had gejaagd en er turf
had laten steken. Reinoud claimde echter
dat hij eigenaar was van het bewuste terrein. In 1453 gaf Philips opdracht om de
zaak nader te onderzoeken. Vijf jaar later
werd Reinoud in het ongelijk gesteld, aangezien hij niet had kunnen bewijzen dat
het terrein werkelijk zijn eigendom was .
De reden dat dit proces zo lang heeft
geduurd, moet gezocht worden in de hierna besproken politieke ontwikkelingen.
De bisschopskeuze in het Sticht

David van Bourgondië (ca. 1427-1496), bisschop
van Utrecht 1456-1496. Linker paneel van een
drieluik door de Meester van Delft, (ca. 1500).

Reinoud verplicht om uit de heerlijkheid
Brederode een jaargeld te betalen aan
Jacob van Gaasbeek. Nadat deze Kabeljauwse edelman in 1459 was gestorven,
20

Op 29 mei 1453 veroverden de Turken
Constantinopel, de hoofdstad van het
aloude Oostromeinse Rijk. Vele geestelijke en wereldlijke machthebbers in WestEuropa vonden dat het tijd was geworden
om een kruistocht te ondernemen, opdat
er een einde zou komen aan de veroverzucht van deze ongelovigen. Philips van
Bourgondië was deze mening ook toegedaan. Op 17 februari 1454 zwoer hij tijdens een groots feestmaal in Rijsel, het
beroemde Feest van de Fazant, dat hij de
Turken zou gaan bevechten, zodra de
omstandigheden dit zouden toelaten. Tal
van edelen in zijn landen zegden toe dat
zij hem persoonlijk zouden vergezellen op
zijn kruistocht of dat zij tenminste manschappen zouden zenden en bekostigen.
Reinoud en Gijsbrecht waren niet aanwezig in Rijsel, maar ook zij wilden een bijdrage leveren. Zij beloofden dat één van
hen met de hertog zou optrekken, indien
hun gezondheid en hun affaires (maatschappelijke omstandigheden) dit toelieten. Waren zij allebei verhinderd, dan zouden zij zestien gewapenden zenden en
die een jaar lang financieel onderhouden . Philips wilde in de zomer van 1455
zijn plan ten uitvoer brengen, maar hij

moest van dit voornemen afzien, omdat hij
al zijn aandacht en tijd moest gaan richten
op het Sticht.
Op 24 maart 1455 stierf Rudolf van
Diepholt, zodat er een nieuwe bisschop
van Utrecht moest worden gekozen door
de kanunniken van Utrecht ?. Het bleek al
gauw dat er twee uitgesproken favorieten
waren voor de verkiezing: David van
Bourgondië en Gijsbrecht van Brederode.
David was zoals gemeld een bastaardzoon van Philips; hij was op dat moment
al bisschop van Terwaan. De hertog had
zijn natuurlijke zoon als kandidaat aangedragen in de verwachting dat die zijn
belangen in het Sticht het beste zou dienen. Hij zal allicht ook gewaarschuwd zijn
door de Kabeljauwen dat de verkiezing
van Gijsbrecht het aanzien en de macht
van de familie Van Brederode wel erg zou
versterken. Er gingen ook geruchten dat
de Brederodes contacten hadden met de
Friezen. De kanunniken kenden David
niet of nauwelijks en wilden ook niet op
hem stemmen, omdat zij beducht waren
dat een keuze voor David het Sticht nog
meer onder Bourgondische invloed zou
brengen. Zij hielden echter naar buiten toe
vol dat David niet zo'n goede kandidaat
was, aangezien er nog nooit een bastaard
tot bisschop van Utrecht was verheven .
Daarentegen wisten de geestelijken heel
goed wat zij aan Gijsbrecht hadden: hij
zou de politieke zelfstandigheid van het
diocees vast goed kunnen verdedigen,
temeer daar hij in Reinoud een machtige
en invloedrijke broer had. Alleen pleitte
tegen Gijsbrecht dat hij actief had meegevochten om de opstand van Gent te
bedwingen.
Bij de verkiezingen op 7 april 1455 bleek
dat de stemgerechtigde geestelijken in
overgrote meerderheid voor Gijsbrecht
van Brederode hadden gekozen. De
gekozene moest echter nog in zijn functie
bevestigd worden door paus Calixtus III.
Philips weigerde de nederlaag van David
te aanvaarden. Hij drong er bij de paus op
aan zijn zoon alsnog tot bisschop van
Utrecht te verheffen, anders zou hij voorlopig niet op kruistocht kunnen gaan.
Calixtus was gevoelig voor dit argument
en gaf de hertog van Bourgondië zijn zin,
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Rechter wapenbord van de leden van het kapittel
van het Gulden Vlies (UB Utrecht). Zie ook beschrijving bij plaat 5 in bijlage.

zonder zich te bekommeren over de verkiezingsuitslag. Het was nu zaak voor
Philips om de bevolking van het Sticht
zover te krijgen dat zij David als hun geestelijk en wereldlijk heer zouden aanvaarden.
In november 1455 kwamen Philips en zijn
erfzoon Karel van Charolais naar Holland
om een bede voor de Turkse kruistocht te
vragen en om de installatie van David te
verzekeren. Het eerste punt leverde niet
zoveel problemen op, het tweede des te
meer. Reinoud van Brederode, Hendrik
van Montfoort en hun medestanders hielden vol dat Gijsbrecht van Brederode de
nieuwe bisschop van Utrecht was conform
de uitslag van de stemming. De Hoekse
leiders begonnen wel besprekingen met
Philips, maar die leverden voorlopig geen
oplossing op.
De Brederodes onderwerpen zich
In mei 1456 bracht Philips de leden van
de Orde van het Gulden Vlies bijeen in
21

Den Haag. De hertog wilde met zijn
medebroeders delibereren over de vraag,
of hij met de opposanten van David moest
blijven praten of hen via wapengeweld tot
gehoorzaamheid zou dwingen. Reinoud
kreeg als lid van de Orde natuurlijk ook
een uitnodiging, maar hij verkoos weg te
blijven, omdat hij had gehoord dat zijn
tegenstanders hem wilden vermoorden of
op een andere wijze kwaad doen. De soeverein en de overige Vliesridders namen
Reinouds absentie hoog op. Zij maanden
hem alsnog voor hen te verschijnen en
zijn gedrag te rechtvaardigen. Reinoud
gaf op 11 mei gehoor aan deze oproep en
probeerde zich vrij te pleiten van de
beschuldiging dat hij zich verzette tegen
zijn soeverein en gebieder. Hij stelde dat
het geschil tussen David en Gijsbrecht
een privé-kwestie was en geen politiek
geschil tussen Holland en Utrecht, waarin
zijn loyaliteit aan Bourgondië twijfelachtig
leek. Deze spitsvondige verdediging
maakte geen indruk op de aanwezigen. Zij
bepaalden dat Reinoud de besluiten van
de paus en de hertog moest aanvaarden
en naleven, anders zouden zij hem uit de
Orde stoten. Reinoud nam enige tijd om
zich te beraden, maar hij begreep dat hij
weinig keuze had: op 14 mei maakte hij
een knieval voor zijn medebroeders en
beloofde dat hN zich voortaan voorbeeldig
zou gedragen .
Na deze onderwerping bleef de verhouding tussen Philips en de Brederodes toch
nog precair. De hertog verzamelde eind
juli in IJsselstein zijn huurlingenleger en
beval zijn leenmannen en de stadregeringen hun contingenten naar hem te zenden. Deze mobilisatie maakte de aanhangers van Gijsbrecht duidelijk dat verder
verzet zinloos was en hun positie in
Holland en het Sticht alleen maar zou
schaden. Op 3 augustus 1456 onderwierpen Reinoud en Gijsbrecht en Hendrik
van Montfoort zich aan Philips. Zij beloofden dat zij David zouden aanvaarden en
gehoorzamen. Gijsbrecht werd rijkelijk
beloond voor het afstaan van zijn rechten
op het bisdom: hij zou benoemd worden
tot raadsheer van de bisschop, een aanzienlijk jaargeld uit de bisschoppelijke
domeinen en een salarisverhoging als
22

raadsheer van Holland krijgen én een
aanstelling als proost van Sint-Donaas in
Brugge en kanselier van Vlaanderen.
Deze post was politiek gezien niet gewichtig, maar financieel wel aantrekkelijk130.
Deze regeling bleek niet toereikend om de
animositeit tussen de aanhangers van
David van Bourgondië en Gijsbrecht van
Brederode weg te nemen. De nieuwe bisschop probeerde namelijk zijn gezag te
versterken en raakte zo in botsing met de
Staten van Utrecht. In 1456 brak er dan
ook een burgeroorlog uit tussen voor- en
tegenstanders van de bisschop in het
Sticht . Tijdens deze strijd bracht
Walraven, één van Reinouds bastaardzonen, zijn natuurlijke vader danig in verlegenheid. Op 31 maart 1457 viel hij tezamen met acht metgezellen een groep van
stedelijke afgevaardigden uit Haarlem aan
in de omgeving van het Vrouwenklooster
van De Bilt. De Haarlemmers waren op
bezoek geweest bij bisschop David in
diens residentie Ter Horst voor overleg
over juridische geschillen tussen de stad
en de lokale geestelijkheid. Bij de schermutselingen doodde Walraven Klaas van
Yperen en Gerrit van Noirtich, respectievelijk burgemeester en schepen van
Haarlem. Verder werd de stadsbode
132

zwaar verwond .
Volgens Jan van Leyden was deze aanslag een wraakactie van Walraven, gericht
tegen Klaas van Yperen en Gerrit van
Noirtich. Zij hadden hem namelijk enige
tijd eerder met geweld een partij Schotse
wol afgenomen, die op het strand bij
Zandvoort was aangespoeld. Walraven
vond dit onacceptabel, want hij was er van
overtuigd dat het bewuste strand tot de
heerlijkheid Brederode behoorde en dat
de wol dus van de heer van Brederode
was.
De regering van Haarlem verzocht Philips,
David en de stad Utrecht om maatregelen
tegen Walraven en zijn handlangers te
treffen . Jan van Leyden meldt dat
Reinoud zeer boos was op zijn zoon en
dat hij hem een tijdlang niet wilde zien.
Later heeft Reinoud altijd ontkend dat hij
op enigerlei wijze bij de aanslag betrokken
was geweest. Nadere berichten over de
afhandeling van deze delicate zaak ont-

Plaat 1. Reinoud II van Brederode (1415-1473)
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Plaat 2. Tronende Madonna met het Christuskind
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Plaat 3. Gijsbrecht van Brederode (Domraam + wapens) GA Utrecht
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Plaat 4. Stambooi]
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Plaat 5. Wapenbord leden kapittel Gulden Vlies (UB Utrecht)
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Plaat 6. Kerkinterieur
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Plaat 7. Het kasteel Lalalng
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breken, maar de biograaf van de Brederodes meldt in zijn kroniek dat er een zoen
is gesloten tussen de Brederodes en de
nabestaanden van de slachtoffers"4.
Vredesjaren
In 1458 werd de oorlog in het Sticht tenslotte beëindigd onder druk van Philips.
Hij liet de leengoederen van Reinoud van
Brederode en Hendrik van Montfoort in
Holland in beslag nemen en dreigde met
militair ingrijpen door middel van de contingenten van de Hollandse edelen en steden. Op 24 juni kwam er na bemiddeling
van Jan van Lannoy, de stadhouder van
Holland en Zeeland, een nieuwe vrede tot
stand, die in feite neerkwam op een herbevestiging van de verzoening van 3
augustus 1456. Daarna kregen de heren
van Brederode en Montfoort weer hun
Hollandse lenen terug .
Nadien lijkt de verstandhouding tussen
David en de Brederodes genormaliseerd
te zijn. De bisschop nam Reinoud op in
zijn raad en verpandde hem op 18 januari
1459 het drostambt van Hagestein en het
schoutambt op de Vaart (= Vreeswijk). Dit
betekende dat Reinoud een aanzienlijk
gebied aan de Lek in leenrechtelijk of
ambtelijk bezit had gekregen, want hij was
immers ook heer van Vianen en
Ameide . Hij had van zijn grootvader
Hendrik van Vianen ook de titel burggraaf
van Utrecht geërfd, maar deze functie had
inmiddels weinig politiek belang meer. Op
31 oktober 1465 droeg Reinoud het drostambt van Hagestein en het schoutambt op
de Vaart over aan zijn bastaardzoon
Walraven . Ook Gijsbrecht werd door de
bisschop begunstigd: hij werd eveneens
raadsheer en ontving op 9 mei 1468 een
aanstelling als kastelein en rentmeester
van Abcoude. De domproost liet de praktische werkzaamheden van deze ambten
overigens uitvoeren door ondergeschik138

ten .
De Brederodes zullen het gezag van
David ook wel aanvaard hebben, doordat
in het begin van 1459 Hendrik van Montfoort overleed. De burggraaf van Montfoort was tot dan toe hun grootste bondgenoot geweest in hun conflicten met

David, maar zijn erfzoon Jan was pas tien
of elf jaar oud. Aanvankelijk wezen Philips
en David zes voogden voor Jan aan,
waaronder Reinoud en Gijsbrecht, maar
zij kozen uiteindelijk in 1461 voor één toezichthouder in de persoon van Jan van
Nassau, nadat er tal van problemen
waren geweest tussen de zes voogden
Het lijkt erop dat Reinoud zich tussen
1458 en 1467 ook in de Hollandse politiek
op de achtergrond heeft gehouden. Dit
kan samenhangen met problemen in de
persoonlijke en juridische sfeer. Zoals
opgemerkt had hij uit zijn huwelijk met
Yolanda van Lalaing vier dochters gekregen, maar geen zoon. Dit was een ernstig
gemis, want de heerlijkheden Brederode,
Voshol en Schoorl waren een quaet leert,
wat inhield dat zij bij ontstentenis van een
mannelijke leenopvolger zouden vervallen
aan de grafelijkheid . Reinoud liet aan
Philips weten dat genoemde territoria al
decennia lang in het bezit van zijn
geslacht waren en dat het hem zeere mishagen ende ongenoechlic zijn zoude, dat
de voirs. heerlicheit nae sijn doot ginge in
vreemden ende in anderen handen dan
der geenen die van zijnen bloede ende
geslachte zijn. Hij wees er ook op dat de
opbrengst van Brederode en Voshol door
erflicken renten ende anderssins zeer
bescheiden was, waarmee hij vermoedelijk doelde op het jaargeld dat hij nog altijd
aan Jacob van Gaasbeek moest uitbetalen. Daarom vroeg hij zijn leenheer om
Brederode, Voshol en Schoorl te veranderen in een onversterfelijk erfleen, want
dan mochten de gebieden in kwestie vererven op de naaste vrouwelijke erfgenaam.
Philips had nu een prachtig middel om de
loyaliteit van Reinoud te verzekeren en
hield het verzoek minstens twee jaar in
beraad. Pas op 11 september 1464 deed
hij eindelijk uitspraak: hij bepaalde dat
Brederode, Voshol en Schoorl quade
lenen zouden blijven, maar hij stond wel
toe dat zij zouden mogen vererven op één
van de drie dochters van Reinoud en
Yolanda en hun nageslacht. Alleen zouden de duinen van Schoorl deel uit blijven
maken van het grafelijk domein. Als motivatie voor zijn besluit wees de hertog op
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alle goede diensten die Reinoud en
Gijsbrecht hadden gedaan, met name
tegen de Gentenaars, en op de groten
ende overdrachteliken lasten, die de
opbrengst van de heerlijkheid Brederode
danig uitholden. Bovendien sprak hij de
verwachting uit dat deze begunstiging
Reinoud zou stimuleren meer aandacht te
besteden aan het onderhoud van zijn
stamslot Brederode. Het kasteel verkeerde namelijk in slechte staat, nadat het in
1426 door de Kabeljauwen uit Haarlem
was veroverd en zwaar vernield .
Reinoud had door deze uitspraak derhalve slechts gedeeltelijk zijn zin gekregen.
Hij zal wel zeer opgelucht zijn geweest dat
Yolanda hem na 1464 alsnog twee zonen
schonk. Zij werden Walraven en Frans
genoemd' . Verder kregen zij in april
1466 nog één dochter, die naar de moe143

der Yolanda werd gedoopt .
Na 1464 heeft Reinoud inderdaad restauratiewerkzaamheden laten verrichten aan
het kasteel Brederode, maar hij heeft er
vermoedelijk toch weinig geresideerd. In
de stadsrekeningen van Haarlem wordt
zijn naam na 1445 in elk geval niet of nauwelijks meer genoemd. Daarom mag worden aangenomen dat de heer van
Brederode meestentijds op Batenstein
heeft vertoefd, tezamen met zijn vrouw en
zeven kinderen, vijf dochters en twee
zonen, maar over het familieleven van

januari werd hertog Arnold gevangengenomen door zijn zoon en erfopvolger
Adolf, die zich vervolgens door de edelen
en steden liet huldigen als nieuwe hertog.
Jan van Kleef en Willem van Egmond,
respectievelijk de zwager en de broer van
de gevangen hertog, mobiliseerden de
sympathisanten van Arnold en bonden de
strijd aan met de volgelingen van Adolf.
Op 25 maart 1466 vielen aanhangers van
Adolf de heerlijkheid IJsselstein binnen,
omdat dit een steunpunt was van hun
tegenstanders. Zij wisten de stad
IJsselstein te veroveren en staken haar na
een grondige plundering in brand, waarna
zij zich weer uit de voeten maakten.
Philips was leenheer van IJsselstein en
had deze aanval als argument kunnen
gebruiken om Adolf de oorlog te verklaren. Hij verkoos echter te bemiddelen tussen de strijdende partijen in Gelre. Hij kon
de rol van bemiddelaar ook op zich
nemen op grond van de statuten van de
Orde van het Gulden Vlies, want zowel
Adolf van Gelre als Jan van Kleef waren
Vliesridders. Reinoud heeft later wel toegegeven dat hij contacten had onderhouden met Adolf, maar niet dat hij op enigerlei wijze betrokken was bij de aanval op
IJsselstein" . De familie Van Egmond
dacht in elk geval dat hij vrije doorgang
had verleend aan de aanvallers en nam
hem dit hoogst kwalijk.
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Reinoud en Yolanda weten wij niets .
Gijsbrecht van Brederode heeft zich na
1456 evenmin meer in Holland laten gelden. Philips heeft hem in 1460 zijn zetel in
de Raad van Holland ontnomen, omdat hij
te vaak absent was bij de vergaderingen
van de stadhouder en raden. Later verloor
de domproost ook de proosdij van SintDonaas en de titel kanselier van Vlaanderen, die hem bij de verzoening van 3
augustus 1456 waren toebedeeld. Gijsbrecht heeft voor zover bekend nooit
bezwaar aangetekend tegen deze gang
van zaken .
Contacten met Adolf en Karel
In 1465 brak in het hertogdom Gelre een
burgeroorlog uit als gevolg van tweedracht in de hertogelijke familie. Op 10
32

Op 15 juni 1467 overleed Philips van
Bourgondië, waarna zijn enige zoon Karel
de nieuwe gebieder van de Bourgondische landen werd. Karel was op dat
moment weduwnaar, maar hertrouwde
een jaar later met Margaretha van York,
een zuster van koning Edward IV van
Engeland. Na het huwelijksfeest kwam hij
naar Holland om zich als nieuwe graaf te
laten inhuldigen door de Staten van Holland. Reinoud is zowel bij het huwelijk als
bij de huldiging in Den Haag aanwezig
geweest . Zijn tweede dochter, Johanna
van Brederode, zou zelfs toetreden tot de
hofhouding van de nieuwe hertogin in de
functie van overste kamenier .
Reinoud heeft door zijn eed van trouw aan
Karel publiekelijk laten zien dat hij de
zoon van Philips als graaf van Holland en

Zeeland aanvaardde. Er zijn in 1468 en
1469 in Dordrecht en Leiden wel in totaal
zeven personen veroordeeld, omdat zij
spraken over het huldigen van Reinoud
als graaf. Het ging hierbij echter steeds
om lieden zonder enige politieke macht.
Het is onwaarschijnlijk dat zij de waarheid
spraken, want er is geen enkele aanwijzing dat Reinoud aan bepaalde edelen of
stadsregeerders heeft gevraagd, of zij
hem wilden aanvaarden en ondersteunen
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als nieuwe landsheer .
In november 1469 verscheen Karel van
Bourgondië nogmaals in Holland om
ondermeer enige hervormingen door te
voeren in het beheer van de grafelijke
150
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domeinen . Hij constateerde toen dat
een aantal veengronden in het HollandsUtrechtse grensgebied door Stichtenaars
gebruikt werd, maar dat zij eigenlijk tot zijn
domein behoorden. Dit betekende inkomstenverlies voor Karel en dat terwijl hij
altijd dringend om geld verlegen zat. Hij
vroeg dan ook aan Reinoud of hij zo spoedig mogelijk deze misstand kon rechtzetten. Deze deed zijn best, maar raakte
door zijn inspanningen gebrouilleerd met
de Stichtenaars die in de betrokken gebieden steeds turf hadden gestoken . Of
David van Bourgondië gelukkig zal zijn
geweest met Reinouds inspanningen ten
bate van zijn halfbroer, is de vraag. De
bisschop heeft Reinoud op 28 mei 1469
wel beleend met het gerecht van
Stoetwegen en enige tienden in het kerspel Zeist, die hadden toebehoord aan
Gijsbrecht van der Poel. Overigens stond
Reinoud deze lenen al op 31 maart 1470
weer af aan een korenkoper, genaamd
DirkJansz .
Volgens Jan van Leyden was de animositeit van de Kabeljauwen jegens Reinoud
onder het bewind van Karel niet verdwenen. Hij schrijft in de Brederode-kroniek
dat sommige edel van geslachte ende
sommige onedele als van die Cabbeljaus
partije in het voorjaar van 1470 (nog eens)
het plan hadden opgevat om de heer van
Brederode te vermoorden . Zij zouden in
Den Haag toeslaan en gebruik maken van
de huizen van de heren van Gaasbeek,
Oostervant en Wassenaar, ofte wel Jacob
van Gaasbeek, Frank van Borselen en

Jan van Wassenaar. Het citaat geeft aan
dat Van Leyden de samenzweerders bewust of onbewust - niet bij naam noemt.
In elk geval behoorden de heren van
Gaasbeek, Oostervant en Wassenaar
beslist tot de Kabeljauwen. Er zijn geen
andere bronnen die zijn verhaal kunnen
bevestigen of ontzenuwen.
Het is denkbaar dat de aanslag van 1470
(ook) verband hield met een regeling tussen Reinoud enerzijds en Jacob van
Hoorne en Jan van Egmond anderzijds,
die enige maanden eerder was afgesloten. De beide Kabeljauwse heren ontvingen, zoals gemeld, jaarlijks 300 gulden uit
de heerlijkheid Brederode, krachtens het
testament van Jacob van Gaasbeek.
Beide heren hebben in 1469 hun jaargelden vrijwillig afgestaan aan Yolanda van
Lalaing. Zij zou na de dood van haar echtgenoot het huis en de heerlijkheid
Brederode als douarie ontvangen, zo had
Reinoud op 29 april 1454 doodde Raad
van Holland laten vastleggen . Dit verklaart waarschijnlijk waarom de jaargelden
aan haar werden opgedragen en niet aan
hem. Als de vrouwe van Brederode zou
zijn gestorven, zouden de jaargelden vererven op Frans van Brederode en diens
nakomelingen. Mocht deze kinderloos
overlijden, dan zouden zij toevallen aan
zijn oudere broer Walraven, de erfopvolger van Reinoud. Karel werd als leenheer
van Brederode gevraagd deze regeling
goed te keuren, hetgeen hij op 26 oktober
1469 deed . Misschien is Reinoud dus in
1470 werkelijk aan een moordaanslag
ontsnapt, maar later dat jaar overkwam
hem al meer dan genoeg rampspoed.
Gevangene van David van Bourgondië
Op 15 juni 1470 bezocht Reinoud bisschop David in diens residentie te Wijk-bijDuurstede, vergezeld door zijn bastaardzonen Walraven, Reinier, Hendrik, Jan,
Johan en Joost . Hij was gekomen teneinde te proberen den onmoit (vijandelijke
gezindheid) die mijn heere van Utrecht
opten voirs. domproost (= Gijsbrecht van
Brederode) hadde, te verlijken (vereffenen) . David liet zijn bezoeker weten dat
hij hem niet kon ontvangen en bood hem
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Hef bisschoppelijk slot te Wijk bij Duurstede. Anonieme tekening in sepia, (2e helft 17e eeuw).
RAU, Top. Atlas, 1290.

een maaltijd aan. Nadien werd Reinoud
opgehaald door een knecht, die hem
zogenaamd naar de bisschop zou brengen, maar hem in werkelijkheid naar een
torenkamer voerde. Hier werd hij opgewacht door andere dienaren van de bisschop. Zij vertelden Reinoud dat hij voorlopig in de kamer moest blijven en niet
zonder Davids toestemming mocht vertrekken. Hierna verlieten zij de kamer en
deden de deur op slot . Reinouds bastaardzonen werden intussen eveneens
gevangengenomen, op Joost na. Deze
mocht vanwege zijn jeugdige leeftijd vertrekken; van hem hoefde David geen
gevaar te duchten. Later die dag werd ook
Gijsbrecht van Brederode in Utrecht aangehouden. De bisschop had ook andere
opposanten van zijn gezag willen arresteren, zoals Jan van Montfoort en Jacob
van Nijevelt, maar dat ging niet door.
Al gauw werd Johan vrijgelaten, want hij
zou priester worden en vormde net als
Joost geen bedreiging voor de bisschop.
Reinier, Hendrik en Jan kregen op 20 juni
hun vrijheid terug op voorwaarde dat zij in
gevangenschap zouden terugkeren zodra
David dit zou ordonneren. Zij moesten
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thans echter ogenblikkelijk het Sticht verlaten . Walraven mocht als enige bastaard niet vertrekken. Hij werd gemarteld
en ondervraagd over zijn overval op de
gedeputeerden van Haarlem en over het
doen en laten van zijn natuurlijke vader.
Op 22 augustus 1470 wist Walraven echter uit zijn cel te ontsnappen. Hij is uitgeweken naar het hof van Adolf van Gelre
om die te informeren over Davids optreden tegen zijn natuurlijke vader. Voor
zover bekend werden er geen pogingen
meer ondernomen om hem nogmaals te
160
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arresteren .
David van Bourgondië legde Reinoud
eenenveertig dagen na zijn arrestatie een
aanklacht met vier punten voor. Hij zou
ten eerste voorkennis hebben gehad van
de aanslag door Walraven van 31 maart
1457 bij De Bilt en ten tweede van de
aanval van Adolfs aanhangers op
IJsselstein van 25 maart 1466. Het derde
punt was dat hij met Adolf van Gelre een
alliantie zou hebben gesloten, gericht
tegen Bourgondië en het Sticht. Volgens
deze alliantie zou Adolf het gezag over
het Sticht krijgen, terwijl Gijsbrecht
bewairrer der stadt van Utrecht zou wor-

den en Reinoud het bestuur over de
Bommelerwaard en de Tielerwaard zou
verwerven. Verder werd Reinoud ervan
beschuldigd dat hij een oproer in de stad
Utrecht wilde ontketenen door één van de
twee burgemeesters aldaar te vermoorden . Reinoud ontkende alle beschuldigingen en verlangde een persoonlijk
gesprek met David, maar die kreeg hij
nimmer te zien. Zijn gezondheid ging
danig achteruit door zijn verblijf in de kille
en vochtige cel, want hij kreeg last van
zijn nieren en kon nauwelijks meer eten,
drinken en slapen .
David wilde dat Reinoud een volledige
bekentenis zou afleggen, opdat hij als
hoogverrader ontmaskerd zou worden. De
gevangene werd derhalve tot twee maal
toe zwaar gemarteld, waarbij hij tot op het
hemd werd uitgekleed en vastgebonden
op een pijnbank. De dienaren van de bisschop dwongen hem de eerste keer water
te drinken totdat hij "vol" zat en de tweede
keer sloegen zij hem langdurig en schroeiden zijn huid met een fakkel . Uiteindelijk
was hij dermate uitgeput en gebroken dat
hij alles wilde doen om nieuwe martelingen te vermijden, zoals hij later verklaarde. Men liet hem het papier met de aanklachten ondertekenen, maar hij moest
ook achter de vier beschuldigingen afzonderlijk zijn handtekening zetten, dit om
hun waarachtigheid te benadrukken.
Vervolgens zond David het document
door naar Karel in de verwachting dat
deze hem wel toestemming zou verlenen
^
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om Reinoud ter dood te brengen .
Reinouds berechting
Karel was furieus toen hij hoorde dat
Reinoud tegen hem en David samengespannen zou hebben met Adolf van Gelre.
Hij wilde dan ook niet luisteren naar de
smeekbeden van Yolanda van Lalaing en
haar verwanten om de berechtiging van
Reinoud zelf ter hand te nemen. Zij wezen
hem erop dat Vliesridders het voorrecht
hadden om in erekwesties terecht te staan
voor hun ordebroeders. Zij stelden dat
Reinoud onschuldig was en dat de
beschuldigingen een aantasting van zijn
eer betekenden. Daarom was de Orde

van het Gulden Vlies de aangewezen
instantie om de arrestant te berechten .
Uiteindelijk liet Karel zich vermurwen: hij
zond Philips de bastaard van Brabant en
meester Jan van Halewijn naar Wijk-bijDuurstede. Reinoud vertelde hun dat hij
zichzelf voor onschuldig hield en de aantijgingen van David alleen had erkend uit
angst voor nieuwe martelingen. De beide
commissarissen gaven hun bevindingen
door aan Karel, evenals het verzoek van
Reinoud om voor de hertog en zijn raadsheren terecht te mogen staan . Karel
stuurde daarop meester Jan van Halewijn
met Jan van Bergen naar Wijk-bijDuurstede om Reinoud nog eens goed te
ondervragen. Zij lieten hem weten dat zij
zijn verklaringen tegenstrijdig en ongeloofwaardig vonden. Hoewel zij dreigden hem
ten derde male op de pijnbank te leggen,
hield de heer van Brederode voet bij stuk.
Uiteindelijk voerde Jan van Bergen eind
januari 1471 Reinoud mee naar Kortrijk,
alwaar hij werd geïnterneerd .
Voorlopig maakte Karel geen aanstalten
om Reinoud te berechten, omdat hij al zijn
aandacht nodig had voor een oorlog met
Frankrijk. Jan van Leyden zegt dat Reinoud in Kortrijk in een hoesche gevangenis (een gevangenis met veel vrijheid) zat
en dat zijn bastaardzoon Reinier hem
zelfs heimelijk gezelschap heeft gehouden . Karel liet de gevallen Vliesridder
eerst overbrengen naar Rupelmonde en
naderhand naar Ath . Was hij bang dat
Reinoud zou ontsnappen? In elk geval
betekenden deze verplaatsingen dat de
gevangene steeds verder van Holland en
Zeeland werd weggevoerd . Jan van
Naeldwijck bericht in zijn Cronycke van
Hollandt, geschreven in de eerste decennia van de zestiende eeuw, dat Reinoud
in Rupelmonde nogmaals bloot stond aan
een ondervraging met marteling. Zijn beulen zouden kappen opgezet hebben om
hun identiteit verborgen te houden. Deze
mededeling wordt door andere bronnen
°
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bevestigd noch ontkracht .
In mei 1472 werd Reinoud dan toch voor
een tribunaal van Vliesridders gebracht.
Zij spraken hem van alle beschuldigingen
vrij, want er was niemand komen opdagen
om een aanklacht tegen hem in te dienen.
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Bisschop David had wel afgezanten
gestuurd om Reinoud op te eisen voor
berechting in het Sticht, maar deze eis
werd terzijde geschoven: Reinoud was
eindelijk weer vrij man. Karel kon hem ook
rustig laten gaan, want Adolf van Gelre
was sinds februari 1471 zijn gevangene.
De hertog hoefde derhalve niet meer bang
te zijn voor een alliantie tussen Adolf en
de gebroeders Van Brederode'72.
De dood van Reinoud
Na zijn vrijlating reisde Reinoud terug
naar Holland, alwaar hij mit groter eeren
ontvangen werd in ondermeer Dordrecht,
Haarlem, Schoonhoven en Vianen . In
februari-maart 1473 mocht hij Karel vergezellen op diens rondreis door Holland en
Zeeland, waarmee de hertog openlijk aangaf dat de heer van Brederode volledig
gerehabiliteerd was . Reinoud spande
zich intussen in om Gijsbrecht te bevrijden, want zijn broer werd nog altijd in het
Sticht vastgehouden. Verder wilde hij ook
dat de bisschop van Utrecht boete zou
doen voor al het leed dat hem tijdens zijn
gevangenschap was aangedaan.
Tijdens de bijeenkomst van de Orde van
het Gulden Vlies in mei 1473 te Valencijn
diende Reinoud een officiële aanklacht in
tegen David. Hij beschreef hoe onrechtvaardig en wreed hij behandeld was en
vroeg aan Karel als soeverein van de
Orde om rechtsbescherming, aangezien
de bisschop via de pauselijke rechtbank
strafmaatregelen tegen de Brederodes
wilde doorvoeren. De hertog beloofde dat
hij Lodewijk van Gruuthuse, de stadhouder van Holland en Zeeland, naar Wijk-bijDuurstede zou zenden om Reinouds aanklacht aan David voor te leggen en diens
reacties daarop te vernemen .
Karel van Bourgondië heeft zijn toezegging niet in acties ten gunste van Gijsbrecht van Brederode omgezet. Hij richtte
in de zomer van 1473 namelijk al zijn aandacht op de verovering van het hertogdom
Gelre76. Het zou tot augustus 1474 duren,
aleer David de domproost zijn vrijheid
teruggaf. Er zijn geen aanwijzingen dat de
bisschop dit deed op aandringen van zijn
halfbroer. Gijsbrecht moest wel zware

concessies doen voor zijn vrijlating, want
hij werd uit het Sticht verbannen en moest
David 10.000 Rijns gulden betalen en de
domproosdij van Utrecht uit handen
geven. Ongetwijfeld zal de gezondheid
van de nu ex-domproost zwaar geleden
hebben onder ruim vier jaar gevangenschap. Hij is dan ook korte tijd later, op
15 augustus 1475, in Breda overleden
Reinoud heeft de vrijlating van zijn broer
niet meer mogen beleven. Hij ontving in
juli 1473 net als alle andere grafelijke
leenmannen in Holland en Zeeland een
oproep om Karel militaire hulp te geven in
de strijd tegen de Geldersen, maar hij is
vermoedelijk thuisgebleven . In het
najaar van 1473 werd hij ernstig ziek.
Volgens Jan van Leyden openbaarde de
ziekte zich na een bezoek aan Haarlem,
waar de Hoekse voorman quaden (slechte) wijn zou hebben gedronken. De kroniekschrijver wijst erop dat er geruchten
waren over vergiftiging maar geeft hier
zelf geen oordeel over . Reinoud trok
zich terug op kasteel Batenstein. Hier is
hij na een ziekbed van elf dagen op 16
oktober 1473 gestorven, omringd door zijn
vrouw en kinderen, vrienden en dienaren . Sommigen drongen aan op een lijkschouwing, maar dat werd niet zinvol
geacht, want hij waer doot ende men
mochts niet weder levendich maken met
opsnijden, ende het mocht veel fantasien
maken, zoals Van Leyden met Hollandse
nuchterheid opmerkt. De heer van
Brederode en Vianen werd net als zijn
ouders en zijn grootouders van moeders
zijde begraven in de Grote Kerk van
Vianen.
Werd Reinoud werkelijk het slachtoffer
van een vergiftiging? Als dit het geval
was, dan komt David van Bourgondië
natuurlijk als eerste in aanmerking voor de
rol van kwade genius. Reinoud was bij zijn
overlijden 58 jaar, maar hij had zoals
opgemerkt tijdens zijn gevangenschap
ernstige problemen met zijn nieren en de
zware martelingen kunnen zijn weerstand
verder aangetast hebben. Er zal wel altijd
onduidelijkheid blijven bestaan over de
doodsoorzaak, want er zijn nu eenmaal te
weinig bronnen om die met enige zekerheid vast te stellen. Maar laten wij eerlijk
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zijn: de mysterieuze dood van Reinoud
vormt wel een passende afsluiting van
een bewogen leven vol politiek gekonkel,
duistere intriges en een gruwelijke gevangenschap.
Wanneer wij het politieke optreden van
Reinoud van Brederode in Holland en
Utrecht overzien, moet geconstateerd
worden dat hij beslist niet "anti-Bourgondisch" mag worden genoemd in de zin,
dat hij zich langdurig tegen het bewind
van de hertogen van Bourgondië heeft
verzet. Hij heeft immers in 1433 en 1468
openlijk trouw gezworen aan Philips en
Karel. Hij hield vol dat hij de eerste edele
van Holland en Zeeland was op grond van
zijn afstamming van de oudste graven van
Holland, zodat hij wel in verweer moest
komen tegen aantijgingen dat hij en zijn
voorvaderen hooguit bastaarden van de
oude graven waren. Reinoud gebruikte
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zijn afstamming nooit openlijk om de grafelijke titels van Holland, Zeeland en
allicht ook Henegouwen op te eisen. Als
Reinoud zulke ambities koesterde, dan
was hij in elk geval realistisch genoeg om
te beseffen dat hij die nooit kon vervullen
zolang Philips en Karel in leven waren.
Zijn aanhangers onder het gewone volk
mochten hem dan wel eens openlijk graaf
noemen, zij waren toch altijd te klein in
aantal om werkelijk een bedreiging voor
de hertogen te vormen. Dit bleek overduidelijk in 1455-1456 in de strijd om de
opvolging van Rudolf van Diepholt.
Reinoud heeft in deze jaren inderdaad
enige tijd de verkiezing van Gijsbrecht
verdedigd tegenover Philips, maar hij kon
daarbij wijzen op het feit dat de kanunniken van Utrecht vrijwel unaniem voor zijn
broer hadden gekozen. Toen Philips zich
opmaakte om met een leger het Sticht
binnen te trekken, heeft Reinoud vrijwel

meteen zijn verzet opgegeven: hij wist
maar al te goed dat hij zijn heer nooit
langdurig verzet kon bieden.
Welbeschouwd heeft de Bourgondiër de
zwaarste machtsmiddelen toegepast om
zijn politieke wil door te drukken en op die
manier de Brederodes in het gareel
gedrongen.
Philips van Bourgondië heeft Reinoud tal
van eerbewijzen geschonken, maar hij
hield hem toch ook altijd kort, zoals blijkt
uit de voorwaardelijke verlening van de
hoge heerlijkheid van Brederode, Voshol
en Schoorl. Zijn bastaardzoon David kon
veel minder goed met de Brederodes
overweg. Hij zag in hen de grootste opposanten van zijn gezag, en niet ten onrechte. Toen de mogelijkheid zich aandiende
om Reinoud en Gijsbrecht in het verderf te
storten, heeft hij die volledig uitgebuit en
met een verbetenheid, waaruit een diepe
haat spreekt. Karel van Bourgondië heeft
Reinoud echter na de vrijspraak in 1472
volledig gerehabiliteerd. Dit geeft toch aan
dat hij de heer van Brederode vertrouwde
en in hem geen bedreiging voor zijn
macht zag. Na zijn vrijlating heeft Reinoud
geprobeerd om Karel zover te krijgen dat
deze zich zou inspannen om zijn broer vrij
te krijgen. Hij was zich derhalve terdege
bewust dat hij zonder de steun van de
landsheer niets gedaan kon krijgen.
Kortom: Reinoud wist dat als het er echt
op aan kwam, hij slechts een luis was in
de pels van de Bourgondische beer en dat
hij die beer beter niet kon tergen.
M.J. van Gent
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Deze publicatie vloeide voort uit een lezing
voor de historische vereniging 'In het land van
Brederode' op 9 februari 1995. Gaarne zou ik
A.J.M. Koenhein en J. Heniger willen danken
voor hun verbeteringen en suggesties voor de
tekst en hun inspanningen voor de illustraties.
Voor algemene gegevens over Reinoud II van
Brederode en de politieke verwikkelingen in
zijn tijd is Van Gent, 'Pertijelike saken', met
name 54-122 gebruikt als hoofdbron.
2. Citaten uit GAD, ORA 9.166, f. 116v (getuigenverklaring) en GAD, OSA 6, f. 221u-222
(vonnis).
3. Er zijn van deze kroniek een Nederlandse en
een Franse versie bekend, uitgegeven door
Matthaeus en Alberts/Rutgers. Het is echter
niet duidelijk, of de Franse versie van de hand
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van Van Leyden is. Nadere gegevens in
Carasso-Kok, Repertorium, 326 en 329-331 ;
Lulofs, 'Die van Brero', 79-99, en Bruch/Stulp,
'Franse kroniek', 35-42.
4. Algemene gegevens bij Waale, Arkelse
oorlog, 44-48,68-69 en 83-84; Bos-Rops,
Graven, 69,77-81 en 93-94 en Janse,
Grenzen, passim en met name 110-119.
5. Voor hun politieke gezindheid: GA Le OSA
80, f. 49-49v, Van Mieris, Charterboek, III, 582
en 617, en Prevenier/Smit, Dagvaarten, 320
en 336. Voor het bezit van de familie Van
Brederode in genoemd gebied: Obreen,
'Bijdragen', 265.
6. Waale, Arkelse oorlog, 83-84. Janse,
Grenzen, 111-112.
7. Janse, Grenzen, 345-351.
8. Waale, Arkelse oorlog, 80-147.
9. Biografische gegevens over de heren van
Vianen in Dek, 'Geslachten', 125-136. Nadere
gegevens over Hendrik in Heniger, 'Hendrik
II', 3-5. Een overzicht van bezittingen geven
zijn leenregisters ARA, ALV 6 en 7, verwerkt
in Kort, 'Leenhoven Vianen', passim, en Hoek,
'Repertorium lenen bisschop', 286.
10. Muller, Rechtsbronnen Utrecht, 12-14. De
Geer, 'Heeren van Cuyk', 131-132.
11. De Geer, 'Rechten van Vianen', 134-135.
12. Van Schilfgaarde, Archief Culemborg, regest
586.
13. Van Leyden, Brederode-kroniek, 637-639,
citaat op 637. Biografische gegevens in
NNBW, X, 136-137, en Dek, 'Genealogie
Brederode', 113.
14. Een indruk van het bezit van de Brederodes
geeft het leenregister van Reinoud, ARA,
AGH 776.
15. Janse, Grenzen, 166-167 (Friesland). Waale,
Arkelse oorlog, 103 en 115-116 (Arkel).
16. Citaat uit Van Leyden, Brederode-kroniek,
638. ARA, AGH 1269, f. 46, vermeld in Van
Riemsdijk, Tresorie, 216.
17. Biografische gegevens over Jan van
Brederode in NNBW, VII, 200-204 en Dek,
'Genealogie Brederode', 111-113. Een overzicht van de leengoederen van de heer van
Abcoude geeft diens leenregister met akten
uit ca. 1380-1410, RAU, ABU 109-b-1,f. 61
e.v. en vergelijk Maris, Repertorium, 505-506.
18. Muller, Regesten bisschoppen, II, nrs. 1832
en 1834. Het leenregister van de heren van
Gaasbeek over 1408-1458 is RAU, ABU 110.
Zie ook Dekker, Kromme Rijngebied, 399400.
19. Muller, Regesten bisschoppen, II, nr. 1876,
gedrukt in Van Mieris, Charterboek, IV, 203204.
20. Paravicini, 'Expansion', 304 (noot 35). Hij
weerlegt de bewering in het NNBW, VII, 202,
dat Jan in Engelse dienst is getreden.
21. In 1473 stelde Reinoud dat hij zestig jaar ou
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23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

environ was, dus kennelijk wist hij zijn eigen
geboortejaar niet meer, BNP, MF 17909, f.
113.
Het is opmerkelijk dat de tweede zoon niet de
naam Hendrik kreeg van zijn grootvader
Hendrik van Vianen. Dit was in de vijftiende
eeuw wel gebruikelijk.
ARA, AGH 297. Van Mieris, Charterboek, IV,
368,379-382 en 389-390. Prevenier/Smit,
Dagvaarten, 481-484 en 498. Bos-Rops,
Graven, 106-107. Waale, Arkelse oorlog,
37,48,83 en 98.
Van Mieris, Charterboek, IV, 383-385.
Prevenier/Smit, Dagvaarten, 484-488.
Van Mieris, Charterboek, IV, 386 met de toevoeging uit den origineelen brief van den heer
Burgemeester van Sypesteyn. De oorkonde
was derhalve in het bezit van Cornells
Sypesteyn (1723-1783), burgemeester van
Haarlem en baljuw en houtvester van de landen van Brederode, NNBW, VII, 1199-1200.
Zij is voor zover mij bekend niet geadministreerd in de registers van de grafelijkheid,
zodat het mogelijk is dat Willem VI niet van
het bestaan van de brief op de hoogte was.
ARA, AGH 1269, f. 47. Prevenier/Smit,
Dagvaarten, 491.
ARA, AGH 1269, f. 40,47v,48v en 49.
ARA, AGH 894, f. 14v, vermeld in Scheffer,
'Bevelboek', 105.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 638-639.
Aurelius, Divisiekroniek f. 290. De Monstrelet,
Chronique, III, 241-242.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 639.
Andriessen, Historia, 106 (Nederlandse tekst);
Dek, 'Geslachten', 128, en Heniger, 'Hendrik
II', 5. Kort, 'Repertorium Cuykse lenen', 419,
zegt dat Hendrik tot 1417 als leenheer wordt
vermeld op basis van de Viaanse leenregisters. De Latijnse tekst bij Andriessen geeft
1418 als sterfjaar en ook Van Leyden,
Brederode-kroniek, 641 plaatst Hendriks overlijden na Walravens dood. Dit moet derhalve
wel onjuist zijn.
ARA, AGH 207, f. 20v-21 en 33. Van Mieris,
Charterboek, IV, 449-450 (Gijsbrecht). Jan
van Beieren heeft deze uitkering vermoedelijk
ingetrokken, afgaande op Van Leyden,
Brederode-kroniek, 641.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 641.
Idem, 640.
Biografische gegevens in NNBW, X, 143-144,
en Dek, 'Genealogie Brederode', 113, geeft
circa 1402 voor het huwelijk. Vergelijk Kort,
'Repertorium Voorne', 188, en 'Repertorium
Putten', 136. Van Leyden, Brederode-kroniek,
641 suggereert dus ten onrechte dat Willem
pas na 1426 in het huwelijk is getreden.
Van Riemsdijk, Tresorie, 246-247, aangehaald in Prevenier/Smit, Dagvaarten, 532533. Zie voor het raadsheerschap ook het

laatstgenoemde werk op p. 509,510,514,524525 en 535.
37. ARA, AGH 207, f. 47 en 57. Jacoba gaf
dezelfde gunst ook aan Jacob van Gaasbeek
en de inwoners van Weesp, Muiden en
Gooiland, Van Mieris, Charterboek, IV, 481,
en De Groot, 'Van Gaasbeek', 69, en Enklaar,
Gooiland, 260-261.
38. Biografische gegevens in Dek, 'Geslachten',
129, en Andriessen, Historia, 107.
39. ARA, AGH 1787. De formele bevestiging van
zijn aanstelling volgde op 6 maart 1418, blijkens ARA, AGH 894, f. 24 en Scheffer,
'Bevelboek', 108.
40. ARA, AGH 710, f. 8V, gedrukt in Van Mieris,
Charterboek, IV, 457 en vermeld in Kort,
'Repertorium Arkel', 285 (belening).
41. ARA, AGH 894, f. 25, gedrukt in Van Mieris,
Charterboek, IV, 468-469 en vermeld in
Scheffer, 'Bevelboek', 108.
42. ARA, AGH 466 en 1271. Van Mieris,
Charterboek, IV, 497-499. Van Riemsdijk,
Tresorie, 239-241.
43. Van Schilfgaarde, Archief Culemborg, nrs.
692 en 693. Op 23 mei 1419 had Gerrit van
Ockenberg, abt van Egmond, een akte uitgevaardigd, waarin hij verklaarde dat hij het
huwelijkscontract van Walraven van
Brederode en Johanna van Vianen had
gezien. Het contract is geheel in deze akte
opgenomen, Van Schilfgaarde, nr. 682. Men
mag aannemen dat Gerrits verklaring werd
opgesteld in verband met het onderhavige
geschil. Voor de familierelaties: Dek,
'Geslachten', 128-133.
44. Van Leyden, Brederode-kroniek, 640. Het
ieenregister van Reinoud uit 1420-1424 (ARA,
ALV 9) kan door de slechte materiële toestand voorlopig niet geraadpleegd worden.
Kort, 'Repertorium Cuykse lenen', 419, zegt
dat Willem van Brederode in 1419 vermeld
wordt als leenheer. Er is een akte van belening op zijn naam als voogd van Reinoud in
ARA, AGH 776, f. 56 v . Akten van Jan van
Vianen als voogd zijn te vinden in RAU, AHM
252, p. 116, en De Geer, 'Nyenrode', 92.
45. ARA, AGH 111, vermeld in Prevenier/Smit,
Dagvaarten, 541.
46. Prevenier/Smit, Dagvaarten, 546-547.
47. ARA, AGH 2194, katern IX, f. 81. uitgegeven
dank ik aan dr. J.G. Smit van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis in 's-Gravenhage.
48. Van Mieris, Charterboek, IV, 543 (citaten).
Nadere gegevens over de beide aanslagen
ontbreken. Vergelijk Van Kan, Sleutels, 162165 voor de ontwikkelingen binnen Leiden.
49. Van Mieris, Charterboek, IV, 542-545, vermeld in Prevenier/Smit, Dagvaarten, 564.
50. ARA, AGH 114, vermeld in Prevenier/Smit,
Dagvaarten, 565.
51. Op 2 maart 1420 kreeg Reinoud van de bis-
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62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

schop van Utrecht uitstel om zijn leenhulde af
te leggen tot Pasen (7 april), Maris,
Repertorium, 5, en Hoek, 'Repertorium lenen
bisschop', p. 286. Dit zal vast te maken hebben gehad met zijn minderjarigheid.
Van Mieris, Charterboek, IV, 551-556. Van
Kan, Sleutels, 165-166.
ARA, AGH 211, f. 86 en 87v.
Zijn opvolgers waren Reinout Sarisz. en
Wouter van Heemskerk, ARA, AGH 1788 en
AGH 894, f. 93, vermeld in Scheffer,
'Bevelboek', 115.
RA AGH 712, f. 32 v , vermeld in Schoorl, 'f
Oge, 169. Een ander afschrift van de akte
bevindt zich in het register van Putten en
Strijen, f. 26, vermeld in De Groot, 'Van
Gaasbeek', 67-68 (noot 95), maar hij vergat
de Paasstijl op te lossen.
ARA

ArtH 919

f 1 7 1 V / i n n o n l a k t cti ik\

Nadere gegevens over Jan van Vianen van
Jaarsveld in Dek, 'Geslachten', 131. Hij heeft
blijkbaar in tegenstelling tot zijn verwanten de
zijde van Jan van Beieren gekozen.
ARA, AGH 212, f. 51 v en 75v en AGH 213, f.
23 v en 76 v .
Dek, Genealogie graven, 67. Van Mieris,
Charterboek, IV, 729-730, vermeld in
Prevenier/Smit, Dagvaarten, 635-636.
Van Mieris, Charterboek, IV, 841-842.
Prevenier/Smit, Dagvaarten, 678-679. Van
Leyden, Brederode-kroniek, 640.
ARA, GRRek. 126, f. 42 v en GRRek. 127, f.
119-119v.
ARA, AGH 712, f. 82-82v. Van Riemsdijk,
Tresorie, 367. Prevenier/Smit, Dagvaarten, nr.
1155.
Er zijn geen gegevens bekend over het doen
en laten van Reinoud uit de jaren 1425-1429.
Chastellain heeft Vianen beschreven als une
vilette close de bonnes portes et tours in zijn
Oeuvres, III, 131.
Akten van belening van Jacoba zijn te vinden
in ARA, AGH 712 (passim). Een aantal is
gedrukt in Van Mieris, Charterboek, IV, 927
e.v. Sommige beleningen werden geconfirmeerd door Philips. Of dit noodzakelijk was,
dient nog nader onderzocht te worden.
ARA, AGH 712, f. 80-80v en 82-82v. Vergelijk
Vermast, 'Heeren', 406.
In haar testament heeft Jacoba geen giften
gedaan aan de familie Van Brederode, ARA,
GRR 132 en gedrukt in Anonymus,
'Rekeninge', 166-266.
Van Lannoy heeft pas na mei 1433 daadwerkelijk in Den Haag geresideerd, Van
Riemsdijk, Tresorie, 347-349 en 463-465.
Van Riemsdijk, Tresorie, 353, en De Blécourt/Meijers, Memorialen, xxxvi. Vergelijk
Prevenier/Smit, Dagvaarten, nr. 1155.
ARA, GRReg. 3, f. 169v-173, gedrukt in Van
Mieris, Charterboek, IV, 962-966.
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69. Dek, Genealogie graven, 91-92.
70. Zie voor deze wens ondermeer Van Mieris,
Charterboek, IV, 751, en Prevenier/Smit,
Dagvaarten, 646-647.
71. Van Leyden, Brederode-kroniek, 610611,637,643 (citaten) en 669. Nadere gegevens over de afstamming van de familie Van
Brederode in Obreen, 'Bijdragen', passim en
in Dek, 'Genealogie Brederode', 105, en
Lulofs, 'Die van Brero', 89 en 96-97. Voor het
"breken" van wapens: Pama, Heraldiek, 48 en
66-67.
72. Chastellain, Oeuvres, III, 133 (citaat). Voor
het belang van de eer en de rangorde van
edelen in het dagelijks leven: Huizinga,
Herfsttij, 37-43, en Boulton, Knights, 491-492.
73. Biografische gegevens in NNBW, X, 96, De
Smedt, Chevaliers, 97-99, en Arkenbout, Van
Borselen, passim.
74. Leenregisters van Reinoud zijn ARA, ALV 10
en ARA, AGH 776. Het eerste register zou
akten op zijn naam bevatten uit 1427-1477
aldus Kort, 'Repertorium Cuykse lenen', 419.
Ik kon dit niet controleren, aangezien het
wegens de slechte materiële staat niet
geraadpleegd mag worden. Het tweede register bevat akten vanaf 1429, zie ondermeer
f. 1,1 v ,4,16 v en34. Het heeft 59 folio's met
leenakten die geen plaats van uitvaardiging
hebben en die verdeeld zijn over de rubrieken
Rijnland, Heemland, Maasland, Ter Aa,
Noordholland en Waterland en (West-JFriesland. Vergelijk ook RAU, AHM 282,
p. 16 en AHM 355.
75. De Geer, 'Handtveste Ameyde', 15-30.
76. Maris, Repertorium, 5. Hoek, 'Repertorium
lenen bisschop', 286.
77. Gijsbrecht wordt ondermeer heer van Ameide
genoemd in BNP, MF 11594, f. 114, afgedrukt
in Doutrepont, 'Notice', 17, en in SAD, AHB,
40.
78. ARA, GRRek. 130, f. 67-69v, geeft opgave
van gerestitueerd goed tussen 1428 en 1430.
Hier wordt Reinoud niet genoemd.
79. Gerrit van Zijl werd pas op 14 mei 1434 door
Philips beleend met alle lenen, die hij van de
grafelijkheid in leen hield, ARA, AGH 713, f.
15, gedrukt in Van Mieris, Charterboek, IV, p.
1038 en Kam, 'Van Zijl', 199-200. Bartout van
Assendelft kreeg zijn grafelijke lenen nog later
terug, namelijk op 23 maart 1439, ARA, AGH
713, f. 101 v .
80. ARA, HvH 1, f. 99v.
81. Van Leyden, Brederode-kroniek, 642-643.
82. ARHa AGH 716, caput Kennemerland,
f. 18v-19. In 1436 gaf Reinoud een akte met
betrekking tot Callantsoog uit. Hij moet toen
derhalve heer van dit eiland zijn geweest,
ARA, AGH 776, f. 49, gedrukt in Schoorl,
'tOge, 170.
De rekeningen van de rentmeester van
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Kennemerland en de stad Haarlem geven
geen informatie over het bezit van Brederode
in de jaren twintig en dertig.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden, IV, 159-164.
Hij wordt in de akte here tot Brederode, tot
Genp, tot Vyanen ind ther Ameyde genoemd.
Sloet, Register, 44 (nr. 28).
Van Leyden, Brederode-kroniek, 643, zonder
datering. Melding van pelgrimage in
Lombarts, Memorialen, IV, 68 (fragment) en
VI, 551-556 (volledige tekst). Voor zaakwaarnemers: De Blécourt/Meijers, Memorialen,
283, en Lombarts, Memorialen, V, 127. Het
leenregister van Reinoud (ARA, AGH 776)
bevat ook geen akten uit de jaren 1438-1439.
ARA, HvH 3, f. 6, gedrukt in Lombarts,
Memorialen, V, 127.
ARA, AGH 713, f. 145 v , vermeld in Kort,
'Repertorium Teilingen', 693. De akte in kwestie is ondertekend door mr. Pieter van
Beoostenzween (Beoistenzwene), sinds 1433
klerk van het grafelijk register, Van Riemsdijk,
Tresorie, 366-367.
Lombarts, Memorialen, VII, 32 en 75, en XI,
33 en 37.
De Blécourt/Meijers, Memorialen, xxxix en xl.
Vermeldingen als raad van Reinoud en
Gijsbrecht in GAH, OSA 19/21, f. 131 en OSA
19/22, f. 150v-151 en in Lombarts,
Memorialen, IV, 98, V, 123, VI, 522 en 551556, VII, 87,121 en 522, en IX, 265.
ARA, AGH 713, f. 151-151 v . Biografische
gegevens over Gerrit van Zijl in Kam, 'Van
Zijl', 195-201.
NNBW.X, 128.
Biografische gegevens over Gijsbrecht in
NNBW, X, 117-121, en Dek, 'Genealogie
Brederode', 113.
Denifle/Chatelain, Auctarium, 575.
Gabriel/Boyce, Auctarium, 109. Reusens,
Matricule, 48.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 641-642.
Verzijl, 'Genealogie Broeckhuysen', 22, en
Dek, 'Genealogie Brederode', 115, geven 6
april 1434 als datum voorde huwelijksvoorwaarden. Het moet echter 1430 zijn blijkens
RAU, Hs. 322 deel 2, f. 154-155. Reinoud
heeft op 6 april 1430 ook Rodenburg en
Zevenhoven aan zijn zuster gegeven vanwege haar huwelijk, Kort, 'Leenhoven Vianen',
30 en 585.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 641-642.
Verzijl, 'Genealogie Broekhuysen', 22.
ARA, GRRek. 135, f. 35 (wedde). ARA, AGH
713, f. 44 (belening). Vermast, 'Heeren', 406,
en Kort, 'Repertorium Arkel', 285, losten
Paasstijl niet op.
Andriessen, Historia, 107 (Nederlandse tekst).
Gijsbrecht ontving op 27 juli 1442 alle grafelijke lenen van zijn vader, ARA, AGH 714, caput
Noordholland, f. 12v en caput Sticht, f. 2 v -3.

98. Van Leyden, Brederode-kroniek, 640.
NNBW, X, 144. Dek, 'Genealogie Brederode',
113. Het is niet bekend wie de goederen van
Willem en Margaretha hebben geërfd;
Reinoud kwam als naaste mannelijke erfgenaam zeker in aanmerking.
99. Biografische gegevens van Willem van
Lalaing in BNB, XI, 97-98.
100.GAH.OSA 19/21, f. 131; OSA 19/22, f. 150v,
152v.153en 153A; OSA 19/23, f. 158,164v.
168v, 170 en 173 v en OSA 19/24, f. 119v.
101. ARA, GRRek. 146, f. 135v. Lodewijk van
Montfoort was op dat moment baljuw van
Gooiland en Gijsbrecht van Vianen van
Amstelland. Zij waren in 1444 aangewezen
om de wet van Amsterdam te verzetten, hetgeen toen allerlei problemen opriep,
Lombarts, Memorialen, VII, 90-92.
102. Op 19 juni verzocht de Raad van Holland
Gijsbrecht om Amsterdam te verlaten. Zij
vond het vreemd dat hij zich naar de stad
had begeven, gemerct dat die selve van
Amsterdam rebell ende ongehoirsaem
waren, ARA, GRRek. 146, f. 138v-139.
103. Op 20 juni 1445 zond Haarlem in der nacht
boden naar Leiden doe die tydingh quam dat
den heer van Brero comen was tot
Aemsterdam, GAH, OSA 19/25, f. 50. Dit
geeft aan dat het stadsbestuur zeer ongerust
was over deze binnenkomst.
104. ARA, GRRek. 146, f. 137v,138v-139 en 141 v
en 144v (citaat).
105. In 1449 raakte een onbekend aantal
Gouwenaars slaags, nadat de ene groep
Brederode, Brederode hoge moet had geroepen en de andere Borsselen, Borsselen hoge
moet. Dit geeft aan dat er in Gouda aanhangers van Reinoud en Frank huisden. De
Raad van Holland heeft uiteindelijk elf mannen bestraft, ARA, GRRek. 151, f. 151 en
ARA, HvH 462, f. 67-68,69v-70 en 166v-167,
vermeld in Van Gent, 'Pertijelike saken', 415.
106. SAD, AHB, 440; een afschrift in ARA, Hs.
797. De akte is in de inventaris verkeerd
gedateerd op 18 november. Op 29 april 1447
verklaarde Willem, dat hij nog 300 pond
schuldig was au seigneur de Brederode a
cause de mariage de ma fille, Lombarts,
Memorialen, XII, 183-185.
107. Biografische gegevens over genoemde leden
van de familie Lalaing in BNB, XI, 98-112 en
135-131. Paravicini, 'Expansion', 300-301.
108. Molinet, Chroniques, II, 303, meldt in 1492
dat Yolanda van Lalaing eagle de LXX ans
was. Als dit klopt, was zij 22 of 23 jaar bij het
sluiten van het huwelijkscontract. Van
Leyden, Brederode-kroniek, 644 (citaten).
109. In 1454 verklaarde Gijsbrecht dat hij en
Reinoud geen erfgenamen hadden qui puist
succéder nostre noms et armes, Doutrepont.
'Notice', 17. In de akte van 11-9-1464 wordt

gesproken over de drie oudste dochters van
Reinoud en Yolanda (zie hieronder).
110. Kort, 'Leenhoven Vianen', 517 (Walraven).
Zie voor de bastaarden verder Dek,
'Genealogie Brederode', 114-117.
111. Dek, 'Genealogie Brederode', 116-117. Zie
voor de twee dochters ook Warning,
Aanwinsten, nr. 1313.
112. Prevenier/Blockmans, Bourgondische
Nederlanden, 225,227-230 en 389. Dek,
Genealogie graven, 91-93, noemt zeventien
bastaarden.
113. De geschiedenis van de Orde is beschreven
in De Reiffenberg, Toison d'Or, en in Boulton,
Knights, 356-396. Biografieën van de leden
in De Smedt, Chevaliers. Vergelijk Huizinga,
Herfsttij, 78 en 80-82 en Prevenier/Blockmans, Bourgondische Nederlanden, 139.
114. De Reiffenberg, Toison d'Or, 28. Aurelius,
Divisiekroniek, f. 318. In januari 1446 hebben
Reinoud en Frank hun ordetekens ontvangen
uit handen van Toison d'Or, de wapenkoning
van Philips, ADN, B, 1988,
f. 76-76v.
115. Van Leyden, Brederode-kroniek, 643. De formulering in Van Gent, 'Pertijelike saken', 56,
is niet accuraat, want er zijn wel degelijk bastaarden Vliesridder geworden, getuige De
Smedt, Chevaliers, 80-82. Het ging de
Kabeljauwen er louter om dat de bastaardij
op het wapenbord zou worden aangegeven.
In de Grote Kerk in Den Haag hangen de
schilden van een aantal Vliesridders die aanwezig waren op de vergadering van mei
1456. Op Reinouds wapenbord ontbreekt
inderdaad een stock.
116. B/VS, XI, 98-112 en 125-131. De Smedt,
Chevaliers, 69-70 en 111-113.
117. Biografische gegevens in NNBW, X, 94-95
en in De Smedt, Chevaliers, 101-102.
118. ARA, AGH 716, caput Kennemerland, f. 19
en 22v-23 (Reinoud). ARA, AGH 717, caput
Zeeland, f. 13v (Hendrik). Voor Frank heb ik
geen vermelding gevonden, maar hij zal
gezien zijn maatschappelijke positie genoemde functies vast wel gehad hebben.
119. Frank had deze aanstelling al in 1434 gekregen, ARA, AGH 87, f. 102v-103v, en AGH
896, f. 46 en 102v-103v.
120. RAU, AHM 27.
121. SAD, AHB, 50. De Blécourt/Meijers,
Memorialen, xxxix. Vermeldingen als raadsheer in De Geer, 'Nyenrode', 94,96 en 97.
122. Van Leyden, Brederode-kroniek, 645-646. De
mededeling in Van Gent, 'Pertijelike saken',
67, dat Philips tijdens de campagne tegen
Gent Reinoud tot ridder sloeg, berust op een
verkeerde lezing van Van Leyden. Reinoud
wordt immers al op 25 januari 1438 ridder
genoemd (zie hierboven). Een andere vermelding als ridder in 1444 geeft Lombarts,
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Memorialen, IX, 265.
123. SAD, AHB, 352 en ARA, AGH, 1024, ingeschreven in AGH 716, caput Kennemerland,
f. 18v-21v. Het ging om een bedrag van 3000
clinckaerts van 28 groten Vlaams. De ontvanger-generaal van Bourgondië boekte deze
som op 22-6-1453 in zijn rekening, ADN, B,
2012, f. 91-91 v . In 1478 ontving Yolanda van
Lalaing als voogd van haar zoon Walraven
van Brederode een verlenging van de termijn
met twaalf jaar tot 17-6-1490, ARA, G R Reg.
4, f. 15-16, en ACB 154. Vergelijk SAD, AHB,
40.
124. ARA, AGH 718, caput Zuidholland, f. 114114v.
125. Arkenhout, Van Borselen, 56-57. Hij meldt
dat Reinoud zich tegen de uitspraak verzette,
zodat in 1460 beslag werd gelegd op zijn
huis in Den Haag. De afloop van deze zaak
is niet bekend.
126. BNP, MF 11594, f. 113-114v, gedrukt in
Doutrepont, 'Notice', 16-17. Huizinga,
Herfsttij, 86-88.
127. Algemene overzichten over de strijd om de
bisschopsstoel geven Zilverberg, David, 1021, en Van Gent, 'Pertijelike saken', 68-71,
met de bronnen in de noten. Van Leyden is
onvolledig in zijn relaas: hij verzwijgt bijvoorbeeld dat Reinoud zich op het kapittel in Den
Haag moest onderwerpen.
128. Chastellain, Oeuvres, III, 101-107 en 128.
Aurelius, Divisiekroniek, f. 296v en 297v.
129. De Reiffenberg, Toison d'Or, 34-37.
Chastellain, Oeuvres, III, 89-96. Aurelius,
Divisiekroniek, f. 297. Van Leyden,
Brederode-kroniek, 675-676.
130. Chastellain, Oeuvres, III, 135-141. Van
Leyden, Brederode-kroniek, 680. Dodt van
Flensburg, Archief Utrecht, I, 143-149 en
154-158.
131. Van Asch van Wijck, 'Bisschop David', 194200. Zilverberg, David, 21-23. Van Leyden,
Brederode-kroniek zwijgt in alle talen over de
strijd van 1456-1458.
132. GAH, OSA 19/33, f. 24 v . De datering 1 april
in Van Gent, 'Pertijelike saken', p. 71 is
onjuist. Van Leyden, Brederode-kroniek, 684685. Aurelius, Divisiekroniek, f. 299-299v.
Zilverberg, David, 22.
133. GAH, OSA 19/33, f. 23 v ,39 v en 40 v en OSA
19/34, f. 38. GAL, OSA 381, f. 60 v .
134. Van Leyden, Brederode-kroniek, 685 en 701.
135. RAU, AHM 29-31. Muller, Regesten bisschoppen, II, nr. 3809. Chastellain, Oeuvres,
III, 316-317. Zilverberg, David, 21-26.
136. RAU, ABU 373, f. 31-31 v . Enklaar, Bestuur.
84,168,182 en 191. Vergelijk BNP, MF
17909, f. 115v.
137. RAU, AKD 793, f. 3. Enklaar, Bestuur, 84,182
en 191.
138. Enklaar, Bestuur, 137 en 169.
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139. RAU, AHM 216,219,220,222,223 en 373
(regesten 613-629).
140. Alle citaten uit SAD, AHB, 40 en afschrift in
ARA, Hs. 797. Reinoud had het verzoek
ingediend bij Jan van Lannoy, die van 1448
tot 1462 stadhouder is geweest. Het afschrift
toont aan dat het regest in de inventaris de
inhoud van de akte niet goed weergeeft. De
voorstelling van zaken in Van Gent,
'Pertijelike saken', 72 is derhalve onjuist.
141. Van Leyden, Brederode-kroniek, 640.
NNBW, X, 144.
142. Van Leyden, Brederode-kroniek, 644 en 721,
en Dek, 'Genealogie Brederode', 116. De
akte in de voorgaande noot toont aan dat
Walraven niet in 1462 is geboren, zoals in de
historiografie altijd wordt aangenomen.
Walraven en Frans worden allebei vermeld in
de akte van 26 oktober 1469 (zie hieronder).
De naam Frans komt in de familie Van
Brederode en Vianen niet voor. Heeft
Reinoud voor deze naam gekozen om hertog
Frans van Bretagne te vereren, nadat deze
een bondgenootschap met Karel van
Bourgondië had gesloten?
143. Yolanda trad op 15 augustus 1471 toe tot het
klooster van Sint-Waudru in Bergen
(Henegouwen). Zij was toen 5 jaar en 5
maanden oud, Devillers, Chartes SainteWaudru, III, 339. Op 20 juni 1525 maakte zij
aldaar haar testament op, waarna zij dezelfde dag is overleden, ibidem, 648-649. Sinds
12 augustus 1512 verbleef Yolanda, de dochter van Walraven van Brederode, ook in dit
klooster. Zij verliet het echter vóór 26 november 1543 om te trouwen met Jacob van
Bourgondië, heer van Phalaix,
Devillers/Matthieu, Chartes Sainte-Waudru,
IV, 66. De voorstelling van zaken bij Dek,
'Genealogie Brederode', 120-121 is derhalve
foutief.
144. Van Leyden, Brederode-kroniek, 641.
Yolanda van Lalaing heeft na 1478 steeds op
Brederode geresideerd, Aurelius, Divisiekroniek, f. 388v, en Molinet, Chroniques, II, 303.
145. De Blécourt/Meijers, Memorialen, xxxix. Van
Gent, 'Pertijelike saken', 72 (noot 102).
146. Van Leyden, Brederode-kroniek, 708.
147. Aurelius, Divisiekroniek, f. 317v-318. Kluit,
Staatsregering, V, 347.
148. Van Leyden, Brederode-kroniek, 644, en
Dek, 'Genealogie Brederode', 116, geven
geen datum voor de indiensttreding.
149. GAD, ORA 9.166, f. 82 v en OSA 6, f. 183.
GAL, ORA4B, f. 210 v -211. Van Gent,
'Pertijelike saken', 417.
150. Vander Linden, Itinéraires Charles, 18-20.
Van Gent, 'Pertijelike saken', 95.
151. BNP, MF 17909, f. 111 v . Documenten over
de grensscheiding tussen Holland en Utrecht
in Gooiland en Loosdrecht uit de jaren 1470-

1474 zijn gedrukt in Enklaar, Gooiland, 37100. Reinoud en Gijsbrecht van Brederode
worden er niet in genoemd.
152. Maris, Repertorium, 478-479, vermeld in
NNBW, X, 129.
153. Van Leyden, Brederode-kroniek, 689-690.
154. ARA, AGH 716, caput Kennemerland, f. 22 v 23, vermeld in Kort, 'Repertorium Kennemerland', 95-96.
155.ARA, AGH 718, caput Zuidholland, f. 114114v, vermeld in Kort, 'Repertorium
Teilingen', 693.
156. De hoofdbron voor de gevangenschap van
Reinoud is Van Leyden, Brederode-kroniek,
691-713, waarop alle secundaire literatuur is
gebaseerd. Andere belangrijke verhalende
bronnen zijn met name Pauli, Chronicon,
f. 18; Van Naeldwijck, Cronycke, f. 278v-282
(passim); Cronike Hoilant, f. 83v en Aurelius,
Divisiekroniek, f. 323-326v. Zij werden tot
dusverre niet of nauwelijks geraadpleegd
voor deze kwestie. Een geheel nieuw document is BNP, MF 17909, f. 111-115v. Dit is
de officiële aanklacht die Reinoud in mei
1473 bij de Orde van het Gulden Vlies heeft
ingediend. Het gaat hier om een afschrift,
want de tekst heeft jaartallen en bedragen in
arabische getallen, terwijl latijnse cijfers aan
het einde van de vijftiende eeuw nog altijd
gebruikelijk waren.
157.GAUtOSA25, f. 129v.
158. BNP, MF 17909, f. 111-112. Van Leyden,
Brederode-kroniek, 691-692.
159. Muller, Regesten bisschoppen, II, nr. 4108.
Van Leyden, Brederode-kroniek, 693-694.
160. Van Leyden, Brederode-kroniek, 701-704.
Van Asch van Wijk, 'Ontsnapping', 200-204.
Walraven week uit naar Hagestein, omdat hij
hier als drost genoeg kennissen en medestanders had. De datering 12 augustus in
Van Gent, 'Pertijelike saken', 103 is een
drukfout.
161. BNP, MF 17909, f. 112v. Van Leyden,
Brederode-kroniek, 706-707. Van Asch van
Wijk, 'Ontsnapping', 202 (citaat) geeft nadere
details over doeleinden.
162. BNP, MF 17909, f. 112v.
163. BNP, MF 17909, f. 113-113v. Van Leyden,
Brederode-kroniek, 706-707.
164. BNP, MF 17909, f. 113v-114. Aurelius,
Divisiekroniek, f. 326, en Zilverberg, David,
36, en aangehaald bij Paravicini, Briefwechsel, I, 408.
165. Boulton, Knights, 383.
166. BNP, MF 17909, f. 114-114v. Philips was
(waarschijnlijk) raadsheer van Karel en mr.
Halewijn was lid van de Raad van Holland,
Dek, Genealogie graven, 94, en Van Gent,
'Pertijelike saken', 80,132 en 473.
167. BNP, MF 17909, f. 114v-115. Jan van Bergen
was waarschijnlijk raadsheer van Karel. Het

gaat hier om Jan II van Glymes, heer van
Bergen-op-Zoom, of zijn zoon Jan,
Slootmans, Jan metten Lippen, passim.
168. Van Leyden, Brederode-kroniek, 712.
169. Van Leyden, Brederode-kroniek, 712 noemt
Ath niet, vandaar de omissie van deze stad in
NNBW, X, 130, en Van Gent, 'Pertijelike
saken', 105. Dat Reinoud wel degelijk in Ath
heeft gezeten, bewijst BNF MF 17909, f. 115
en Van Naeldwijck, Cronycke, f. 279v-280.
170. Uit Karels itinerarium blijkt dat hij tussen
januari 1471 en mei 1472 nimmer in Kortrijk,
Rupelmonde of Ath heeft vertoefd, Vander
Linden, Itinéraires Charles, 27-41. Er is derhalve geen persoonlijk contact tussen de hertog en Reinoud geweest.
171. Van Naeldwijck, Cronycke, f. 279v. Nadere
gegevens over dit werk in Carasso-Kok,
Repertorium, 337-338.
172. Van Leyden, Brederode-kroniek, 712-713.
Pauli, Chronicon, f. 18. Aurelius,
Divisiekroniek, f. 326-326v.
173. Van Leyden, Brederode-kroniek, 713 en 714
(citaat). Van Naeldwijck, Cronycke, f. 232.
Aurelius, Divisiekroniek, f. 333v. Op 18-61472 kreeg Reinoud een schenking van
Haarlem bij zijn bezoek aan de stad, GAH,
OSA 19/47, f. 59.
174. Vander Linden, Itinéraires Charles, 48-50. Op
5-2-1473 kreeg Reinoud geschenken aangeboden in Leiden, toen hij tezamen met Karel
deze stad bezocht, GAL, OSA 549, f. 77-77v.
175. BNP, MF 17909, f. 111-115v (aanklacht) en
116-116V (brief aan David). De Reiffenberg,
Toison d'Or, 68-71,83 en 85-86. Paravicini,
Briefwechsel, II, 95.
176. Van Gent, 'Pertijelike saken', 118. Er zijn
geen indicaties dat Gruuthuse in mei-oktober
1473 werkelijk naar David is afgereisd. Hij is
zeer waarschijnlijk in het leger van Karel
meegegaan naar Gelre. Na Reinouds dood
heeft de familie Van Brederode de aanklacht
niet vervolgd.
177. Van Leyden, Brederode-kroniek, 715-721.
Aurelius, Divisiekroniek, f. 326. Muller,
Regesten bisschoppen, II, nrs. 4158,41854187,4189,4197-4198 en 4221.
178. ARA, GRRek. 306, f. 165 en 167v, vermeld in
Paravicini, Briefwechsel, II, 109, 111 en 114.
179. Van Leyden, Brederode-kroniek, 714. De
stadsrekening van Haarlem van 1473-1474
geeft aan dat erop 16-9-1473 een schenking
aan Reinoud werd gegeven, GAH, OSA
19/48, f. 46. Dit is het laatste gegeven over
Reinoud in het Haarlems archief.
180. Van Leyden, Brederode-kroniek, 714-715
(citaat). Pauli, Chronicon, f. 18. Van
Naeldwijck, Cronycke, f. 282. Aurelius,
Divisiekroniek, f. 326v.
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Bijlage. Commentaar bij de kleurenafbeeldingen (blz. 23 - 30)
De Middeleeuwen zijn de geschiedenis ingegaan
als de 'duistere eeuwen', een periode waarin de
mens tot sombere, barbaarse toestanden was
vervallen. In die tijd zouden onkunde, onbegrip,
ongeletterdheid en bijgeloof hoogtij hebben
gevierd. De kleurenplaten laten daarentegen de
kleurrijke wereld van Reinoud II van Brederode en
Yolanda van Lalaing aan het eind van de
Middeleeuwen zien. Die wereld werd in hun kringen beheerst door pracht en praal en door symbolen, attributen en allegorieën die de moderne
mens nauwelijks meer verstaat.
Plaat 1. Reinoud II van Brederode (1415-1473),
heer van Brederode, Vianen en Ameide.
Anonieme aquarel, (ca. 1470). 's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek, HS 76 E 10, Statutenboek
van de Orde van het Gulden Vlies, f. 60.
Reinoud is afgebeeld in de ceremoniële kledij van
een ridder van de Orde van het Gulden Vlies,
bestaande uit een rode hoed en een rode tabberd.
Als enige versiering draagt hij de ordeketen. De
tabberd is afgezoomd met borduurwerk in gouddraad, dat de schakels van de ordeketen voorstelt.
Elke schakel van de keten is een gestileerde vorm
van de vuurslag, een symbool van de hertog van
Bourgondië, de souverein van de orde. De vuurslag was een stuk staal waarmee vonken uit een
vuursteen geslagen werden. Aan de keten hangt
het gulden vlies, het lamsvel waarmee volgens de
klassieke legende het goudstof uit de rivier
gezeefd werd. In de christelijke symboliek werd dit
vertaald als Christus, het Lam Gods, die de hoogste graad van volmaaktheid (goud) brengt.
Het raam achter Reinoud kijkt uit op een golvend
landschap met in de verte een stad met een hoge
kerktoren. Het fraai uitgevoerde wapen is het
gevierendeelde wapen van BrederodeValkenburg, omhangen met de ordeketen van het
Gulden Vlies. De gekroonde tournooihelm voert
als helmteken twee armen in rode mouwen met
ieder een knots in de hand.
Plaat 2. Tronende Maria met het Christuskind.
Oxford, Bodleian Library, MS Douce 93, f. 84v.
Deze afbeelding, alsmede die van het kerkinterieur, zijn afkomstig uit het befaamde getijdenboek van Yolanda van Lalaing, dat omstreeks
1460 in Utrecht vervaardigd is.
De tronende Maria met Christuskind onder het
door vier engelen gedragen baldakijn wordt
geflankeerd door twee musicerende engelen
(harp en fluit). Op het baldakijn staat de begintekst van de hymne uit de liturgie van de Maagd
Maria: [A]ve maris Stella dei mater alma atque
sempfer virgo] [Gegroet sterre der zee, moeder
Gods, verheven en altijd maagd]. De onderste
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trede van de troon is belegd met tegels, waarop
enkele Griekse hoofdletters staan, waaronder A
en Cl verwijzend naar de tekst uit de Openbaring:
'Ik ben de alfa en de omega', het begin en het
einde, ofwel het eeuwige. Aan de linkerzijde voor
de troon knielt een vrouwenfiguur, die een opengeslagen boek in de handen houdt. Zij draagt de
voor de getrouwde vrouw kenmerkende hennin
('suikerbrood'), een spits toelopende hoofdversiering met afhangende sluier. Uit de banieren rond
de voorstelling kan men afleiden, dat deze figuur
Yolanda van Lalaing moet verbeelden.
De vier wapens op de banieren duiden op de vier
overgrootvaders van Yolanda, namelijk Nicolaas
ill van Lalaing, heer van Lalaing en groot-baljuw
van Henegouwen in 1352-1354; Jean van
Barbençon; Jean III van Créquy, heer van Créquy,
Fressin en Canaples, een bekend Frans krijgsman, overleden in 1377; en Jean van Roye, heer
van Roye, Plessis, Beausaulten Breteuil.
Linksboven staat een banier met het wapen van
Lalaing: in keel 10 ruiten van zilver, geplaatst 3, 3,
3 en 1 ; als schildhouder een leeuw; de banier
wordt gedragen door een hond (?).
Rechtsboven staat een banier met het wapen van
Créquy: in goud een bewortelde boom van keel
met negen vruchten; als schildhouder een hond;
de banier wordt gedragen door een hond met
halsband. Het wapen is een zogenaamd sprekend
wapen: de créquier (kriek of zoete kers) verwijst
naar Créquy.
Linksonder staat een banier met het wapen van
Barbençon: in zilver drie leeuwen van keel,
geplaatst 2 en 1 ; als schildhouder een adelaar; de
banier wordt gedragen door een leeuw.
Rechtsonder staat het wapen van Roye: in keel
een rechter schuinbalk van zilver; als schildhouder een zwaan; de banier wordt gedragen door
een beer.
Middenonder staat een schild met het alliantiewapen van Brederode-Lalaing; als schildhouder een
engel. Het linkerwapen is dat van Lalaing. Het
rechterwapen is gevierendeeld: 1 en 4 in goud
een leeuw van keel, zijnde Brederode (maar zonder de lambeel!); 2 en 3 in zilver een leeuw van
sabel met een dubbele staart, zijnde Valkenburg.
Het gevierendeelde wapen herinnert aan het
huwelijk van Dirk III van Brederode, overleden in
1377, en Beatrix van Valkenburg, overleden vóór
1354. De vader van Beatrix was Reinoud van
Valkenburg, overleden in 1333, en de grootvader
was Walram of Walraven van Valkenburg, overleden in 1302, beiden heren van Valkenburg,
Sittard, Susteren en Monschau, aan wie de latere
Brederodes de voor hen zo karakteristieke voornamen van Reinoud en Walraven hebben ontleend.
In de rechtermarge van de bladzijde wordt het
huwelijk van Reinoud II van Brederode en
Yolanda van Lalaing gesymboliseerd door de
ineengevlochten takken en de letters RY.

Het zilver in de miniatuur is als gevolg van oxydatie enigszins zwart geworden.
Plaat 3. Gijsbrecht van Brederode (1416-1475),
elect van Utrecht 1455-1456. Ingekleurde pentekening naar het thans niet meer bestaande glasraam in de Domkerk te Utrecht, door Arnout van
Buchel, omstreeks 1600. GA Utrecht,
Handschriften, 1840, Monumenta passim in
tempus ac monasteriis Trajectinae urbis atque agri
inventa, fol. 7".
De tekening is slechts een verzameling van de
elementen op het glasraam die Buchel als historicus en genealoog interessant vond: de persoon
van Gijsbrecht, als kanunnik, knielend voor zijn
schutspatroon Petrus, de acht wapens van
vaders- en moederskant en het zwijnshoofd met
de brandende takkenbos, het embleem van de
Brederodes. De centrale voorstelling van het
raam, waarschijnlijk een bijbels tafereel, heeft
Buchel niet weergegeven.
De linker rij van wapens behoren van boven naar
beneden toe aan de geslachten Brederode,
Gennep, Valkenburg en Both van der Eem; de
rechter rij van boven naar beneden aan Vianen,
Herlaar, Egmond en Asperen.
Plaat 4. Allegorische voorstelling van het huwelijk
van Reinoud II van Brederode en Yolanda van
Lalaing. Ingekleurde pentekening, anoniem, ca.
1490. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, HS
19217, Vanden beginne oirspronck ende affkoemste der banreheeren van Bredenroode ende beeren van Teylinghen, fol. 28v en 29.
Dit prachtexemplaar van de Brederode-kroniek
van Jan van Leyden is vermoedelijk het originele
handschrift, gezien de vele fraaie gekleurde
afbeeldingen die het bevat. Het hoogtepunt van
de verluchtiging is deze dubbelbladige allegorische voorstelling. Reinoud van Brederode wordt
gesymboliseerd door het linker paar herten, dat in
hun geweien zijn 32 kwartieren draagt; Yolanda
van Lalaing wordt op dezelfde wijze gesymboliseerd door het rechter paar herten. Het hert was
vroeger het symbool van het vurige, verliefde hart.
Tussen de herten stromen twee beekjes die op de
voorgrond uitkomen in een meer, waarin tien volwassen zwanen en vier jonge zwanen (zgn. lelijke
eendjes) zwemmen. De zwaan was toen het symbool van de zuiverheid. Mogelijk duiden deze
zwanen op de kinderschaar van Reinoud en
Yolanda. Uit hun huwelijk zijn tot nu toe zes volwassen kinderen en één jong gestorven kind
bekend.
Plaat 5. Wapenborden van het negende kapittel
van de Orde van het Gulden Vlies, 1456.
Ingekleurde pentekening door Arnout van Buchel,
1610. Utrecht, UB, Handschriften 1648,
Inscriptiones monumentaque in tempus et monasteriis Belgicis inventa, blz. 97-98.

De wapenborden werden opgehangen in de Grote
Kerk in Den Haag ter herinnering aan deze bijeenkomst, die in 1456 in deze stad werd gehouden.
Blijkens de borden waren onder meer aanwezig
Jean V van Créquy, een neef van Yolanda van
Lalaing, Jacques van Lalaing en Bignicourt, een
broer van Yolanda, Karel van Bourgondië, graaf
van Charolais (de latere Karel de Stoute),
Reinoud II van Brederode, Simon van Lalaing
('prisonier'), een andere broer van Yolanda die
blijkbaar als gevangene deelnam aan de vergadering, Henrick van Borselen heer van Vere en
Frank van Borselen graaf van Oostervant.
Reinoud moest zich op deze vergadering verantwoorden voor zijn verzet tegen de benoeming van
David van Bourgondië, bastaardzoon van de soeverein van de orde, tot bisschop van Utrecht.
Plaat 6. Kerkinterieur. Oxford, Bodleian Library,
MS Douce 93, f. 57*.
De centrale voorstelling geeft het interieur van
een gothische kerk weer. Op de achtergrond
bevindt zich een altaar met triptiek. In het midden
van de kerk is een onderdeel van de uitvaartliturgie afgebeeld, de zgn. absoute (vergeving der
zonden). De katafalk met de doodskist, bedekt
met een kleed met het wapen van Lalaing, wordt
door de priester met wijwater besprenkeld. Naar
wiens begrafenis hier verwezen wordt is niet duidelijk. Mogelijk betreft het een ideële voorstelling
in de geest van een Memento mori.
De wanden van de kerk zijn behangen met tapijten, die versierd zijn met het wapen van Lalaing
(rechts) en het gevierendeelde wapen van
Brederode-Valkenburg (links). Opmerkelijk is de
aanwezigheid van twee honden in de kerk.
In de onderste rand van de miniatuur is een valkenjacht uitgebeeld, bestaande uit drie ruiters met
gekroonde hoeden en met stokken in hun hand,
vergezeld van hun honden en omringd door enkele bomen. Eén van de ruiters draagt een valk.
De ineengevlochten takken en de initialen R en Y
(boven) verwijzen naar het huwelijk van Reinoud
II van Brederode en Yolanda van Lalaing.
In de rechter rand staan twee zwijnshoofden
boven brandende takkenbossen; zij zijn het
embleem van de 15de-eeuwse Brederodes en wijzen op de wellust (zwijn) die vernietigd wordt door
het zuiverende vuur. Twee skeletten met een pijl
in de hand, rechtsboven en linksmidden in de randen, duiden op de vergankelijkheid van het leven.
De symboliek van de manspersoon met een staf
in de hand (linksboven) is niet duidelijk.
Plaat 7. Het kasteel Lalaing. Gouache toegeschreven aan Adriaan van Montigny, eind 16de
eeuw. Albums de Croy, deel V. Comté de Hainaut
II, pi. 38; uitgave J.M. Duvosquel (Brussel.
Gemeentekrediet, 1987). Foto: Pjerpol Rubens,
Tielt, België.
J. Heniger
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Genealogische tabellen
De hierna volgende genealogische tabellen dienen ter verheldering van de in dit artikel veelvuldig genoemde familierelaties en staatkundige verhoudingen. Zij zijn samengesteld door J. Heniger.

Hendrik I van Vianen
t 1352
heer van Vianen

x

Catharina Utengoye
t 1351
burggravin van Utrecht

A

Gijsbrecht
t 1391
heer van Vianen
burggraaf van Utrecht

Zweder
[1354-1401]

Hendrik
[1355-1392]
heer van Jaarsveld

X

Machteld van Zuilen
vrouwe van Beverweerd

X

Beatrix van Egmond

1
Hendrik II
1357-1418
heer van Vianen
burggraaf van
Utrecht
X

Jan
t 1441
heer van
Noordeloos

Jan
Gijsbrecht
[1368-1414]
t 1442
het r van Beverweerd heer van Rijsenburg

Jan
[1394-1433]
heer van Jaarsveld

Gij sbrecht
[14 17-1434]
hee r van Beverweerd

Hendrik
[1436-1469]
heer van Jaarsveld

X

Heilwich van
Sofia Johanna
Herlaer
van Herlaer
1358-?
vrouwe van Ameide

Johanna
t 1418
vrouwe van Vianen
en Ameide
burggravin van Utrecht
Walraven I van Brederode
t 1417

Reinoud II van Brederode
1415-1473

De familie van Vianen
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Reinoud I
x
Yolanda van Gennep
t 1390
t 1403
heer van Brederode vrouwe van Gennep

x

Hendrik II van Vianen
1357-1418
heer van Vianen
burggraaf van Utrecht

Heilwich van Herlaar
1358-?
vrouwe van Ameide

A.

Dirk
t 1415
monnik

Jan
t 1415
heer van
Brederode
x
Johanna
van Abcoude
t 1411

Willem
t 1451
x
Margaretha
van der
Merwede

Walraven I
t 1417
heer van Brederode

Johanna van Vianen
t 1418
vrouwe van Vianen
en Ameide
burggravin van Utrecht

![

Reinoud II

Gijsbrecht

1/I1C -\ATX

1/11Ä 1A~J<

hccr van Breueruue,
Vianen en Ameide
burggraaf van Utrecht
Utrecht

eiect van Utrecut

Walravina
1418-?
x
Gerrit van Broekhuizen
t 1444

Yolanda van Lalaing
(ca. 1422)-1497

De familie van Brederode

Otto van Lalaing
3[
1338-1441
heer van Bugnicourt
Sanche

Yolanda van Barbençon
t 1434

Jean IV van Créquy > Jeanne van Roy
t 1415

Simoi l van Lalaing

Willem van Lalaing
s
tl475
heer van Bugnicourt
stadhouder van Holland
en Zeeland 1440-1445

Jeanne van Créquy
t 1495

Joost van Lalaing
t 1483
stadhouder van
Holland en Zeeland
1480-1483

Jacques
Jan
t 1453
141f -1498
heer van Bugnicourt

Yolar da
(ca. 1422)-1497
X

Reinoud II van Brederode
1415-1473

D(? familie van Lalaing
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INBOUWAPPARATEN KOOPT U MAAR
1 OF 2 KEER IN UW LEVEN

ALS U DE JUISTE KEUS MAAKT TENMINSTE
DE LANGE LEVENSDUUR EN DE
HOGE KWALITEIT van Miele-inbouwapparaten bepalen mede de levensduur
en de kwaliteit van uw keuken. Zo zijn
bijvoorbeeld
Miele-inbouwfornuizen,
-ovens en -afwasautomaten
gebouwd
voor 10.000 "gebruiksuren" ofwel voor
ruim 20 jaar bij een
gemiddeld
gebruik.
DE LAGE A F S C H R I J V I N G S - EN
VERBRUIKSKOSTEN zijn het gevolg
van de lange levensduur en de moderne techniek.

HET BEDIENINGSCOMFORT EN DE
GROTE KEUZE uit een assortiment
van meer dan 100 Miele-inbouwovens,
-fornuizen, -kookplaten, -afzuigkappen
en -schouwen, -afwasautomaten, -koelen diepvrieskasten
en -magnetrons
geven ongetwijfeld
ook uw keuken
méérwaarde.

Miele
er is geen betere

cdr>

Koninklijke
Woudenberg Ameide

ir1» T

restauratie

nieuwbouw

renovatie

vestigingen te: 's-gravenhage, groningen, medemblik, oosterwolde, valkenburg
en zutphen

O

De koopmanshuizen aan de Wijnhaven te Rotterdam
zijn in 1987 zorgvuldig d o o r ons gedemonteerd in
verband met de bouw van de spoortunnel in Rotterdam.
N u zijn de panden weer herbouwd met de authentieke
materialen.

voorstraat 7

postbus 3

4233 zg ameide

aangesloten bij stichting vakgroep restauratie

telefoon (01836) 6600

