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INLEIDING 

De vorming en ontwikkeling van de staatsinstellingen in Zeeland is 
dikwijls voorwerp van hisrorischen arbeid geweest Bekend is met name 
het werk van I. H. GOSSES, getiteld: De rechterlijke organisatie van 
Zeeland in de Middeleeuwen. GOSSES beschrijft in dit werk vooral de 
Vlaamse invloeden bij de juridische verhoudingen in Zeeland. 

In een samenvattend werk heeft R. FRUIN sommige van GOSSES me
dedelingen achterhaald. Dit werk is getiteld: De provincie Zeeland en 
hare rechterlijke indeeling voor 1795. Het bevat - zulks in tegenstelling 
met het eerstgenoemde - niet alleen gegevens over de rechterlijke macht, 
maar de schrijver ziet de rechterlijke macht verbonden met de andere 
staatsinstellingen. Het gevolg is, dat Frain's werk voor ons onderwerp 
dienstiger is dan dat van GOSSES. 

Het doel van deze dissertatie is het vullen van een leemte, die er nog 
steeds is. 

Immers de herhaaldelijke belangstelling voor de rechtstoestanden in 
Zeeland heeft die voor de staatsinstelling verre overtroffen. En dit ge
schiedde, ondanks het feit, dat GOSSES in zijn zoeven genoemde werk 
hierop uitdrukkelijk heeft gewezen. Immers, sprekende over de verhou
ding tussen de hoge vierschaar en de Staten, zegt hij: „ D i t . . . . is 
meer beschouwing dan onderzoeking, al raakte de kwestie der zwevende 
competentiegrens1 een tijd lang uit het oog. Zoo nu en dan herinnert 
een ruimer inzicht er aan, dat achter de heining van het exploratieterrein 
het wijde veld zich voortzet".* 

GOSSES meent hier, dat de hoge vierschaar oorspronkelijk de taak 
had, die later de Staten hadden en dat vierschaar en Staten eerst in la-
teren tijd uit elkaar gingen. Deze hypothese aanvaardde hij blijkbaar, 
getuige het feit, dat hij in zijn handboek van de hoge vierschaar zegt, 
dat zij eeuwenlang de Zeeuwse landdag is gebleven.3 Ook FRUIN zegt in 

1 Sehr, bedoelt hiermee de competentie van de vierschaar, die niet precies is na te gaan. 
Het schijnt volgens hem, dat de competentie van de vierschaar en die van de Staten zich 
over hetzelfde terrein uitstrekt. 

1 Gosses, Rechterlijke organisatie, 276. 
3 Gosses-Japikse, Staatkundige geschiedenis 2, 131. 
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zijn boven aangehaald werk, dat vierschaar en Staten oorspronkelijk één 
waren.' In den loop van dit werk zal echter blijken, dat de mening van 
beide schrijvers aanvechtbaar is. 

Behalve dat dit werk wil nagaan, hoe de Zeeuwse standenvertegen
woordiging is ontstaan, wil het ook de aandacht vestigen op de ontwik
keling en de geschiedenis van de Staten, voorzover het de Middeleeuwen 
betreft. Het wil nagaan, welke de redenen zijn, waarom de macht der 
Zeeuwse edelen gaandeweg minder wordt, zodat tijdens de Republiek 
nog slechts één Zeeuws edelman als Eerste Edele m de Staten zitting 
heeft. Hoe voltrekt zich nu de ineenschrompeling van de Zeeuwse Staten 
in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk? 

Wat het ontstaan der Staten betreft, kunnen vergissingen het mak
kelijkst vermeden worden door het bezigen van de methode, die LoussE 
in zijn verhandeling over de schrijvers der Middeleeuwse Statencolleges 
de „moderne" noemt.2 Deze methode immers noodzaakt ons, de toestan
den in Zeeland te vergelijken met die in andere gewesten. Het standen
probleem in de Middeleeuwen is een algemeen Europees probleem, voor
komend in alle Christelijke staatsgemeenschappen. Vooral in den laatsten 
tijd is aan dit probleem grote aandacht geschonken, zodat zelfs gespro
ken wordt van het beoefenen der institutionele geschiedenis. Alle oor
zaken moeten daarom worden opgespoord. Bij het Middeleeuws stan
denvraagstuk zijn het vooreerst economische en sociale factoren, die het 
ontstaan der standenmaatschappij verklaren. Philosophen zijn, wat deze 
en dergelijke problemen betreft, enerzijds exponenten van den heersen
den tijdgeest, anderzijds profeten en herauten der toekomst. Wat ons 
onderwerp aangaat, beantwoordt de Scholastiek hieraan volkomen. Het 
ligt evenwel niet op onzen weg hierop dieper in te gaan. Wij volstaan 
slechts met het gegeven, dat de standenmaatschappij zich in geheel 
Europa voltrekt. 

Nu constateren wij, dat naast veel, dat in de diverse gewesten ver
schillend is, de voornaamste oorzaken voor ieder gewest hetzelfde zijn. 
Een dissertatie, in feite geldend voor het Nedersticht, maar door scherp 
opgezette stellingen voor iedere institutionele geschiedenis geschikt, is die 
van P. W. A. IMMINK, De wording van Staat en Souvereiniteit in de 
Middeleeuwen. Op voortreffelijke wijze zet hij hierin het onderscheid 

1 Frain, Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeling, 21. 
» Hist. Tijdschrift. 14 (19І5) 201-244. 

10 



tussen Raad en Staten uiteen, een onderscheid, dat op dezelfde wijze in 
Zeeland als in het Nedersticht te constateren is, gelijk wij zullen zien. 
Toen onze dissertatie in bewerking was, verscheen een soortgelijk werk 
van W. F. ALBERTS, dat getiteld is: De Staten van Gelre en Zutphen 
tot 1459. Meer nog dan de geschiedenis der Staten van Gelder was voor 
ons de Inleiding van belang.1 

Deze immers getuigt ook van het toepassen der moderne methode in de 
den geest van LOUSSE. De ontwikkeling van de landsheerlijkheid wordt 
hier uitvoerig geschetst in het algemeen en bewezen door het aanhalen 
van gegevens uit verschillende gewesten. Ook de plaats, die de leenman
nen innemen, wordt uiteengezet. Een en ander was oorzaak, dat wij hier
over niets behoeven te vermelden en alleen kunnen verwijzen naar AL
BERTS' dissertatie. 

Op ons eigen werk terugkomend, moeten wij een technische moeilijk
heid vermelden, die onze studie danig heeft belemmerd. Deze bestaat in 
het ontbreken der benodigde archiefstukken. Van den vóór-Bourgondi-
schen tijd is sedert 1940 niets meer in het Rijksarchief van Zeeland te 
vinden, terwijl de ongepubliceerde stukken van het Middelburgs gemeen
te-archief allen verdwenen zijn. Voegen wij hieraan toe, dat Van Mieris' 
Charterboek veel onnauwkeurigheden bevat, dan zijn we voor den tijd 
vóór 1433 op slechts enkele betrouwbare gepubliceerde bronnen aange
wezen, die ons kennis kunnen verschaffen. Vergelijkende studie met 
andere gewesten is voor dezen tijd dan ook dubbel noodzakelijk. Vooral 
vergelijkingen met de toestanden in Holland kunnen ons meer hulp 
bieden.' 

Vanaf 1433 beschikken we over meer bronnenmateriaal, zodat we de 
werkzaamheden der standenvertegenwoordiging dan nauwkeuriger kun
nen nagaan. Dan echter zijn de Staten als politiek staatscollege reeds 
ontstaan. 

1 Alberts, Staten van Gtlre, 1-31. 
1 Een belangrijk werk over Holland is de dissertatie van Janima, Raad en Rekenkamer. 

Veel van zijn gegevens zijn ons dienstig geweest. 
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HOOFDSTUK I 

WAS ER IN ZEELAND REEDS EEN BEGIN VAN STANDEN
VERTEGENWOORDIGING VOOR DEN DOOD VAN 

KONING WILLEM II ? 

De oudste geschiedenis van Zeeland verschilt van die der andere Ne
derlandse gewesten. In den regel is het zo, dat een leenman van den kei
zer vanuit een klein territoir zijn macht gestadig uitbreidt, zodat na 
enige eeuwen een groot afgerond geheel ontstaat. 

Niet aldus in Zeeland. Dit gewest was lang in de Middeleeuwen een 
twee-eenheid; Zeeland beooster Schelde, oorspronkelijk toebehorend aan 
den graaf van Holland, en Zeeland bewester Schelde, oudtijds bestuurd 
door den graaf van Vlaanderen. We zullen in dit en de volgende hoofd
stukken zien, hoe de natuurlijke gesteltenis deze twee gebieden bij el
kander bracht, zodat er een afzonderlijk gewest ontstond, waarvan het 
deel Bewesterschelde geleidelijk zijn Vlaams karakter verloor, totdat het 
in ІЗ2З zelfs rechtstreeks bezit werd van den graaf van Holland. 

De kwestie, in dit hoofdstuk te behandelen, doet daarom de vraag 
opkomen: in hoeverre werden de beide Zeelanden ab afzonderlijk ge
west beschouwd en in hoeverre is Zeeland verbonden met Holland? Deze 
vraag werd over het hoofd gezien in het werk van FRUIN-COLENBRAN-

DER: Geschiedenis der staatsinstellingen van Nederland tot de vd der 
Republiek, getuige de zinsnede: ,Jn den beginne gingen Zeelands afge
vaardigden naar Holland, maar dit was niet langdurig".1 

In den loop van ons werk zullen we zien, dat nmL nog tot in den 
Bourgondischen tijd Zeelands afgevaardigden met die van Holland sa
menkwamen. Onderzoekingen hebben ons derhalve gedwongen, aan het 
begin van ons werk een duidelijk onderscheid te maken tussen het be
stuur van Zeeland als afzonderlijk gewest en het bestuur van het terri
toir van den graaf van Holland, waartoe Zeeland behoorde. 

Het onderscheid tussen Zeeland bewester Schelde en Zeeland beooster 
Schelde, is voor ons onderzoek van minder belang, aangezien in het deel 

1 2e druk, 84. 
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bewester Schelde de graaf van Holland den Vlaamsen graaf als leenheer 
moest erkennen, doch verder ongestoord dit gebied kon besturen. 

De oudste oorkonden, waaruit blijkt, dat Zeelands landsheer rege
ringshandelingen verrichtte en daarbij andere personen betrok, tonen 
duidelijk aan, dat Zeelands grondgebied nog beschouwd werd als deel 
van Holland en op gelijke voet stond met Kennemerland, Rijnland en 
Maasland. De naam Zeeland wordt voor het eerst genoemd in 1200.' 
Vóór dien tijd is er geen sprake van, dat Zeeland een apart gewest was.1 

We moeten bij ons onderwerp dus eerst nagaan, in hoeverre afge
vaardigden uit Zeeland in bestuurshandelingen van den graaf van Hol
land medezeggenschap hadden. 

Zoals in alle gewesten, zien we bij de oudste bestuurshandelingen van 
den graaf van Holland getuigen aanwezig. Dit wijst wel niet op directe 
medezeggenschap, maar wel op het feit, dat de graaf zijn voornaamste 
onderdanen bij zijn maatregelen betrok. Meestal zijn dit edelen, ook 
welgeborenen geheten en onder die edelen worden herhaaldelijk een of 
meerdere heren van Voorne genoemd.3 Deze heren van Voorne zijn te 
beschouwen als Zeeuwse edelen, enerzijds omdat het eiland Voorne nog 
tot Zeeland behoorde, anderzijds, omdat de heren van Voorne veel 
allodiaal goed in Zeeland bezaten.4 

Het getuigen bij belangrijke regeringshandelingen wijst nog niet op 
het bestaan van een raad, die met den graaf samen regeert, en zeker 
niet op een standenvertegenwoordiging.5 In dezen was het graafschap 
Holland zeer ten achter bij het Sticht Utrecht en het graafschap Vlaan
deren. Bij een verdrag immers tussen den bisschop van Utrecht en den 
graaf van Holland in 1204, wordt de eed op het verdrag in kwestie na
mens den bisschop afgelegd door den hertog van Brabant, de graven van 
Gelder en Are, een aantal proosten van het bisdom Utrecht en door 
„tam ministerialibus quam civibus Trajectensibus". Zij, die namens 
graaf Willem I van Holland dit verdrag bekrachtigen, worden aange
duid als „homines mei".* 

1 Van den Bergh, Oorkondenboek I, no. 183. 
1 In de keur van Floris den Voogd van 1257 heet Zeeland nog het land „inter Bornisse 

et Heydiinszee. De Bornisse is het water tussen het Hollandse Putten en het toen 
Zeeuwse Voorne. Fruin, Prov. Zeeland 4. 

3 Reeds bij het verdrag met Vlaanderen in 1168 was dit het geval. v. d. Bergh. Ob. I 
nos. 147-149. Zie ook no. 181 e.v. 

* ν. d. Bergh, Ob. I 198 en 206. 
9 Enklaar. Opkomst van den grafelijken raad. Bijdr. Gesch. der Ned. I (1946) 17. 
« т. d. Bergh, Ob. I nos. 199-200. 
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Deze, voortaan meer voorkomende term bewijst, dat de graaf bij het 
uitoefenen van zijn grafelijk gezag een aantal edelen raadpleegt. Dit 
aantal is niet bepaald en vormt geen gesloten college. Zij hebben slechts 
het leenmanschap gemeen. In het Sticht is men al een stap verder. Daar 
zijn vertegenwoordigers van drie standen bijeen: geestelijkheid, adel en 
de stad Utrecht. 

Ook in Vlaanderen was men al een stap verder, hetgeen blijkt in 
1206 wanneer Philips van Namen, ruwaard van Vlaanderen voor den 
naar het Oosten getrokken graaf Boudewijn, een „consilium" blijkt te 
hebben, die met den ruwaard mede beslist in de onenigheid over de Hol
landse opvolging tussen Willem I en Lodewijk van Loon. 

In het territoir van den graaf van Holland stonden in den feodalen 
tijd naast den graaf zijn „homines". Waren hieronder ook Zeeuwen? In 
1204 * en 1207 bemerken wij alleen den heer van Voorne. In het laatste 
jaar kwam een huwelijk tot stand tussen Ada, enige dochter van Dirk 
VII en Lodewijk van Loon. Onder de getuigen staat, zoals gezegd, de 
heer van Voorne genoemd, maar belangrijker is, dat van de getuigen ge
zegd wordt: „quorum Consilio et assensu res facta est multorum homi-
num et ministerialium de terra Hollandie".3 

Het is wel enig in deze jaren, dat getuigen bij een huwelijksverdrag 
niet enkel aanwezig zijn, maar ook medezeggenschap hebben. We moe
ten er anderzijds echter niet te veel waarde aan hechten. 

De troebelen in de grafelijke familie zullen de machtigste edelen de 
kans hebben gegeven om hun aanzien meer te ontplooien dan in nor· 
male tijden het geval zou zijn.4 Onder deze machtige edelen was dui 
als enige Zeeuw de heer van Voorne, die ook als enige Zeeuw getuigt, 
wanneer Geertmidenberg in den loop der jaren van den graaf een hand
vest krijgt.5 Een bewijs, dat Zeeland nog één geheel vormde met Hol
land, zien we ook in het onderscheid tussen „hommes" en „ministeriales". 
Dit onderscheid is een zuiver Hollands verschijnsel, dat voor Zeeland 
waar alleen edelen en onedelen waren, niet opging.' 

Hoe is het nu mogelijk, dat Zeeland toch een apart gewest geworden 

1 Bij deze gelegenheid ook krijgt heer Hugo van Voorne zijn Zeeuwse gebied van Wil
lem I in leen en wordt hij, „castellanus" van Zeeland. Van den Bergh, Ob. I no. 206. 

» id. no. 198. 
» id. no. 214. 
* Enklaar, Opkomst van den grafelijken raad, Bijdr. Gesch. der Ned. I (1946) 18. 
5 ν. d. Bergh, Ob. I no. 235. 
• Fruin, Provincie Zeeland, II e.V. 
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is? De diepere oorzaak zal zeker gezocht moeten worden in de geogra
phische gesteldheid. Maar ongetwijfeld heeft die geographische gesteld
heid ook invloed gehad op politiek gebied. Zeeland lag tussen Holland 
en Vlaanderen. Sedert de vroege Middeleeuwen was door toedoen van 
Robert den Fries Zeeland bewester Schelde met Holland verbonden. Be-
wester- en beooster Schelde stonden nu onder één en denzelfden heer, 
al was hij van laatstgenoemd gebied leenheer en van het eerste leenman 
van den graaf van Vlaanderen. Maar het feit, dat Zeeland door grote 
stromen van Holland gescheiden was, zal de reden zijn geweest, waarom 
in 1206 bij de beslissing over de opvolging Zeeland een burggraafschap 
werd onder heer Hugo van Voorne en zijn wettige nakomelingen.1 Dit 
ambt van burggraaf is van Vlaamsen herkomst; in Vlaanderen was de 
„castellanus" of „Kastelein" 's graven vertegenwoordiger in een deel 
van zijn gebied.' Nu Zeeland ook een burggraaf krijgt, kunnen we zeg
gen, dat in het jaar 1206 de gewestelijke geschiedenis van Zeeland be
gint en tevens moeten we voortaan in het getuigen van den heer van 
Voorne het getuigen van en namens Zeeland zien. Alle overige „nobiles" 
van Zeeland moesten hem dus erkennen als den eerste hunner. 

Blijkt de heer van Voorne in de volgende jaren echter de enige 
Zeeuwse edele, die bij belangrijke bestuursmaatregelen van den graaf op
treedt? Geeszins. Immers in 1214 wordt een huwelijksverdrag vastge
steld bij het huwelijk van Floris, oudsten zoon van Willem I, met Mach-
teld van Brabant. Bij het vaststellen der huwelijksvoorwaarden treden 
o.a. drie Zeeuwse getuigen op, tevoren nog onbekend. Het zijn Richard 
van Beveren, Betto van Stavenisse en Walter van Kruiningen.'. Iets der
gelijks zien we in 1220, als de stad Dordrecht met haar tol aan de echt
genote van Willem I wordt gegeven. Behalve door graaf Willem wordt 
de overeenkomst bezworen door „primogenims meus et NOBILES hommes 
mei", waaronder ook de heer van Voorne wordt genoemd, „et ALII HO
MINES Hollandie et SELANDIE quamplures tam liberi quam ministeria
les".4 Hier zien we dus een duidelijk onderscheid tussen de „nobiles ho-
mines", oorspronkelijk allodiaal goed bezittende, waartoe slechts één 
Zeeuw behoorde, en de „tam liberi quam ministeriales", waarvan althans 
de eerste categorie ook uit Zeeuwen bestond. Langzamerhand werden 

1 т. d. Beigh, Ob. I DO. 206. 
1 Gosses, Recht- Organisatie. 21 e.V. 
s v. d. Bergh, Ob. I no. 245. 
* id. no. 270. 
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deze bij de belangrijkste regeringshandelingen gehoord. 
Vanaf deze jaren zien we ook nog een ander belangrijk verschijnsel. Er 

waren door den graaf van Holland kwesties te regelen, die het gehele 
territoir, waarover hij regeerde, betroffen, en bovendien kwesties, die 
slechts een deel ervan aangingen. Een van die delen was Zeeland. Van
daar moeten we niet alleen zonder meer onderzoeken, of en in hoeverre 
Zeeuwse edelen medezeggenschap hadden in bestuursaangelegenheden, 
maar hierbij ook een scherp onderscheid maken tussen zaken, het gehele 
territoir betreffende, en specifiek Zeeuwse zaken. 

Wat de eerste aangaat, wordt onder de regering van graaf Willem II 
de bevoegdheid der als getuigen optredende edelen veel groter. Dit blijkt 
bijvoorbeeld in 1244, wanneer handvesten aan de stad Haarlem worden 
gegeven. Dit geschiedt „voluntarle et de Consilio et fidelium", terwijl 
de abt van Egmond en enige edelen en ambtenaren als „testes" worden 
genoemd.1 In 1246 krijgt Dordrecht een handvest „cum magna delibe
ratione hominum meorum nobilium et fidelium".3 In het zelfde jaar 
krijgt 's Gravenzande stadsrecht „bij rade ende ter begeerte mijnre lieve 
moeder ende mijnre goede mannen".3 In al deze gevallen treden de „no-
biles homines" niet alleen als getuigen op, maar ze beraadslagen en ad
viseren over een door den graaf te stellen handeling. ENKLAAR vraagt 
zich af, of hier al sprake is van een regeringsraad. Volgens hem werden 
in de Middeleeuwen de woorden „concilium" en „consilium" dikwijls 
door elkaar gebruikt.4 Maar het bestaan van een raad als gesloten college 
te aanvaarden is wel erg voorbarig. Zelfs van een „college" kunnen we 
nog niet spreken. Waar hier sprake is van „consilium", is hiermee dui
delijk „advies" bedoeld, immers naast „consilium" wordt ook „delibe-
ratio" gebruikt. Wel is zeker, dat de stand der edelen, verdeeld in „no-
biles" en „fidèles", diverse leden kent, die individueel als raadgevers 
van den landsheer optreden. 

Wanneer graaf Willem II in 1247 Rooms Koning is geworden, komt 
hierin verandering. In 1249 geeft hij aan zijn zuster Aleid als huwe-
lijksgift het land, dat hij in leen hield van den koning van Schotland. 
Dit geschiedt „ex deliberato Consilio et consulta deliberatione".5 Uit het 

ι y. d. Bergh, Ob. I nos. 412-413. 
* id. no. 418. 
s id. no. 421. 
* Enklaar, Opkomst ν. d. grafelijken raad, Bijdt. Gesch. der Ned. I (1946) 19-20. 
5 v. d. Bergh, Ob. I no. 492. 
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oorkondenboek van Van den Bergh geeft ENKLAAR nog enige voorbeel
den, waaruit blijkt, dat de Rooms Koning vele edelen tot raden heeft 
gemaakt. In de eerste jaren werd raad ingewonnen van de rijksgroten, 
die, volgens ENKLAAR, den grafelijken raad niet beïnvloedden, doch van 
wie een stabiliserende invloed is uitgegaan op den zich vormenden 
raad.1 Blijkens een oorkonde van 1253 waren alleen Hollandse edelen 
lid van dien „raad in statu nascendi". Een spui wordt te Sparrendam 
aangelegd, „de communi Consilio nobilium, ministerialum ac vassallo-
rum nostrorum in Hollandia ас aliorum bonorum viromm".* 

Ondertussen blijkt, dat de Zeeuwen wel als getuigen optreden, ook al 
zijn ze geen lid van den zich vormenden raad. Zowel in 1243, voordat 
Willem II Rooms Koning was, als in 1252, nadat hij deze verheven po
sitie verkregen had, blijkt zulks. In het eerste geval neemt Willem II 
de kooplieden van Hamburg en Lübeck in bescherming en vele Hol
landse en Zeeuwse edelen treden hierbij op als medebezegelaars.3 In 
1252 wordt het „ius de non evocando" verleend aan de stad Utrecht met 
als getuigen o.a. de heer van Voome.4 En in 1250, bij een verdrag tussen 
Holland en Vlaanderen, treden eveneens enige Zeeuwen als getuigen op.5 

Willen we de vraag oplossen, waarom geen Zeeuwen in den raad aan
wezig waren, dan moeten we het antwoord zoeken in het verschijnsel, 
dat Zeeland rond 1200 nog niet als eigen gewest werd beschouwd, maar 
dat dit een halve eeuw later althans enigermate het geval was. Hoe 
was deze overgang mogelijk geworden? 

Zo zijn we beland bij de specifiek Zeeuwse aangelegenheden. We za
gen reeds, dat de geographische gesteldheid van Zeeland een afzonderlijk 
gewest had gemaakt, waar een burggraaf namens den graaf optrad. De 
heer van Voorne, een der „hommes comitis", herhaaldelijk genoemd 
als getuige bij 's-graven politieke handelingen, was nu 's-graven plaats
vervanger in het meest afgelegen deel van zijn territoir. Omdat hij het 
meest van al de Zeeuwse edelen naar voren treedt, blijkt hij de voor
naamste onder hen te zijn. Zijn getuigen was het getuigen van Zeeland, 
zijn bezegelen de bezegeling van Zeeland. 

Vanaf 1206 worden de minder gewichtige aangelegenheden, den graaf 

1 Enklaar, Opkomst van den grafelijken raad, Bijdr. Gesch. der Ned. I (1946) 20. 
» v. d. Bergh, Ob. I no. 583. 
s id. no. 397. 
* id. no. 564. 
5 id. no. 514. 
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van Holland als landsheer van het Zeeuwse grondgebied aangaande, 
door de Zeeuwen zelf medebezegeld. Deze aangelegenheden staan echter 
buiten de politiek, maar betreffen vooral de rechtspraak in den ruim
sten zin des woords. In de aan de stad Middelburg gegeven keur, in 1217 
gezamenlijk uitgevaardigd door Gravin Johanna van Vlaanderen en 
graaf Willem I van Holland, staat immers: „Nullus hominum extra 
Middelburch manentium cum scabinis de extra, neque сим HOMINIBUS 
coMiTis oppidanum ullo potest testimonio convincere nisi licimm 
fuerit in hac carta".1 

Hieruit blijkt, dat de „homines comitis" en de „scabini" in 1217 al 
met de rechtspraak waren belast. Of dit krachtens gewoonterecht of 
krachtens geschreven recht was, weten we niet FRUIN zegt, dat er ver
moedelijk al vóór 1257 een oudere keur in Zeeland heeft bestaan. Hij 
grondt dit op een zinspeling uit een oorkonde van het jaar 1237.2 Maar 
we weten niets van deze keur af. Het bevreemdende slot van den La-
tijnsen tekst van de keur van 1257 bij artikel 70, terwijl de tekst nadien 
nog doorgaat, zou misschien het einde van de oudste keur kunnen zijn. 
FRUIN echter geeft hiervan een andere verklaring, naar wij in het vol
gende hoofdstuk zullen zien. 

Zeker is alleen, dat de „homines comitis" de rechtspraak al vóór 1250 
beoefenden.3 Van financiële of politieke bevoegdheid blijkt evenwel 
nog niets. Ook het aantal „homines comitis", die de rechterlijke be
voegdheid hebben, is niet aan een limiet gebonden.4 Het orgaan, de 
vereniging dezer „homines" is de hoge vierschaar, die in tegenstelling 
tot de reeds genoemde „scabini", de schepenbanken, de hogere recht
spraak uitoefenden. Deze „hoge vierschaar" is in de dertiende eeuw het 
enige orgaan, dat naast den graaf en zijn plaatsvervanger, den burg
graaf, in Zeeland bestond. Nu zegt GosSES, dat de hoge vierschaar nog 
slechts gebrekkig aanwezig was.5 Wij kunnen dit niet zonder meer toe
geven. Er wordt in de keur van Middelburg van 1217 het „ius de non 
evocando" aan de poorters verleend, waarbij uitdrukkelijk op de vier
schaar wordt gezinspeeld. Het was dus een college, waarmee de graaf 
ernstig rekening hield. Eerst in den Bourgondischen tijd, wanneer de 

1 v. d. Bergh, Ob. I no. 261. 
* Fruin, Keuren van Zeeland, O.V.R. 20 (1920) II. 
3 Lasonder, Bijdrage tot de geschiedenis der hoge vierschaar, 21. 
« id. 25. 
1 Gosses, Recht, organisatie, 221. 
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landsheer soms in jaren niet naar Zeeland kwam, kunnen we spreken 
van een gebrekkige vorm der hoge vierschaar. Naar we zullen zien, komt 
er nog een tweede reden van deze gebrekkigheid bij, nml. het veroude
ren van deze in de dertiende eeuw zo belangrijke rechtsinstelling. 

Niet alleen de criminele rechtspraak berustte in deze jaren bij de hoge 
vierschaar, in 1218 blijkt nml. dat de „hommes comitis" ook conten
tieuze zaken konden regelen.1 Zij beslissen dan in een geschil tussen den 
abt van Middelburg en enige edelen van Souburg. Immers Boudewijn 
van Bentheim, procurator van Holland - graaf Willem I was ter kruis-
vaart - zegt daar: „Hoc autem factum est coram me et domino Theode-
rico de Vorne et Andrea ludiciario Flandriae et abbate de Tongerloo et 
HOMINIBUS COMITIS" 

De woorden „hominibus comitis" houden niet in, dat er SOMMIGE man
nen bij de beslissing geholpen hadden, maar wel, dat DE mannen van 
den graaf hier mede een oordeel gaven. En ook blijkt uit deze oorkonde, 
dat heer Dirk van Voorne boven de anderen stond. Over de financiële 
bevoegdheden der „hommes comitis" zullen we nog niet spreken, alvo
rens we de keur van het jaar 1257 hebben behandeld. In die keur im
mers, die veel van het reeds tevoren bestaande zal hebben bevestigd, 
worden enkele artikelen hieraan gewijd. 

De politieke bevoegdheden berustten vóór 1250 nog grotendeels bij 
den landsheer zelf. Bij het verlenen van de keuren aan Middelburg in 
12173 en in 1220 aan Domburg en Westkapelle5, wordt geen mede
deling gedaan van enig advies, van getuigen noch van medebezegelen. 

Ook tijdens het Rooms Koningschap van Willem II zien we geen 
merkbare veranderingen in dezen, wat Zeeland betreft In één geschil, 
in 1252, tussen de abdis van Rijnsburg en enige Zeeuwse grondbezitters 
worden vier Zeeuwen als scheidsrechters aangesteld, een contentieuze 
zaak, nu dus niet opgelost door de „hommes comitis", maar door een 
viertal uit dit college.4 

Vatten we de periode van 1200 tot 1256 samen, dan kunnen we zeg
gen, dat eerst in 1200 van een geschiedenis van Zeeland kan worden 
gesproken. Na 1200 zien we den heer van Voorne als burggraaf van 
Zeeland, dikwijls als getuige aanwezig in zaken, Holland en Zeeland 
1 v. d. Bergh, Ob. I no. 264. 
1 id. no. 261. 
s id. nos. 279 en 284. 
« id. no. 542. 
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betreffende. Als enige STAND in Zeeland zien we de „homines comitis" 
's-graven mannen die na 1200 gaandeweg meer optreden bij grafelijke 
handelingen, terwijl zij in juridische kwesties, Zeeland aangaande, vele 
bevoegdheden hadden. Een hoge vierschaar, waarvan alle leden lid kon
den zijn, is dus reeds aanwezig. 
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HOOFDSTUK II 

DE ZEEUWSE LANDSVERTEGENWOORDIGING TIJDENS 
HET BEWIND VAN FLORIS V EN JAN I. 

De onverwachte dood van den Rooms Koning en de minderjarigheid 
van zijn zoon Floris V, openden nieuwe aspecten voor de bestuursorga
nisatie in Zeeland. Voor den minderjarigen graaf regeerde zijn oom 
Floris, als regent bekend onder den naam van Floris den Voogd. Eén 
zijner eerste regeringsdaden was het uitvaardigen van een keur voor 
Zeeland, gericht aan „omnibus nobilibus inter Bornisse et Heydiinszee". 
Deze keur stelde de rechterlijke organisatie vast en zij is van grote be
tekenis voor een onderzoek naar de rechten der „homines comitis". Zoals 
we zagen bevat deze keur geen nieuwe maatregelen van den graaf, doch 
legde alleen schriftelijk vast en preciseerde al datgene, wat tevoren als 
gewoonterecht gold. Het is immers in de rechtsgeschiedenis een algemeen 
verschijnsel, dat het oude gewoonterecht eerst na enigen tijd op schrift 
werd gesteld. Mogelijk is, naar wij boven zagen, dat de keur van 1257 
niet de oudste was. 

Bezien we de Latijnse tekst van deze keur, dan valt ons op, dat deze 
128 artikelen bevat en dat in artikel 70, dus „in medias res" geschreven 
staat: „Quidquid chora non discemit, hoc comes cum hominibus suis 
determinabit". 

De gissing, dat de artikelen 1-70 van vóór 1257 dateren en het daar
aanvolgende in 1257 is toegevoegd, wordt door FRUIN onjuist geacht. 
Inderdaad vindt hij een betere oplossing van de moeilijkheid. Hij zegt, 
dat de eerste 70 artikelen, in 1257 waren vastgesteld en dat de volgende 
bepalingen in latere jaren werden toegevoegd. Dit was immers mogelijk 
krachtens het in artikel 70 bepaalde. Zo hadden de graaf en zijn man
nen de bevoegdheid gekregen juridische bepalingen te maken, geldend 
voor geheel Zeeland. Tot 1328, het jaar, waarin graaf Willem III een 
nieuwe keur voor Zeeland uitvaardigt, zou men de suppletoire artikelen 
hebben toegevoegd.1 

ι Fruin, keuren rsn Zeeland, O.V.R. 20 (1920) Π-ΙΙΙ. 
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Voor de POLITIEKE geschiedenis van „het gemene land van Zeeland" 
zeggen ons de eerste artikelen van genoemde keur zeer weinig. We za
gen reeds in het vorige hoofdstuk, dat deze zaken door den graaf met 
zijn RAADSLIEDEN werden geregeld en dat Zeeland nog geen eigen poli
tieke geschiedenis had. De twee andere takken van bestuur, de finan
ciën en vooral de rechtspraak geven wel aanleiding tot het nagaan van 
den inhoud dezer keur. We zien hier in Zeeland dus al een scheiding 
tussen de staatsmachten. Elders is dit niet het geval.1 Zelfs in Frankrijk, 
waar in deze jaren Lodewijk de Heilige regeert, komt eerst nu deze 
scheiding. Hier immers behoudt de „Grand Conseil" zijn politieke be
voegdheden, maar de financiële komen aan de „Chambre des Comptes" 
en de rechtspraak aan het Parlement van Parijs. Omdat Zeeland echter 
in zo'n typische verhouding stond tot zijn landsheer, zien we hier een ge
heel eigenaardig beeld. 

In hoofdzaak omvat de keur van Floris den Voogd rechtskundige be
palingen. Vatten we de voor ons dienstige gegevens samen, voor zover 
staande in de eerste 70 artikelen van den Latijnsen tekst, dan krijgen 
we het volgende beeld: 

1. Voor de hogere rechtspraak bestaat er één instituut: 's-graven 
mannen terwijl in ieder Zeeuws ambacht één schout en negen à elf sche
penen de lagere rechtspraak beoefenen. Het aantal leden, die deze hogere 
rechtspraak uitoefenen, is nog onbeperkt. Wel een bewijs dus, dat we in 
Zeeland nog niet met gesloten colleges te doen hebben. Bij de Franken 
immers was het van oudsher gewoonte, dat iedere leenman naar eigen 
verkiezing aan de rechtspraak kon deelnemen.9 Zo blijkt, dat het Zee
land der dertiende eeuw nog een zuiver feodale maatschappij vormde 
en dat de ideeën der Middeleeuwse Scholastiek, wier aanhangers voor
standers waren van standenorganisatie, in de lage landen bij de zee -
anders dan in Frankrijk - nog moesten doorwerken. 

2. 's-Graven mannen in Zeeland zijn alle edelen, zonder enige uit
zondering. Niet enkel in juridische zaken, ook in financiële kwesties 
hebben ze medezeggenschap. Dat blijkt uit artikel 4, waarin staat: „Si 
vir nobilis interficiatur, et si simpliciter debeat solvi, solvetur nonaginta 
lib. denariorum, cum quibus datur PETicio COMlTis in Walacria".' 
In Walcheren werden dus door den graaf beden gevraagd en door de 
1 Spangenberg, Vom Lehnstaat zum Ständestaat, 44. 
1 ν. d. Spiegel, Opkomst enz. Verb. Zeeuws Genootschap 2 (1771) 69 e.ν. 
3 Froin, Keuren van Zeeland, 3. 
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onderdanen betaald. Of de bede moest worden geconsenteerd en zo ja, 
welke instelling het consent moest geven, staat niet vermeld. Maar de 
graaf kon zijn onderdanen niet dwingen gelden op te brengen, te meer 
niet omdat zijn gezag in de dertiende eeuw niet zo groot was als in late-
ren tijd. De enige vorm van belasting was het schot en tot in den Bour-
gondischen tijd is dat zo gebleven. De grondeigenaars moesten de 
gelden opbrengen. 

De grond is merendeels het eigendom van de edelen en de voor
naamste grondbezitter in een ambacht was de ambachtsheer. Later zullen 
we zien, dat de ambachtsheren een hoeveelheid geld moesten opbrengen 
per gemet en zij waren verantwoordelijk voor den opbrengst in hun am
bacht. De ambachtsheren waren alle edelen en dus „hommes comitis". 
Naast de juridische bevoegdheid moeten de „hommes" dus ook in fi
nanciële zaken medezeggenschap hebben gehad. We moeten hierbij on
derscheid maken tussen het schot en de buitengewone bede. De eerste be
rustte op de verhouding tussen landsheer en onderdanen, maar voor de 
tweede was het consent der „homines" nodig. Aangezien er geen reke
ningen uit de dertiende eeuw zijn overgeleverd, kunnen we dit niet met 
volle zekerheid beweren. Maar morele zekerheid hebben we zeker, ener
zijds doordat kort na 1300 zulks zeker het geval was, anderzijds, doordat 
het elders in deze jaren ook zo was. Was de voornaamste bepaling der 
„Magna Charta" van 1215 in Engeland niet het „No taxation without 
representation"? En werd in 1215 in Engeland niet schriftelijk vastge
legd, wat reeds vroeger gewoonterecht was? ' 

Vanzelfsprekend was het aantal beden niet zo groot als in lateren tijd. 
SPANGENBERG somt de gevallen op, waarbij de feodale vorsten een bede 
vroegen, die dan ook steeds werd geonsenteerd, als het land in nood 
was, als de vorst zich in gevangenschap bevond, als een vorstenzoon of 
-dochter in het huwelijk trad en als een vorst zijn ambt aanvaardde.1 

3. De graaf van Holland moet den eed op de keur afleggen te Mid
delburg. Ook alle schouten en edelen moesten getrouwheid aan de keur 
zweren en op last van den schout ook ieder in diens ambacht, zo hij 
vijftien jaar oud was. De keur is dus een overeenkomst tussen landsheer 
en onderdanen. Zij heeft het karakter van een constitutie, althans naar 
Middeleeuwse opvatting. Zij is het eerste schriftelijke bewijs, dat Zee-

1 Mitteis, Steat des hohen Mittelalters, 360-361. 
1 Spangenberg, 54. 
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tand een territoir in een territoir is geworden. Burggraaf en 's-graven 
mannen hadden autonomie en zelfbestuur. Maar onbeperkt waren deze 
niet. Immers de vierschaar openen was niet de taak van den burggraaf, 
maar dit was de graaf zelf of zijn oudsten zoon voorbehouden (arti. 56).1 

4. We zagen reeds, dat artikel 70 de mogelijkheid inhield, dat niet 
geregelde zaken konden worden geregeld, zonder dat een nieuwe keur 
moest worden uitgevaardigd. Zo konden de juridische bepalingen naar 
den eis der omstandigheden worden gewijzigd. De artikelen, volgend op 
art. 70 zijn allen na 1257 toegevoegd en zo bleek, dat leemten in de 
rechtspraak niet behoefden voor te komen. Twee dezer artikelen moeten 
we nog nader bezien. Vooreerst art. 108.' De kwestie der buitengewone 
beden schijnt in den loop der jaren moeilijkheden te hebben veroorzaakt. 
Daarom werd in dit artikel bepaald, dat alle schouten of ambachtsheren 
aan den graaf de bede moesten afdragen en dat ze ook het aandeel moes
ten opbrengen van die burgers van Middelburg, die uit de stad verban
nen waren. Aangezien ook de beden werden geheven van den grond, 
die men bezat, blijkt hieruit, dat diverse burgers uit Middelburg grond 
op 't Zeeuwse platteland bezaten, waardoor ook zij bedeplichtig waren. 

Dit in het oog te houden is belangrijk, omdat hier de derde stand even 
naar voren treedt, al zal het nog lang duren, voordat deze aandeel krijgt 
in het bestuur van Zeeland. Ook artikel 114 moeten we nader onderzoe
ken.3 Hier wordt gezegd, dat deze keur algemeen geldend is voor hen, die 
wonen tussen Bornisse en Hedensee, behalve voor de poorters van Mid
delburg, Zierikzee, Westkapelle, Domburg en Zoutelande. Dit waren de 
grafelijke steden, die stadskeuren gekregen hadden. Ook hier hebben we 
een bewijs, dat de steden naast de edelen stonden. Er waren dus twee 
rechtsgebieden, en de toegevoegde artikelen zullen het gevolg van strub
belingen zijn geweest, nu na 1257 de steden meer economische macht 
gekregen hadden en derhalve ook naar politieke macht gingen streven. 

Voor het verdere verloop van de geschiedenis der staatsinstellingen 
in Zeeland gaan we allereerst na de Zeeuwse toestanden tot het jaar 
1290. Eerst de verhouding tussen Zeeland en 's graven gehele territoir, 
dan de specifiek Zeeuwse geschiedenis, om ten slotte de veelbewogen 
jaren 1290-1299 te beschouwen, die, naar we zullen zien, geheel nieuwe 
aspecten zullen leveren. Het bestaan van den landheerlijken raad is 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 36. 
* id., 55. 
s id., 57. 
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onder Floris V wel heel duidelijk. Wanneer Floris meerderjarig gewor
den is, in 1266, geeft hij stadsrecht aan Leiden „ex Consilio ET ADMONI-
TIONE nobilium virorum", waarna een aantal Hollandse edelen worden 
genoemd. Daarna staat er „PRESENTIBUS . . . . militibus" met de namen 
van twee Hollandse ridders. Vervolgens de zinsnede: „Wilhelmo de Eg-
monda procastellano de Leyden, cujus socer est, ASSENSUM PRESTANTE''. 
En tenslotte: „Interfuerunt e t i a m . . . . ".1 Een scherp onderscheid zien 
we hier tussen de „nobiles", die tevens leden van den raad waren, en de 
„milites", die bij het verlenen van het stadsrecht slechts aanwezig waren. 
Niettemin is het aantal raadsleden nog geen afgerond geheel en, wat 
erg typisch is, we ontmoeten in 1266 geen enkele Zeeuw. Ja, zelfs in 
1277 wordt de dijkschouw in het land tussen Lek en Donk geregeld „de 
CONSILIO ET ASSENSO virorum nibilium ас fidelium nostrorum subscrip-
torum videlicet....", maar ook dan volgen louter Hollandse adellijke 
personen.' 

Als reden hiervoor is aan te voeren, dat beide regeringshandelingen 
Holland betreffen. Maar wat te zeggen, over specifiek buitenlandse aan
gelegenheden, waarbij de raad Floris V van advies dient? Zijn er ook 
dán Zeeuwen onder de raadgevers? Voor het verdrag met de stad 
Utrecht van 1278 is dit niet na te gaan. Wel geschiedt dit „bi gantzen 
rade onser getrouwe manne ende ons raets", maar namen worden niet 
genoemd.3 

Wel zien we, dat in de zestiger en zeventiger jaren edelen bij de be
stuurshandelingen van Floris V aanwezig zijn en hier ontbreken de 
Zeeuwen niet altijd. Wanneer de graaf met zijn tante, Aleid, in 1267 
een verdrag sluit, treden als medebezegelaars o.m. op de abt van Middel
burg en Albrecht van Voorne, burggraaf van Zeeland.4 In 1272 geeft 
Floris zijn huishoenders te Oudorp en enige bezittingen in Alkmaar in 
leen uit. Hier was o.m. heer Nicolaas van Cats aanwezig.6 Deze Nicolaas 
van Cats komt in de zeventiger jaren regelmatig voor. Zo in 1274, als 
Floris belooft geen verdere verdragen met andere landsheren te zullen 
sluiten, zonder de stad Utrecht hierin te kennen.8 Eveneens in 1277, 
als Hamburg van den graaf enige voorrechten krijgt om in zijn land 

ι v. d. Bergh, Ob. II no. 151. 
* id. no. 331. 
я id. no. 370. 
* id. no. 174. 
5 id. no. 226. 
β id. no. 275. 
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handel te drijven.1 Dat Nicolaas van Cats een der voornaamste edelen 
was in deze jaren, blijkt wel uit het feit, dat hij in het Nedersticht tol
vrijdom krijgt „de Consilio prelatorum ecclesie Trajectensis et ministe-
rialium".1 Hij en burggraaf Albrecht van Voorne bezegelen ook met 
gravin Beatrix, Floris' echtgenote, de oorkonde, waarin Floris aan heer 
Dirk van Teylingen enige ambachten verkocht had.' Of Nicolaas van 
Cats zitting heeft gehad in den raad, kunnen we niet met zekerheid 
zeggen, maar het feit, dat hij bij iedere belangrijke regeringshandeling 
aanwezig is, duidt er op, dat hij geregeld bij den landsheer was. Waar
schijnlijk had hij een ambtelijke functie en was als zodanig een van 
's graven vertrouwensmannen, zodat hij meer was dan lid van den raad. 
De andere Zeeuw, die wij hebben ontmoet als herhaaldelijk aanwezige, 
is de heer van Voorne en uit hetgeen we in het vorige hoofdstuk hebben 
gezien, mogen we zeker opmaken, dat hij lid van 's graven raad is ge
weest, althans dikwijls gehoord werd.4 

De abt van Middelburg echter niet; hij komt slechts eenmaal als me
deregelaar voor. Hoogstens is dit geschied, omdat hij een der voor
naamste Zeeuwse persoonlijkheden was. 

Als heer Nicolaas van Cats in 1283 overleden is, wordt zijn functie 
overgenomen door heer Wolfen van Borselen, den Zeeuwsen edelman, 
die ook na Floris' dood zo'n belangrijke rol zal spelen in de geschiede
nis van Holland en Zeeland. Wij zien hem aanwezig in 1284 bij het 
geven van een privilege aan de stad Dordt, hetgeen geschiedde „by 
onsen vryen wille ende bi rade ons raads".5 Hij is ook een der vijf mid
delaars, die in 1284 de geschillen tussen Holland en Utrecht hebben te 
beslechten en één der twee, die door de graaf van Holland als zodanig 
zijn aangewezen.6 Maar na deze handelingen verdwijnt hij uit Floris' 
omgeving om redenen, die we onder nader zullen beschrijven. 

Een zeer belangrijk feit is, dat we tijdens de regering van Floris V 
voor het eerst ook de steden opgeroepen zien worden en wel voor een 

ι v. d. Bergh, Ob. II no. 344. 
1 id. no. 415. Hier en no. 414 zien we het bewijs, dat kapittel, mannen en dienstman

nen met de stad Utrecht reeds tezamen vergaderden. 
s id. no. 416. 
* Zijn vooraanstaande positie, ook buiten Zeeland, blijkt hieruit, dat hij in 1279 Dirks

land krijgt, waarbij Nicolaas van Cats getuige is. (v. d. Bergh, Ob. II no. 373). De aan
wezigheid van den heer van Voorne blijkt in de oorkonden, v. d. Bergh, Ob. II nos. 
474 en 568) van de jaren 1283 en 1285. 

5 v. d. Bergh, Ob. II no. 503. 
• id. no. 514. 
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economische aangelegenheid. In 1276 geeft Floris V enige voorrechten 
aan de kooplieden van Kampen, Zwolle, Deventer, Wilsum e.a., die zijn 
land zullen bezoeken. De oorkonde, waarin deze voorrechten zijn vervat 
eindigt aldus: „In cujus rei testimonium et munimen presens scriptum 
sigillo nostro et sigillis fidelium nostrorum sequentium.. . . " 

Hierna volgt allereerst de naam Albert van Voorne, vervolgens een 
groot aantal Hollandse en Zeeuwse edelen. Maar dan volgen de zegels 
van de steden Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Haarlem en Westka
pelle. Voor Leiden zegelt de burggraaf van die stad.1 

Hier zien we dus voor het eerst, dat de steden gekend worden in een 
handeling, die de stedelijke belangen aanging. In de reeds aangehaalde 
oorkonde van het jaar 1277, waarin Floris enige voorrechten aan Ham
burg geeft, zijn de schepenen van Dordrecht ook aanwezig.1 

De economische positie der steden werd gaandeweg van dien aard, 
dat zij belang hadden bij diverse bestuurshandelingen, zodat zij moei
lijk te passeren waren. Hier zien we, dat de stelling van IMMINK, die hij 
in zijn dissertatie zo prachtig wist te bewijzen, voor zover het het Neder
sticht betreft, ook voor Holland en Zeeland geldt, zij het dan, dat de 
ontwikkeling hier later begon.' 

IMMINK onderscheidt een „raad in engeren zin", bestaande uit een 
beperkt aantal edelen en oorsprong van den lateren regeringsraad en 
daarnaast een „raad in ruimeren zin". Laatstgenoemde was niet als de 
eerste in ledenaantal beperkt, maar was een onbegrensde uitbreiding 
van den raad in engeren zin. 

De uitbreiding bestond in de deelname van leden van den adel, die 
alleen bij belangrijke bestuursdaden werden opgeroepen en bij het vor
deren van den tijd ook uit de besturen der steden. Uit dezen „raad in 
ruimeren zin" ontstond de standenvertegenwoordiging en nog later het 
college der Staten. Wat het Nedersticht aangaat, zegt IMMINK, dat 
± 1200 de supra grafelijke macht van den bisschop van Utrecht te gron
de gaat. Er ontstaan diverse „gemeenten", zoals Holland, Gelte en ook 
het Nedersticht. In het Nedersticht is nu geleidelijk een kapittel-gene
raal gevormd, bestaande uit de vijf kapittels, de ministerialen en soms 
ook de stad Utrecht. Dit kapittel-generaal wordt, zoals ook elders, een 
vertegenwoordiging der ingezetenen, die zich kan verzetten tegen den 
" v. d. Bergh, Ob. II no. 321. 
1 id. no. 344. 
3 Immink, Wording van Staat en Souvereiniteit, 13?. 
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landsheer. Het dualisme ontstaat. Maar tussen beide machten in staat 

dan de „raad in engeren zin", eens bestaande uit leenmannen, later uit 

bekleders van hofbeambten.1 

IMMINK laat zich ook in met de toestanden van het territoir van den 

graaf van Holland, waar hij het in dit werk meermalen geciteerde essay 

van ENKLAAR aan critiek onderwerpt en ons inziens met een gunstig 

resultaat. Hij betoogt,2 dat de wordingsgeschiedenis der Staten in een 

ruimer verband moet worden gezien. 

Vervolgens, dat ENKLAAR gelijk heeft met zijn stelling, dat getuige-

zijn niet inhoudt, dat de getuige lid is van den raad; maar wel, dat hij 

een zekere rol speelt. Nu is volgens IMMINK het getuigen een teken, dat 

men wel kan behoren tot den raad in ruimeren zin. 

ENKLAAR heeft dit over het hoofd gezien en kan zodoende de ont

wikkeling der Statenvergadering niet goed verklaren. 

Deze ontstaat juist uit den ruimeren raad, uit die groepen van samen

leving, die bij belangrijke regeringshandelingen medezeggenschap krij

gen. 

In de aangehaalde oorkonden uit dien tijd van Floris V mogen wij dus, 

steunend op IMMINK'S dissertatie, het volgende concluderen: Floris V 

won bij meerdere daden van het bestuur raad in van zijn belangrijkste 

leenmannen, die bovendien zeer dikwijls als getuigen optraden. Dit wa

ren meest Hollanders, naast enkele Zeeuwen, waaronder de burggraaf, 

zoals we boven zagen. 

Deze dikwijls voorkomende personen kunnen we nu beschouwen als 

leden van den raad in engeren zin. Voor enkele, zeer belangrijke be

stuurshandelingen zocht hij echter contact met personen, die anders niet 

aan het bestuur deelnamen. Dit waren vertegenwoordigers van den adel 

en er kwamen allengs ook gedelegeerden van de stadsbesturen bij; de 

kiem der latere standenvertegenwoordiging. 

Hier rijst voor onze dissertatie een moeilijkheid. Floris V was graaf 

van Holland en Zeeland; hij is zelfs de eerste, die zich aldus noemt.3 

Zijn voorgangers stelden zich tevreden met den titel „comes Hollandie". 

In de vijftiende eeuw zien we nu, dat de raad in engeren zin voor Hol

land en Zeeland een en dezelfde is, waarin het Hollandse element over

heerst, maar het Zeeuwse niet altijd is buitengesloten. De naam van 
1 Immiok, Wording van Staat en Souvcreinieic, 138 e.v. 

2 Immink, Landsheerlijke Raad enz. Bijdr. Gesch. der Ned. I (1946) 247-248. 
» ν. d. Bergh, Ob. II no. 137. 
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dit college wordt dan: het Hof van Holland. Maar de raad in ruimeren 
zin, die, naar we zeggen, in 1276 voor Holland en Zeeland dezelfde is, 
zal dan blijken te zijn gesplitst in: „Staten van Holland" en „Staten van 
Zeeland". Hieruit is op te maken, dat Zeeland een afzonderlijk gewest 
was, of, om moderne staatsrechterlijke termen te bezigen, met Holland 
een reële unie vormde. 

Iets dergelijks was echter ook al in 1257 het geval. Toen had Zeeland 
de hoge vierschaar als eigen instituut. We zagen ook, dat juist het ambt 
van burggraaf het rechtsgebied van Zeeland in een andere verhouding 
plaatste tot den graaf als de andere rechtsgebieden. De grote kwestie, 
die we op te lossen hebben, is dus: Hoe, wanneer en waarom ontstaan 
uit dien ruimeren raad, twee standenvertegenwoordigingen en welk is het 
aandeel hiervan geweest van de hoge vierschaar? 

Vanzelfsprekend moeten we ook daarvoor de specifiek Zeeuwse ge
schiedenis nagaan en vooreerst die onder Floris V. 

Toen Floris meerderjarig werd, was er over Zeeland een baljuw aan
gesteld, die voor de inning der bedegelden moest zorgen.1 Toen de bal
juw in 1266 voor een geschil werd gesteld tussen den abt van Middelburg 
en heer Jan van Brigdamme, beval Floris V hem de uitspraak aan te 
houden, totdat hij zelf in Zeeland recht zou gaan zitten.' 

Hieruit blijkt, dat de nieuwe graaf opvolgde, wat de keur van Floris 
den Voogd voorschreef. 

In 1272 heeft er iets plaats, dat voor Zeeland van groot belang is. 
Floris V geeft dan het bewind van Zeeland over aan zijn neef Floris van 
Henegouwen, hetgeen geschiedde „de consensu hominum nostrorum ex 
orientali parte Scalde".* 

Hier is dus sprake van gebiedsoverdracht en dit geschiedde niet dan 
na toestemming van 's graven mannen van beooster Schelde. 

Deze gebeurtenis is het gevolg van 's graven jeugdigen leeftijd waar
van Floris' tante Aleidis, weduwe van Jan van Avesnes, graaf van He
negouwen, handig gebruik maakte.4 

1 Gosses, Recht. Organisatie, 222. 
1 v. d. Bergh, Ob. II no. 137. Na 1266 komt geen baljuw in Zeeland meer voor. De 

enige belangrijke persoon blijft de heer van Voorne, die als burggraaf 1/8 deel der bede
inkomsten in Bewesterschelde en 1/4 deel daarvan in Beoosterschelde als inkomen ge
noot, v. d. Bergh, Ob. II nos. 185 en 387. Dat het percentage van Bewesterschelde klei
ner was, komt, doordat den leenheer, nL den Vlaamse graaf, de helft der inkomsten 
werd gegeven. 

» v. d. Bergh, Ob. II no. 232. 
4 Na den dood van Floris den Voogd in 1258, was Aleidis regentes voor Floris V ge 

worden. 
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Terwijl haar oudste zoon Jan was voorbestemd om graaf van Hene
gouwen te worden, zou haar tweede zoon Floris Holland moeten krij
gen. Terwijl nu Floris V in 1272 een veldtocht tegen de Westfriezen 
hield, dwong zij hem het bewind over Zeeland aan haar zoon Floris 
over te laten en dezen ook te maken tot baljuw over Zuid-Holland, 
d.w.z. Holland bezuiden de IJsel en de Nieuwe Maas. 

Voor deze overdracht was geen toestemming nodig van de Hollandse 
leden van den ruimeren raad, maar wel van hen, wier gebied het betrof; 
dat waren de „homines" van Beoosterschelde. Niet die van Bewester-
schelde, want dit was een Vlaams leen en de Avesnes beschouwden zich 
ook als erfgenamen van Vlaanderen, zodat het naar hun inzicht volko
men natuurlijk was, dat dit gebied aan Floris van Henegouwen kwam. 
Maar daarmee juist zien we bevestigd, dat Zeeland bewester Schelde 
politiek zo vergroeid was met het andere deel van Zeeland, dat Floris 
van Henegouwen zijn rechten op het ene deel niet kon doen gelden, 
zonder ook het andere deel in bezit te nemen. Bovendien levert deze 
oorkonde het eerste bewijs, dat de „hommes comitis" in politieke zaken 
medezeggenschap krijgen. De Zeeuwse edelen schijnen in deze over
dracht te hebben berust, getuige het feit, dat drie hunner aan Floris van 
Henegouwen een goed te Arnemuiden schenken, hetgeen geschiedde 
„voir vele des graven mannen".1 

Wat in geheel het territoir van den graaf zich afspeelde, bij aangele
genheden, het gehele territoir betreffende, zien we dus in Zeeland bij 
aangelegenheden, Zeeland betreffende. Welk verband bestaat er nu tus
sen de raad in ruimeren zin voor Holland en Zeeland èn de „homines 
comitis" in Zeeland? Het enige, dat we dienaangaande kunnen antwoor
den is, dat tot eerstgenoemde alle „hommes comitis" konden worden 
toegelaten, wat natuurlijk nimmer gebeurd is. Gaandeweg zal de raad in 
ruimeren zin slechts dan Zeeuwen in zich opnemen, wanneer het aan
gelegenheden betreft, die Zeeland evenzeer aangaan als Holland. Niet
temin, zo zagen we, zijn de belangrijkste hunner dikwijls aanwezig. In 
den engeren raad schijnt het een gehele bijzonderheid te zijn, wanneer 
naast den burggraaf nog andere Zeeuwen zitting hadden. Met zekerheid 
is bekend, dat de befaamde Wolfen van Borselen in 1290 door Floris V 
werd aangesteld: „bi sinen raden te werken ende te doene also langhe 
alse wi leven, in allen dingen, daarin dat landsheren pleghen te werkene 

ι v. d. Bergh, Ob. II no. 253. 
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ende te done bi denghenen, die haer raet siin sonder enigh arglist".1 

De overdracht van Zeeland aan Floris van Henegouwen heeft niet 
lang geduurd, want in 1281 beslist Floris V zelf in een geschil tussen 
de abt in Middelburg en enige schouten in Zeeland, betreffende de 
heervaart.2 Maar onder al deze omstandigheden is een zelfbewustzijn in 
Zeeland ontstaan, dat aan het einde der tachtiger jaren, de band tussen 
Zeeland en het overig deel van 's graven territoir nog losser gaat maken. 
Vooral de edelen keren zich meer en meer tegen den graaf, omdat hij 
inbreuk maakte op den keur van Floris den Voogd. Daar kwam nog bij, 
dat de edelen van Bewesterschelde er van overtuigd waren, dat hun po
sitie hechter stond, wanneer twee graven, die van Vlaanderen en Hol
land, over hen regeerden, en nog wel in onderlinge twist met elkaar, 
dan de ene Floris V, die na de onderwerping der Westfriezen in de tach
tiger jaren een machtig man geworden was. Werd aan het begin der 
eeuw een privilege voor Bewesterschelde of voor een stad in dat gebied 
door de twee landsheren gegeven,3 in 1285 vergunt Floris V Middelburg 
en Bewesterschelde wollewerken te maken, zonder dat van den graaf 
van Vlaanderen gewag gemaakt wordt.* De aanhef van de oorkonde 
luidt als volgt: „Florens, grave van Hollant, die groet alle die edele 
luyden, die bewoonen Bewesterscelt in Zeelant". Typerend is hier, dat 
de „edele luyden", de „hommes", de enige categorie van onderdanen 
was, waarmee Floris ernstig rekening te houden had. 

Van 1256 tot 1289 is er dus in Zeeland weinig veranderd. Alleen de 
„hommes comitis" worden gekend in zaken, Zeeland betreffende. In 
sporadische gevallen komen meerdere van deze „homines" en de steden 
van Zeeland samen met de edelen en steden van Holland5 en deze bij
eenkomst draagt het karakter van een uitgebreiden grafelijken raad. 
Voor minder belangrijke zaken heeft de graaf een „consilium", waarin 
een enkel Zeeuws edelman zitting had. De taak van den „consilium" is 
den graaf bij te staan en te adviseren. 

De bewogen jaren van het laatste decennium der dertiende eeuw zijn 
voor Zeeland van groot belang. Deze vormen een periode, waarin de 
Zeeuwse edelen strijden voor de vrijheid van hun gewest. Feitelijk strij-

i v. d. Bergh, Ob. И no. 745. 
1 ОЬгееп, Floris V епг. 114 m. 4. Zie ook v. d. Bergh, Ob. II no. 421. 
3 ν. d. Bergh, Ob. I no. 261. 
* id. II no. 562. 
6 id. nos. 321 en 344. 
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den zij voor eigen vrijheid, maar het resultaat is, dat Zeeland definitief 
een afzonderlijk gewest geworden is. We zagen reeds, hoe de edelen van 
Bewesterschelde gaarne stonden onder twee elkaar bestrijdende graven. 
Dit immers kwam hun eigen macht ten goede. Naarmate Floris V mach
tiger werd, trachtte hij de Zeeuwse edelen ter zijde te schuiven. Daarom 
beloofden verscheidenen hunner in 1290 hulde en manschap aan Guy 
van Dampierre, graaf van Vlaanderen, daar Floris V ondanks hun aan
dringen weigert de inbreuken op 's lands oude costumen te herstellen.1 

Het zijn allen edelen van Bewesterschelde, met uitzondering van den 
Hollander Jan van Brederode en van Jan van Renesse, die reeds kort 
tevoren leenman van den Vlaamsen graaf geworden was.' De Vlaamse 
graaf antwoordde, dat hij geen verdrag met Floris V zal sluiten dan na 
toestemming van de genoemde edelen.' 

De door Floris ter zijde gestelde „costumen" betreffen enige artikelen 
uit den keur van Floris den Voogd, door OBREEN aangehaald.4 De steden 
vielen buiten deze kwestie. Zij waren, als alle steden, op de hand van 
Floris V, die hun rechten gestadig uitbreidde. Een krachtig grafelijk be
wind was de steden welkom, waarborg als het was voor orde en rust. 

Ondertussen was heer Albrecht van Voorne, Zeeland's burggraaf 
overleden. Voor zijn minderjarigen zoon Gerard voerde zijn moeder Ca-
tharina van Durbuy het bewind.6 Haar intieme verhouding tot Floris V 
kon de actie der Zeeuwse edelen niet beletten. Er brak in 1289 oorlog 
uit en Robert, oudste zoon van Guy, graaf van Vlaanderen, belegerde 
Middelburg, ondanks de pressie van Rudolf van Habsburg, den Rooms 
Koning, op de Zeeuwse edelen uitgeoefend, Floris V als wettigen heer te 
erkennen. De afloop is bekend: hertog Jan I van Brabant, in 1288 door 
Floris gesteund in den Limburgsen successieoorlog, zou met graaf Guy en 
zijn oudsten zoon uitspraak doen in de Vlaams-Hollandse geschillen te Bier
vliet. Hier werd Floris V gevangen gezet Hij moest graaf Guy vergoeding 
geven en hem leenhulde doen voor Zeeland bewester Schelde. Hertog Jan I 
stond borg voor het nakomen van alle verplichtingen van Floris en zou 
bij nieuw oprijzende geschillen beslissen.8 De Zeeuwse edelen en Floris 
V beslechtten hun geschillen bij scheidsrechterlijke uitspraak. Zo kwam 
1 v. d. Bergh, Ob. II no. ббб. 
* id. nos. 653-653. 
s id. no. 667. 
* Obreen, Floris V eta., 119 e.V. 
5 id., 117. 
β ν. d. Bergh, Ob. II no. 714. 
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ook de keur van 1290 tot stand, die, naar GOSSES in zijn handboek zegt, 
van Zeeland bijna een adelsrepubliek maakte.1 Deze keur was afge
dwongen en gold, evenals de vorige voor het gehele Zeeuwse platteland. 
In den aanhef noemt Floris zich „grave van Hollant en Zeelant", het
geen in de laatste jaren te doen gebruikelijk was." 

De voornaamste bepalingen van de keur van 1290 in verband met de 
Zeeuwse statengeschiedenis zijn de volgende: 

1. De graaf mag voor het Zeeuwse platteland een baljuw aanstellen 
voor drie jaren. Later wordt dit Wolfert van Borselen. Een opvolger 
mag de baljuw niet aanstellen dan met goedvinden van den graaf en de 
meeste gezworenen, (art 2).3 

2. Het aantal gezworenen, d.w.z. 's graven mannen, die zitting heb
ben in de hoge vierschaar, bedraagt 44 voor Bewesterschelde en 24 voor 
Beoosterschelde (art. 4). Hieruit blijkt dat de hoge vierschaar een ge
sloten college wordt De „hommes comitis" vormen zo in Zeeland een 
soort parlement, dat met meerderheid van stemmen beslist over een bo
ven hen aan te stellen ambtenaar. 

3. De baljuw mag den graaf vervangen als voorzitter der vierschaar 
en moet in Zeeland verblijf houden, opdat het gerecht voortgang vindt 
(art. 20).4 Hieruit blijkt, dat bij onstentenis van den graaf, de Zeeuwse 
edelen in rechterlijke zaken oppermachtig zijn. De baljuw was immers 
blijkens zijn wijze van aanstelling een willig werktuig in de handen der 
gezworenen. 

Deze keur is echter nimmer in werking getreden. Floris V bracht 
evenmin leenhulde aan graaf Guy. Hij gaf hem ook geen vergoeding. 
Zijn macht scheen nog minder aantastbaar te zijn geworden door den 
groten rol, die hij in de buitenlandse politiek te vervullen kreeg. Alleen 
de verzoening van Wolfert van Borselen, die tevens raad en baljuw 
wordt, heeft zijn beslag gekregen.5 

Eveneens verzoenen zich met hem Wouter van Kruiningen, Dirk van 
Brederode en Jan van Renesse.6 De Zeeuwse edelen zijn met die van 
Holland en de leden van den raad in engeren zin borgen bij een verdrag 
1 Gosses-Japikse, Staatk. Gesch. van Ned.2, 109. 
1 Vooral geschiedde dit, omdat Floris V wilde betogen, dat hij alleen recht had op ge

heel Zeeland en dat de Rooms Koning zulks erkend had. 
3 Fruin, Keuren van Zeeland O.V.R. 20 (1920) 72. 
4 Fruin, Keuren van Zeeland O.V.R. 20 (1920) 76. De baljuw heeft, zolang de burg

graaf minderjarig is, de zaak van den burggraaf overgenomen. 
s v. d. Bergh Ob. II, no. 745. 
» id. 792-798-805. 
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tussen Holland en Utrecht in 1293.1 De trouw der steden aan Floris V 
was onwankelbaar gebleken; grif treden zij op als borgen, wanneer Flo
ris V in 1292 erkent £ 12000 schuldig te zijn aan heer Jan van Arkel. 
Zowel de Hollandse steden als Middelburg en Zierikzee gaan hiertoe 
over.2 Maar ondertussen zijn 23 edelen van het gebied bewester Schelde 
over het niet nakomen der verplichtingen zo geërgerd door Floris V, dat 
zij op 1 Augustus 1292 graaf Guy weer huldigen als hun graaf. Zij noe
men Floris enkel graaf van Holland. Als bekroning geeft graaf Guy 
verschillende geldsommen aan de edelen voor onderstand.3 Van langen 
duur is de onenigheid echter niet geweest; in Maart 1293 is Floris te 
Middelburg.4 Wolfert van Borselen en zijn medestanders vluchten uit 
het land.6 De overige edelen schijnen zich met Floris V te hebben ver
zoend. Dit blijkt op 8 Januari 1296, wanneer hij in weerwil van het 
subsidieverdrag, eens met koning Edward I van Engeland gesloten, zich 
aansluit bij diens aartsvijand koning Philips de Schone van Frankrijk 
en met hem zelfs een of- en defensief verbond sluiten tegen ieder, be
halve tegen den Rooms Koning. Dit verbond wordt door acht edelen, 
waaronder Jan van Renesse, bevestigd." Kort voor zijn dood verbond zich 
ook Wolfert van Borselen weer met Floris V, hetwelk geschiedde „bi 
rade sire mannen".7 

Of dit een verraderlijke houding van Wolfert was, weten we niet. 
Zeker is, dat de Zeeuwse edelen geen rechtstreeks aandeel hadden in de 
moord van Floris V. 

Na Floris' dood moest zijn zoon Jan opvolgen, die in Engeland verblijf 
hield. Daar immers zou hij een koningsdochter huwen, zoals vroeger bij 
verdrag was bepaald.8 Nu de ontrouwe graaf was overleden, was het 
vanzelfsprekend, dat koning Edward I via zijn toekomstigen schoonzoon 
invloed zou doen gelden in Holland en Zeeland. Dit opende perspec
tieven voor zijn politiek: de Vlaamse gilden met den graaf waren anti-
Frans en de Zeeuwse edelen kwamen nu in een moeilijke positie. Wel 
was de graaf vermoord, maar al te grote Engels-Vlaamse invloed was 

1 v. d. Bergh, Ob. II no. 845. 
» id. DO. 817. 
» id. no. 825. 
* id. no. 840. 
5 id. no. 846. Zij waren gevlucht, bang, dat Floris wraak zou nemen op de Vlaamsge-

zinde edelen van Zeeland Bewesrerschelde. 
* id. no. 926. 
7 id. no. 943. 
» id. no. 542. 

35 



ook niet aanlokkelijk. Reeds terstond verzocht Edward I aan Holland en 
Zeeland enigen van hen naar Engeland te zenden. Typerend voor de 
opvattingen in Engeland is, dat de koning zich in den aanhef richt tot 
„dilectis sibi baronibus, militibus, scabinis, burgensibus, probis homini-
bus et aliis universis et singulis".1 

De koning richt zich hier kennelijk tot den raad in ruimeren zin, die 
het karakter heeft van een standenvertegenwoordiging. Wanneer Ed
ward korten tijd nadien twee prelaten en twee ridders uitzendt, verzoekt 
hij Wolfen van Borselen „et toti communitati Zelandiae, item burgen
sibus et probis hominibus de Zierixe in Hollandia(!), item scabinis, con-
sulibus, totique universitati oppidi Dordracensis, i tem. . . . domino de 
Arele. . . . domino de Lecha militibus cunctisque hominibus inclitis 
totius comitatus Hollandie" deze afgevaardigden te ondersteunen.2 

Waar in Engeland een gevestigde standenmaatschappij was, die was 
georganiseerd in het in 1265 ontstane Parlement, dacht de koning zich 
in Holland en Zeeland iets dergelijks. Bij hem waren de ridders verte
genwoordigers van de „counties", het platteland. In Zeeland zagen we, 
dat de meeste ridders tevens ambachtsheren waren en hun ambacht ver
tegenwoordigden. Ook hier dus een plattelandsvertegenwoordiging. Dat 
in Zeeland sprake was van Engelse invloed, zoals ENKLAAR suggereert, 
is aanvechtbaar.3 Naar we zullen zien, is de Zeeuwse landsvertegenwoor-
diging niet de oorsprong der Staten. De Staten ontstaan uit den raad in 
ruimeren zin. Wel is zeker, dat in de jaren 1296-1299 onder Engelsen 
invloed een zekere standenvertegenwoordiging ontstaat. Dat Zierikzee 
en Dordrecht met name door Edward I worden genoemd, zal het gevolg 
zijn van handelsbetrekkingen met Engeland en dat Zeeland vóór Hol
land wordt aangehaald, het gevolg van de vooraanstaande positie, die 
Wolfen van Borselen hier innam. 

Ondertussen was Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, regent ge
worden voor zijn nog in Engeland venoevenden neef. Deze was, gezien 
zijn vijandschap met de Dampierres, fransgezind. Hij liet zich door den 
raad adviseren bij het verlenen van een handvest aan de stad Dordrecht.4 

1 id. no. 958. Uit elke stad zouden twee of meet personen en uit elk landschap twee of 
meer ridders moeten komen. 

* id. no. 961. 
3 Enklaar. Opkomst van den graf e lij ken raad enz. Bijdr. Ned. Gesch. I (1946) 28 e.v. 
« ν. d. Bergh. Ob. II no. 963. 
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Door zijn toedoen werd Gerard van Voorne in 1297 burggraaf van 
Zeeland.1 

Twee machten staan nu tegenover elkaar: Eduard I met Wolfen van 
Borselen en Jan van Avesnes. Voorlopig is Eduard nog de machtigste. Hij 
moet de geschillen tussen Holland en Brabant regelen.2 Als graaf Jan I 
in zijn landen is aangekomen, belooft hij de raad der Engelse gevolmach
tigden in alles te volgen.8 Deze gemachtigden moeten onderhandelen 
met Wolfert van Borselen en Rooms Koning Adolf van Nassau. 

Zierikzee krijgt voor zijn pro-Engelse houding haar beloning: Jan I 
zal de stad beschermen en zij krijgt met het overige Zeeland vrijdom van 
tol.4 Jan belooft ook den raad van Wolfert van Borselen te zullen opvol
gen: Wolfert krijgt op 30 April 1297 alle renten en inkomsten in Hol
land en Zeeland in pand.5 Jan van Avesnes kan niet anders dan de lijf
tocht van 's graven gemalin goedkeuren, welke lijftocht werd vastgesteld 
„unanimo CONSILIO ET ASSENSO hominum fidelium et CONSILIARIORUM 

NOSTRORUM, videlicet" Hendrik van der Lecke, Wolfert van Borselen, 
HEER VAN ZEELAND, Dirk, heer van Brederode, heer Nicolaas van Cats, 
heer Jan van Renesse e.a. De raad in engeren zin bestaat blijkbaar uit 
meerdere Hollanders en enige Zeeuwen. Maar de oorkonde vervolgt 
„una cum sigillis nostrorum consiliariorum prescriptorum presentibus 
est appensum, et ad predictorum omnium majorem certitudinem nos. . . 
(hier volgen een aantal „milites" en „armigeri", waaronder Gerard van 
Voome) et COMMUNITATES VILLARUM ET OPPIDORUM, videlicet de Ley-
den de Delf, de Haerlem, de Zaunde ('s-Gravenzande) et de Alonare, 
que omnia predicta CONCESSIONE VEL ASSIGNATIONE continentur ad re-
quisitionem suis sigillis fecerunt presentes litteras communiri".8 

Duidelijk staan hier naast elkaar de „raad in engeren zin", waarvan 
het aantal leden beperkt is en de „raad in ruimeren zin", bestaande uit 
edelen en steden wier aantal aan geen beperking onderhevig is. Onge
twijfeld is het optreden van dezen laatste het gevolg van den Engelsen 
invloed. Wel zagen we tijdens Floris V ook zo 'n „raad in ruimeren zin" 
maar deze trad alleen op, wanneer het ging om economische zaken, 
edelen en vooral steden aangaande, en was hun taak slechts te getui-
1 v. d. Bergh, Ob. Il nos. 971 en 972. 
2 id. no. 975. 
3 id. no. 979. 
4 id. no. 987 en no. 989. 
5 id. no. 997 en no. 998. 
« id. no. 999. 
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gen en te bezegelen. In dit geval hebben de leden medezeggenschap in 
een half-dynastieke, half-politieke aangelegenheid. Dat is het nieuwe, 
dat de regering van Jan I bracht. 

De drie Zeeuwse raadslieden Wolfert van Borselen, Nicolaas van 
Cats alsook burggraaf Gerard van Voorne bezegelen met drie Hollan
ders een oorkonde, gericht namens „edelen, knapen en gemeente van 
Holland, Zeeland en Westfriesland" aan koning Eduard, met de mede
deling, dat zijn dochter met ere zal worden ontvangen.1 Eduard zou door 
zijn politiek nog meer succes oogsten. In Februari 1299 sluiten Vlaan
deren en Holland een verdrag tegen Frankrijk, waarbij Guy van Dam-
pierre de oude geschillen opzij schoof en geen leenheerschap over Zee
land bewester Schelde meer eiste.' 

We behoeven deze woelige jaren niet in extenso te behandelen. Be
kend is, dat Wolfert von Borselen vermoord werd en Jan van Renesse, 
die voor hem had moeten vluchten, weer op de voorgrond treedt. Hier
mee nam de invloed van de Avesnespartij in kracht toe. 

Eerst moesten de graven van Holland en Henegouwen nog een uit
spraak doen over de beschuldiging, dat hij deelgenomen had aan de 
moord op Floris V.' De Zeeuwse edelen bleven borg om diverse mede
plichtigen aan Floris' dood weer te arresteren.4 Ja zelfs de steden Dord
recht, Middelburg, Zierikzee, Leiden, Delft, Haarlem, Alkmaar en Geer-
truidenberg verbonden zich met de beide graven om zich niet te verzoe
nen met de moordenaars van Floris V.5 In plaats van den Engelsen in
vloed komt de Henegouws-Franse invloed. De dood van Wolfert van 
Borselen heeft daartoe zeker bijgedragen. De macht van Jan van Aves
nes werd hier zo groot, dat graaf Jan I en zijn echtgenote hem in October 
1299 voor vier jaren het bewind over hun landen opdroegen, hetgeen 
geschiedde „BI GHEMEENE RADE ONSER GOEDER LUDE VAN ONSEN LANDE 

ENDE VAN ONSEN PORTEN". Edelen en steden worden GERAADPLEEGD in 
een maatregel Holland en Zeeland aangaande. Het Engels model, een 
raad in ruimeren zin, bleef, ook nadat de politieke invloed van Engeland 
verdwenen was. 

Aan het einde der regering van Jan I zien we dus het volgende beeld. 

1 v. d. Bergh II no. 1021. 
* id. no. 1052; de Frémery Suppl. no. 327. 
» id. no. 1077. 
* id. nos. 1081 ca 1084. 
» id. no. 1093-
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Naast een raad, grotendeels uit Hollanders bestaande, ontstaat een gro
tere raad van edelen en steden, die adviserende bevoegheid heeft. Deze 
edelen en steden vertegenwoordigen het gehele territoir. De Zeeuwse 
edelen blijven bijeen in de hoge vierschaar. Maar deze hoge vierschaar is 
geen standenvertegenwoordiging van Zeeland; vooreerst, omdat het al
leen de edelen zijn, waar de steden geheel buiten stonden en vervolgens, 
omdat de edelen de Zeeuwse ambachten en niet den stand der edelen 
vertegenwoordigden. Het geographisch en het sociologische begrip die
nen hier niet te worden verward. 
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HOOroSTUK III 

DE ZEEUWSE VERTEGENWOORDIGING IN DE EERSTE HELFT 
DER VEERTIENDE EEUW. 

Toen graaf Jan I einde 1299 was overleden, werd zijn regent Jan van 
Avesnes graaf van Holland en Zeeland, zodat voortaan deze graafschap
pen Holland en Zeeland met Henegouwen in een personele unie ver
bonden waren. Slechts een enkele maal, zoals in 1373, zijn de drie graaf
schappen tezamen bijeen, wanneer de ruwaard Albrecht, zijn zoon Wil
lem laat huwen met Maria, oudste dochter van koning Karel V van 
Frankrijk. Ak medezegelaars zijn dan aanwezig edelen en steden der 
drie graafschappen.1 Zij hadden allen evenveel belang bij een huwelijk 
van den troonopvolger. Maar in de periode vóór 1373 staat Henegou
wen bijna geheel los van Holland en Zeeland. De graven uit het Hene
gouwse huis verbleven liever en meer in hun stamland dan in het later 
verworven gebied. Door de verwijderde ligging van Henegouwen gingen 
Holland en Zeeland, die slechts den landheer met dit gewest gemeen 
hadden, hun eigen weg. 

In het genoemde huwelijksverdrag bemerken wij echter ook, dat de 
edelen en steden van Holland eerst worden genoemd en daarna die van 
Zeeland. Dat was in 1297 nog niet het geval: de Hollandse en Zeeuwse 
aanwezigen werden door elkaar genoemd. De band tussen beide lands
delen is dus veel minder hecht geworden, m.a.w. Zeeland heeft zich juist 
in dezen tijd als een eigen graafschap ontwikkeld. De „raad in ruimeren 
zin", die we tijdens Floris V opmerkten, was nu in tweeën gesplitst: 
één voor Holland en één voor Zeeland. Naast de hoge vierschaar, oor
zaak van het begrip Zeeland, is er dus ook een andere vertegenwoordi
ging ontstaan, oorzaak van Zeeland's isolatie van Holland. Wel had 
Floris V zich al graaf van Zeeland genoemd, maar we zagen, dat deze 
titel een politieke achtergrond had. Om dezelfde reden zullen de Aves
nes, vijanden der Vlaamse graven, wanneer zij de macht in Holland 
krijgen, dezen titel graag behouden. Hun vriendschap met Frankrijk is 
1 Hulsboff, Oorkonden enz. B.M.H.G. 32 (1911) 327-330. 
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van groten invloed geweest, niet alleen op de politieke gebeurtenissen 
kort na 1300, doch ook op de institutionele geschiedenis. In Frankrijk 
riep koning Philips IV de Schone in 1302 een afvaardiging bijeen van 
geestelijkheid, adel en steden, zowel uit de kroondomeinen als uit de 
lenen. Tegelijk met het ontstaan der „Etats Généraux" wordt de cen
trale vorstenmacht versterkt In den „Grand Conseil" dringt het juri
disch element meer en meer binnen; de Legisten zullen overeenkomstig 
het Romeinse Recht de vorstenmacht vermeerderen en die der onderda
nen verminderen, voor zover dit mogelijk is. In denzelfden trant zullen 
de Henegouwse graven trachten te hervormen en vooral Willem III, die 
met een Franse prinses gehuwd, tot kort voor zijn dood zeer francophiel 
was. 

Wat de korte regering van graaf Jan II betreft, bemerken we slechts 
twee maal invloed van den grafelijken raad. Zo worden in 1303 aan de 
stad Dordrecht wetten gegeven voor weeskinderen en hun voogden „bi 
rade ons raets".1 Van meer belang is het sluiten van een verdrag met 
de stad Utrecht in 1301, hetgeen geschiedde „bi ganser rade onser ge
trouwer mannen ENDE ons raets".2 We zien hier de aanwezigheid van 
den raad in engeren zin èn van den raad in ruimeren zin, den raad van 
leenmannen, die, naar we zagen, met de gedelegeerden der steden kon 
worden uitgebreid. 

Ook Zeeuwse leenmannen zullen hier aanwezig geweest zijn. Of even
wel de raad in ruimeren zin uit alle Zeeuwse leenmannen, dus uit alle 
leden der hoge vierschaar bestond, vereist nader onderzoek. Zeker is, 
dat in den loop der veertiende eeuw de hoge vierschaar zijn taak als 
rechterlijk college zal blijven uitoefenen, maar tevens zullen de edelen 
van Zeeland met de steden van Zeeland samen komen. Deze bijeen
komsten zullen een enkele keer gehouden worden onder den naam „vier
schaar" maar bij het voorbijgaan der jaren zal dit niet meer het geval 
zijn. 

In hoeverre GOSSES' veronderstelling, dat Staten en vierschaar oor
spronkelijk dezelfde zijn, juist is, is in het tijdperk, dit hoofdstuk omvat
tende, te achterhalen. Daartoe kunnen we ons beperken tot de Zeeuwse 
geschiedenis, om de Hollandse slechts daar aan te halen, waar ze met de 
Zeeuwse in verband staat. 

1 v. Mieris, Groot Chartetboek enz. II, 36. 
* ¡d. II, 14. 
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Ook onder de regering van Jan II bleek de raad in ruimeren zin, uit 

leenmannen bestaande, niet alleen meer te worden gekend bij belang

rijke politieke regeringshandelingen, maar zij had ook in andere zaken 

adviserende bevoegdheden. Hetgeen na den dood van Floris V een en

kele maal gebeurde, is nu gewoonte geworden. Tevoren bespeuren we 

deze adviserende bevoegdheden niet. Ook de steden, tijdens Jan I meer

malen geraadpleegd, worden tijdens het bewind der Henegouwse graven 

om advies gehoord. Immers in 1305 wordt de raad in ruimeren zin door 

graaf Willem III den Goede opgeroepen. Tijdens deze vergadering, die 

later de naam „dagvaart" zal krijgen, waren naast twintig met name 

genoemde edelen ook aanwezig „andere ridderen ende knapen vele die 

onsre mannen zijn", hetgeen doet blijken, dat deze tot de „homines co-

mitis" behoorden en als zodanig aanwezig waren. De genoemde twintig 

zijn waarschijnlijk de leden van den raad in engeren zin, al zal dit niet 

geheel nauwkeurig afgebakend zijn. Als eerste ridder wordt genoemd 

heer Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, zodat de burggraaf 

weer als de voornaamste Zeeuwse edele naar voren treedt. Hij en de 

andere met name genoemden zijn opgeroepen vanwege hun persoonlijk 

aanzien en vanwege hun vermoedelijk lidmaatschap van 's graven „con

silium". De overige ridders en knapen worden opgeroepen in hun hoe

danigheid van ridder, lid van den STAND der edelen. Maar ook vertegen

woordigers der steden zijn in de vergadering aanwezig, zowel van de 

Hollandse steden als van Middelburg en Zierikzee.1 De kwesties hier te 

regelen, waren de volgende: 

1. Wie zijn adeldom niet kon bewijzen, moest met de onedelen schot 

betalen. 

2. Een geschil was er op te lossen tussen welgeborenen en gemeen

ten van Kennemerland. 

De graaf en zijn „homines" doen uitspraak, bekrachtigd door de ove

rigen. Contentieuze rechtspraak was den edelen voorbehouden en dit 

was tot dusverre zo gebleven. Ook de eerste kwestie was een zuiver lan

delijke. Dat evenwel de steden bij deze gelegenheid in zo 'n groten ge

tale worden opgeroepen voor kwesties, waar ze geheel buiten stonden, is 

iets nieuws. Vermoedelijk geschiedde dit in navolging van de gebeurte

nissen in Frankrijk. De geestelijkheid was echter wel in Frankrijk, maar 

ι v. Mieris II, 48. 
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niet in Holland en Zeeland vertegenwoordigd, om redenen, hieronder 
aan te voeren. 

Een dergelijke uitgebreide vergadering is onder de regering van Wil
lem III en IV niet meer gehouden. Alles wijst er op, dat de raad in rui
meren zin nog geen vast college was, maar in samenstelling nog aan 
vele wisselingen onderhevig.1 

Dit blijkt ook duidelijk in 1319, wanneer bisschop Frederik van 
Utrecht en graaf Willem III aan Jan van Henegouwen en den graaf van 
Loon hun uitspraak over geschillen met graaf Reinoud van Gelder, die 
van Lienden en hun helpers opdragen. Als borgen treden op: Willem III 
Jan van Henegouwen,2 burggraaf Gerard van Voorne en andere met 
name genoemde edelen, benevens de steden Dordrecht, Delft, Leiden en 
Haarlem.3 We kunnen hier moeilijk uitmaken, of de genoemde perso
nen al dan niet zitting hadden in den raad in engeren zin. Met den burg
graaf van Zeeland is dit zeker het geval, eveneens met Gijsbrecht van 
IJsselstein, Jan van Arkel, Gerard van Raaphorst en Simon van Ben-
them. Maar de steden vallen er zeker buiten. De raad in mimeren zin 
blijkt dus niet anders te zijn dan een uitbreiding van den „consilium", 
die volkomen willekeurig was. Het wordt nog moeilijker, wanneer in 
1322 tussen Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen en Willem III 
een vredesverdrag gesloten wordt. Deze vrede wordt namens graaf Lo
dewijk bevestigd door de drie „goede" steden van Vlaanderen: Brugge, 
Gent en leper; namens den graaf van Holland en Zeeland geschiedt dit 
door de steden Valenciennes, Bergen, Maubeuge, Binches, Dordrecht, 
Delft, Leiden, Haarlem, Middelburg en Zierikzee.4 Hier worden dus en
kele steden, zowel van Henegouwen,5 als van Holland en Zeeland in een 
vredesverdrag betrokken en niet de edelen, zelfs niet de leden van den 
raad in engeren zin. De reden hiervan is, dat graaf Willem III zich aan
paste aan de Vlaamse toestanden. In Vlaanderen immers waren de drie 
goede steden economisch en politiek veel machtiger geworden dan welke 
edelman ook. Omdat deze drie steden de belangrijkste vertegenwoordi
gers zijn van Vlaanderen, moest ook de graaf van Holland zijn veel 
1 Jansma vermeldt bijeenkomsten van edelen en steden in 1311, 1314 en 1313 In aan

sluiting op De Monté ver Loren onderscheidt hij ook twee raden Raad en Reken
kamer enz 13-14 

1 de latere Jan van Beaumont. 
3 ν Mieris II, 221. 
4 ld II, 275. 
5 De verhouding tussen Willem III en den graal van Vlaanderen ging het aangrenzend 

Henegouwen nog meer aan dan het verwijderde Holland en Zeeland 
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minder belangrijke steden bijeen roepen voor dit vredesverdrag. Ander

zijds komen ook hier de steden hoe langer hoe meer op, zodat zij hoe 

langer hoe meer in het landsbestuur moeten worden betrokken. Zo blij

ken bij het vaststellen der huwelijksvoorwaarden tussen Willem, oud

sten zoon van den Hollandsen graaf en Johanna van Brabant in 1330, 

de edelen en steden van Holland aanwezig te zijn.1 

De Franse invloed doet zich tijdens de regering van Willem III ook 

gelden in de samenstelling van den engeren raad. Ook hier komen nieu

we elementen binnen: de juristen, dikwijls vreemdelingen, zullen meer 

en meer technische werkzaamheden gaan verrichten.2 De samenstelling 

van den raad valt buiten ons onderwerp, maar voor de kennis der 

Zeeuwse staatsinstellingen en de verhouding tussen Holland en Zeeland 

is het dienstig na te gaan, of er Zeeuwen in dezen raad zitting hadden en 

zo ja, welke. 

We maakten reeds melding van den heer van Voorne, die in 1305 

gehoord werd, alsook in 1319. Ook werd hij gehoord in 1313, toen de 

stad Leiden zich in haar rechten en vrijheden bevestigd zag.3 Evenals een 

eeuw geleden is de burggraaf van Zeeland een der meest vertrouwde 

leenmannen van den graaf. Maar in de vorige eeuw zagen we ook an

dere Zeeuwse edelen allengs zitting nemen in den raad en optreden in 

aangelegenheden, die Zeeland niet of weinig aangingen. Ook dit blijkt 

zo te zijn gebleven: in 1320 worden aan 's graven kamerling Willem 

van Duvenvoorde4 twee ambachten gegeven. Dit wordt bezegeld door 

den bisschop van Zuden, door DEN ABT VAN MIDDELBURG, heer Gerard 

van Raaphorst en Jan van Bergen, baljuw van Zuid Holland.0 Wanneer 

in 1321 de graaf den rentmeester van Zuid Holland en zijn tollenaars 

beveelt de inwoners van Zierikzee tolvrij te laten varen, de stad een mo

len in pacht geeft, haar het gebruik van zekere schorren toestaat en het 

begijnhof aldaar in bescherming neemt, geschiedt zulks „per Dominum 

1 ν. Mieris II, 492. 
2 Jansma, 20. Deze onderschiedt in den raad: 

1. Het standische element, uit edelen en bestaande en voor uitbreiding vatbaar. Deze 
uitbreiding is o.i. de raad in ruimeren zin. 

2. De vertrouwde raden, die als geldschieters optraden. 
3. De klerken der kanselarij, juristen en vaak vreemdelingen. Zij waren nodig voor de 

technische werkzaamheden. 
3 v. Mieris II, 148. 
* Naar Jansma's opvatting is hij een der vertrouwde raden. 
5 Deze was wijbisschcop van Utrecht. 
• v. Mieris II, 242. 
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Zudensem,1 ABBATEM DE MIDDELBURG et commune consilium Domiш". , 

Deze oorkonde is te Zierikzee uitgevaardigd en ook, als de graaf na eni
ge maanden in Middelburg gekomen is, is de abt telkens bij regerings-
handelingen aanwezig.3 Maar in October van hetzelfde jaar wordt een 
verdrag gesloten tussen hertog Jan III van Brabant en Willem III. De 
regeling der geschillen wordt dan overgelaten aan vier edelen, twee na
mens elk van beide landsheren. Namens Willem III zijn het de heren 
van Voorne en van Arkel. Wel werd dit verdrag uitgevaardigd „per com
mune consilium Domini et ducis", waarmee de raad in engeren zin wordt 
bedoeld, maar van de aanwezigheid van den abt van Middelburg blijkt 
niets meer, evenmin trouwens van vertegenwoordigers van adel en bur
gerij. De abt van Middelburg werd aldus gehoord in 1320 en 1321 en 
zou in deze jaren 's graven raad kunnen worden genoemd. Maar hij be
kleedde hierin een uitzonderlijke positie: was de graaf in Zeeland, dan 
werd zijn bemiddeling gevraagd, maar buiten Zeeland zijnde, raadpleeg
de hij den heer van Voorne als enigen Zeeuw. Er zijn uitzonderingen, 
die den regel bevestigen: in 1321 wordt te 's-Gravenhage aan een der 
grafelijke raden, Jan van Polanen 's graven huis Nieuwendoorn in 
Friesland gegeven: de abt is dan ook aanwezig;4 maar na 1321 is zulks 
niet meer het geval, wanneer het aangelegenheden betrof, waar Zeeland 
geheel buiten stond. Immers het feit, dat in 1323 de abt naast den heer 
van Voorne wel bekrachtigt, dat de vijf ambachten in Walcheren „ze
kere watering" moeten bedrijven en dat aan Gillijs bij het kopen van 
land te Arnemuiden, wordt aangezegd, dat de graaf hier een stenen huis 
en een vesting kan laten bouwen, wijst er juist op, dat de abt een bui
tengewoon lid van 's graven raad is.5 Ook in meerdere andere, specifiek 
Zeeuwse gevallen, treedt de abt nog op." Maar voor deze aangelegen
heden, die hetzij in Zeeland geregeld werden, hetzij Zeeland betroffen, 
werden ook wel andere vooraanstaande Zeeuwen opgeroepen, zoals de 
heren van Kruiningen en van Cats.7 

1 Deze was wijbisschop van Utrecht 
2 v. Mieris II, 249. 
» id. II 253. 
* id. II 257. 
» id. II 307, 310. 
6 id. II 313. Op 8 December 1325 wordt de abdis van Waterlooswerve bevolen de ver

kochte godshuizen weer terug te nemen. Dit geschiedt „per Comitem, Abbatem et com
mune consilium", v. Mieris II, 369. 

7 v. Mieris II, 316. 
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Bij den verkoop van land in Arnemuiden was ook de rentmeester van 
Zeeland aanwezig. Zou dit misschien wijzen op een „consilium" voor 
Zeeland, naast een „consilium" voor Holland? Wij menen van niet. Im
mers na 1325 verdwijnt de abt uit de reeks van geraadpleegde personen, 
maar de heer van Voorne is nog in 1331 een der mannen, ten overstaan 
van wien graaf Willem III land in Zwijndrecht verkocht.' Niettemin 
wordt de aanwezigheid van den burggraaf van Zeeland in niet Zeeuwse 
aangelegenheden zeldzamer. De reden hiervan is dezelfde als die zich in 
Frankrijk voordeed: Willem III heeft liever geldschieters en technische 
deskundigen in den raad dan de machtige leenmannen. JANSMA zegt, dat 
het „ständische" element daarom geringer wordt in den raad ten gunste 
van beide andere.2 Inderdaad zien we in den raad meer en meer juridisch 
onderlegde personen naar voren treden. Talrijke voorbeelden zijn aan 
te halen; wij zullen ons tot enkele beperken. 

In April ІЗ27 bekent graaf Willem III aan zijn kamerling Willem van 
Duvenvoorde het ambacht van Westkerke in Zeeland verkocht te heb
ben. Medezegelaars zijn Jan van der Ziler en de baljuwen van Zuid Hol
land en Kennemerland-West Friesland.3 Op 10 Augustus 1327 worden 
de privileges van Zierikzee bevestigd „per dominum personaliter, magis-
trum Hen. de Geldonia, dominum G. de Potter et alios".4 Op 24 Juli 
1328 komt een huwelijksverdrag tot stand van Cibilie, dochter van Wol-
fert van Borselen, heer van Vere, tevens nicht van Willem III met Jan 
van Culemborg „per dominum comitem, dominum de Zuden, Wilh. de 
Duvenvoorde et alios":5 

Dit is echter niet de enige reden, waarom de Zeeuwen weinig of niet 
meer in den raad in engeren zin aanwezig zijn. Want al vermindert de 
macht der leenmannen in den raad, geheel verdwenen is zij niet Dit 
blijkt telkens en met name in 1328, wanneer de graaf met den heer van 
Voorne een verdrag sluit, betreffende boeten, aan den graaf vervallen 
gelden enz. „Hierover waren onsre ghetrouwe LUDE ENDE MANNE": Ja
cob, bisschop van Zuden, Jan van Beaumont, 's graven broer, Gijsbrecht 
van IJsselstein, de burggraaf van Leiden, Mr. Jan van Florence, Dirk 
Bökel, Hugeman van Zevenbergen, Daniël van der Merwede, Willem 

1 v. Mieris II, 519. 
2 Raad en Rekenkamer enz., 20 e.V. 
3 ν. Mieris II, 426. 
* id. II, 438. 
s id. II, 462-463. 
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van Naaldwijk, Jan van Polanen, Floris van Haamstede (een Zeeuw!), 
Jan van Wateringen, Willem van Duvenvoorde, Jan Persijn van Velsen, 
Jan Persijn de oude, enz.1 Ja, het feit, dat het „ständische" element kon 
worden uitgebreid met leenmannen en zelfs steden, tot den raad in rui
meren zin, blijkt duidelijk in 1330, wanneer de huwelijksvoorwaarden 
worden vastgesteld tussen kroonprins Willem en Johanna van Brabant.3 

Boven zagen we reeds, dat steden en edelen hier aanwezig waren, of
schoon alleen Hollandse steden. De belangrijke reden, waarom in den 
loop der regering van Willem III de Zeeuwen uit den „consilium" ver
dwijnen, is de verandering in de verhouding tussen Holland en Zeeland. 
Dit is ook de reden waarom edelen en steden van Holland en Zeeland 
minder tezamen komen, terwijl er wel bijeenkomsten zijn voor Holland 
en Zeeland apart. 

In 1323 wordt Zeeland bewesterschelde geheel van Vlaanderen losge
maakt en wordt de band tussen dit deel van Zeeland en het deel beoos-
terschelde steeds nauwer. De rekeningen, ons door HAMAKER gepubli
ceerd, bieden ons belangrijke gegevens omtrent de Zeeuwse geschiede
nis van ІЗІ5 tot het einde van het regiem der Henegouwse graven. In 
die van Vrederic, rentmeester van al Zeelant, zich uitstrekkende over de 
periode van 23 Maart 1318 tot 30 April 1319 incluis, is sprake van een 
college van mannen, die te Cats en te Zierikzee bijeen kwamen.3 Op 
Woensdag na 24 Juni werden de mannen van bewesterschelde te Mid
delburg ontboden en die van beoosterschelde te Cats." De „luden" van 
beide delen werden kort na dien door den burggraaf aangemaand het 
heervaartsgeld te innen." Met deze „luden" zijn de ambachtsheren be
doeld, die binnen hun ambacht verantwoordelijk waren voor den op
brengst der geconsenteerde gelden. De rentmeester had al het geïnde 
geld van de ambachtsheren op te nemen en rekening en verantwoording 
af te leggen voor een aantal leden van 's graven „consilium" en voor 
den graaf zelf.8 Meer moeilijkheden biedt de reden, waarom de twee ver
melde bijeenkomsten werden gehouden. In het eerste geval kan er spra
ke zijn van het houden der hoge vierschaar, maar in het tweede niet, ge
zien het feit, dat de burggraaf, de heer van Voorne, daar met hen moest 

1 v. Mieris II, 471-472. 
* id. II, 492-493. 
s Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid enz. I W.H.G. 29 (1879) 162. 
* id. 164. 
B id. 165 en 168. 
* id. 201. 
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spreken. Maar volgens de nog steeds geldende keur van Floris den 
Voogd mocht een vierschaar niet geopend worden door den burggraaf, 
doch alleen door den graaf of zijn oudsten zoon. Bovendien werd tussen 
Pinksteren en den oogsttijd te Middelburg geen vierschaar gehouden.1 

Op blz. 163 van genoemde gepubliceerde rekening lezen we echter 
het volgende: „Item van 's rentmeester coste van erer reise, die hi voer 
met mins heren raet in Heneghouwen om te weten, hoe die vrede van 
Vlaenderen ghegheven ware ende hem daerup te bespreken mit mins 
heren LUDE". Een politieke aangelegenheid, de vrede van Vlaanderen, is 
dus hier onderwerp van gesprek geweest: het eerste bewijs, dat de „ho-
mines comitis" in Zeeland in politieke zaken werden gekend. 

In de achtste rekening van Jan Heynricszoon, sedert 1325 rentmeester 
van Zeeland bewesterschelde,2 lopende over de periode van 14 Juli 
1331 tot 7 April 1333 staat, dat tussen 1 en 18 October de mannen te 
Goes bij den graaf zouden komen.3 In Mei 1332 kwamen ze bijeen te 
Goes en te Zierikzee.4 Beide keren was het voor de inning van een bede. 
De inning van de buitengewone bede van dat jaar begon immers op 
1 October,5 terwijl in de vergadering van Mei 1332 vermeld werd, dat 
de gewone jaarbede moest worden betaald. 

Opnieuw werden de „mannen" opgeroepen om op Woensdag na 
Palmzondag 1333 in 's Gravenzande bij den graaf te komen, dus buiten 
Zeeland.6 Helaas is onbekend, wat besproken is: de volgende rekening 
is verloren gegaan. 

Behalve voor belangrijke politieke zaken komen de mannen van Zee
land ook bijeen voor het houden der hoge vierschaar, gelijk van ouds 
en blijkens het bovenstaande voor financiële zaken. De wijze, waarop 
de beden worden geïnd, kan gevoegelijk achterwege blijven, daar FRUIN 

dit in zijn diverse werken meermalen vermeldt7 Eén moeilijkheid blijft 
echter, de bede werd, op Middeleeuwse wijze, geheven op den grond. 
Nu waren er grondeigenaars, die tevens poorters waren van een stad. 
Hadden de steden dan geen zeggenschap in financiële aangelegenheden? 
Voor het afdragen der gelden behoefden ze in het algemeen geen zorgen 
1 т. d. Spiegel, Verhandeling over de opkomst, enz. Verhandelingen Zeeuwsch Genoot
schap der Wetenschappen 2 (1771) 89 
2 Smit, De rekeningen enz. I W.H.G. 3e serie 46 (1924) 237. 
3 Hamaker, De rekeningen enz. I W.H.G. 29 (1879) 489. 
4 id. 491. 
8 id. 265. 
» id. 495. 
T Fniin, Provincie Zeeland enz., 16. 
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te hebben. Daar de gewone jaarbede voor eens en voor altijd was vast
gesteld, was noch van hen, nocht van de „mannen" een consent nodig.' 

Maar met de buitengewone beden stond de zaak anders. Ongetwijfeld 
moesten de edelen deze consenteren, gelijk we zien op 31 October 1323: 
de bede van 4 К grote per gemet werd hier geconsenteerd door den abt 
van Middelburg en andere heren.' De steden worden hier niet genoemd. 
Maar in de eerste rekening van Boudyn Jansz., rentmeester in Zeeland, 
zich uitstrekkend over de periode van 26 Maart 1339 tot 1 Augustus 
1342 staat, dat in 1338 te Cats een bede was toegestaan van 6 se. tor. 
van den gemete. De stad Zierikzee betaalde echter in plaats van haar 
bede-aandeel £ 400 tor, in eens.'1 De stad Zierikzee kon dit weer verha
len op haar poorters, die grond bezaten op het platteland. Bij het con
senteren te Cats werd ze echter niet opgeroepen, anders had de rentmees
ter het in de rekening vermeld. Maar dat Zierikzee door den graaf is 
gehoord, moet zeker zijn. Nu is het mogelijk, dat de mannen van Zee
land te Cats bijeenkwamen om de bede te consenteren en vonnis te 
wijzen, d.w.z. de bede verplichtend te stellen,4 maar dat de steden apart 
werden bijeengeroepen. Een aparte dagvaart dus voor de mannen zowel 
als voor de steden. Immers in 1341 gebeurde iets dergelijks. Op Maan
dag vóór Palmzondag werd aangekondigd, dat burgemeesters en sche
penen van Zierikzee en Middelburg komen bij graaf Willem IV en „om 
orbaer sijns lands van Zeeland" moesten alle mannen op Woensdag na 
Pasen eveneens te Middelburg aanwezig zijn.5 Uit het feit, dat alle man
nen aanwezig moesten zijn, blijkt, dat het hier een bedevonnis gold. 
Voor een vierschaar behoefden ze niet allen te komen.5 De stedenbijeen-
komst nog drie weken tevoren gehouden, zal ongetwijfeld met dit zelfde 
doel, het consenteren ener bede, zijn geweest. 

De oorkonden en rekeningen tijdens de graven Willem III en Wil
lem IV opgemaakt, tonen ons dus, dat het college der „homines" poli
tieke, financiële en juridische bevoegdheden had binnen Zeeland en in 
zaken, Zeeland betreffende. De band met Holland is zeer los geworden: 

1 Aangezien allengs alle „mannen" ambachtsheer geworden waren, vertegenwoordigde 
iedere „man" een ambacht. Fruin, Provincie Zeeland enz. 18. 

1 v. Mieris II, De abt en andere heren duidt op het feit, dat de abt mede een bede con
senteerde, omdat hij ambachtsheer van Oostkapelle was. Fruin, Provincie Zeeland enz. 22. 

3 Hamaker II, W.H.G. 30 (1880) 7 en 45. 
* Na het consent was voor het schot een „vonnis" noodzakelijk. Het was de uitspraak, 

dat 's graven vordering wettig was. Fruin, Provincie Zeeland, 20. 
s Hamaker 11, 197 en 199. 
* Fruin, Provincie Zeeland, 20. 
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zelfs de burggraaf van Zeeland verschijnt zelden in 's graven „consi
lium". De raad in ruimeren zin, eens uit Hollanders en Zeeuwen be
staande, beperkt zich tot Hollandse edelen en steden. Zeeland echter 
had geen eigen „consilium". Op Palmzondag 1327 was 's graven „Con
silium" met den graaf zelf, zijn vrouw en kinderen in Middelburg. Naast 
2ijn familieleden vermeldt de rentmeestersrekening immers den bis
schop van Zuden, den heer van Voorne „et li consaus dou pays et plui-
seurs autre".x 

Was er dus in Zeeland geen eigen „consilium", dan ook geen raad in 
ruimeren zin. Maar wel het college van mannen, gelijk zulks van ouds
her het geval was. Voor het gemak zullen we in het vervolg dit college 
de landsvertegenwoordiging noemen en we bedoelen hiermee, dat iedere 
edele een deel van het gewest een leen of ambacht, vertegenwoordigt. 

Wat dit college betreft, heeft ENKLAAR gelijk, wanneer hij zegt, dat 
de Engelse toestanden hieraan beantwoordden en we kunnen niet ont
kennen, dat de Engelse invloed hier zijn werking heeft doen gelden.1 

Aan het einde der Middeleeuwen bestaat hiernaast een college, dat 
„Staten van Zeeland" genoemd wordt. Dit college vertegenwoordigt 
niet het land als grondgebied, maar het volk, dat in standen is gegroe
peerd. Het is een standenvertegenwoordiging. Hoe is deze nu ont
staan? 

We zagen, dat in 1341 de steden werden bijeengeroepen in een ste
delijke dagvaart. Vóór 1300 was dit wel eens het geval geweest, maar 
dan samen met de Hollandse steden. Voor zaken, bij uitsluiting Zeeland 
aangaande, is dit na 1300 echter wel het geval. En naarmate de band 
tussen Holland en Zeeland losser wordt, zal zich dat herhalen. Maar 
waar er sprake is, in lateren tijd, van een Statenvergadering, zal er een 
dag zijn, waarop de „hommes" met de steden of althans een deputatie 
der eerstgenoemden, met de steden in dezelfde vergadering bijeenkomen. 
Bovendien is later de abt van Middelburg een apart figuur in de Sta
tenvergadering geworden. Welnu, het eerste bewijs, dat de abt een af
zonderlijke positie zal bekleden, zien we in 1316. En het eerste bewijs, 
dat de „hommes comitis" en de steden in dezelfde vergadering bijeen zijn, 
komt in 1320. Al heeft deze bijeenkomst niet het karakter van een 
standenvergadering en is ze ook niet de oorsprong der Staten van Zee-

1 Smit, Rekeningen I, 273. 
1 Enklaar, Opkomst v. d. grafelijken raad. Bijdr. Ned. Gesch. I (1946) 29-30. 
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land, gelijk we zullen zien. Beide feiten hadden dus plaats onder de re
gering van Willem den Goede. 

Alle tienden in Zeeland, behorende aan het kapittel van Sint Pieter 
te Utrecht, waren overgedragen aan Willem III. De Zeeuwse edelen, 
die deze tienden vroeger in leen gekregen hadden, wilden een waarborg, 
dat de graaf zich niet meer rechten zou aan-matigen dan het kapittel 
bezeten had. Vier leenmannen moesten nu een verordening opstellen, 
n.l. Willem de Vriese, heer van Ostende, Cheerlof van Cats, Jan van 
der Maelstede en Gillis van der Oestkerken.1 In 1316 werd deze ver
ordening bekrachtigd,2 waarbij als getuigen optraden de abt van Middel
burg, burggraaf van Voorne, Wolfen van Borselen, heer van Zanden-
burch, Jan van Kruiningen, Jan van Scengen en Hendrik van Everdin-
gen, die allen op verzoek van de vier leenmannen optraden. Er staat 
immers: „hebben, wi gebeden. . . . enen religiösen man here Heinric, 
abt van Middelburg ENDE edelen luden ende moghende heren". De abt 
staat als geestelijke dus apart vermeld, zodat hier het verschil in stand 
voor het eerst tot uitdrukking komt. ENKLAAR zegt, dat in de dertiende 
eeuw de edelen namens de landsonderdelen optraden en we zagen, dat 
dit juist was. Zo was ook de abt vertegenwoordiger van het ambacht 
van Oostkapelle. Maar hier in deze oorkonde is de situatie veranderd en 
dit is het gevolg van Henegouws-Fransen invloed. In Henegouwen im
mers hadden de geestelijken meer grondbezit dan in Holland, zodat 
meerderen hunner invloed hadden op het bestuur.3 Hoe gemakkelijk 
was het niet, dat, als de standengedachte vanuit het naburige Frankrijk 
over de grenzen wordt uitgedragen, edelen en geestelijken afzonderlijk 
worden beschouwd en vermeld. Van Henegouwen uit werd deze ge
dachte door den graaf en zijn Henegouwse raden overgebracht naar zijn 
gebied aan de Noordzee en naar Zeeland, waar de abt de enige geeste
lijke was, die veel grondbezit had en zelfs ambachtsheer was. We zagen 
al, hoe daarom juist de abt, naast den burggraaf als zijnde de voor
naamste Zeeuwse personen hun gewest vertegenwoordigden in 's graven 
onmiddellijke omgeving rond 1320. 

Een tenslotte zien we, dat in Zeeland, waar in deze jaren het ambt 
van rentmeester is ingesteld, dit ambt bij ontstentenis van den rentmees
ter bekleed zal worden door den abt van Middelburg: „hierbi sal elker-
1 Fruin, Provincie Zeeland, enz. 26. 
* Fruin, Keuren van Zeeland, 114. 
3 Jongkees, Staat en Kerk enz., 206-207. 
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like. . . . sinen pacht alle jaren betalen den rentmeester van Zeeland of 
sinen ghewaarden bode of den abt van Middelburgh, des die rentmeester 
of syn ghewaarde bode in Middelburgh niet en ware".1 

De zojuist besproken oorkonde levert dus het bewijs, dat de feodale 
maatschappij ook in Zeeland in een overgangsstadium naar de standen
maatschappij verkeert. Niettemin zien we ook, dat de leenmannen nog 
zo'n grote macht hebben, dat zij hun leenheer voorschrijven, wat hij in 
zake het tiendrecht wel en niet mag. 

In 1320 werd een juridische kwestie geregeld, de burgerlijke rechts
vordering betreffende. De vraag luidde: Wie kan zich in een geschil 
over schulden op zijn eed beroepen, de eiser of de gedaagde? De vraag 
werd den graaf gesteld „in onset vierscaeren in Middelburgh, daer wi 
tgerechte z a t e n . . . . daer tyeghenwoirdich waren veel heren edelluden 
ende welgheboren ridderen ende knapen, onse mannen, onse scepene 
ende raed van onsen steden van Zeeland". Na het stellen der kwestie 
gingen „uyt deze heren ridderen, edelluden, knapen, anders manne, raet 
ende scepenen van onse steden voerscreven ende berieden hem ende qua-
men weder in". Zij gaven ten antwoord, dat de gedaagde zich op zijn 
eed moest beroepen.' 

Deze oorkonde doet GOSSES zich afvragen: zijn vierschaar en Staten 
twee loten uit één stam? Met andere woorden: zijn beide ontstaan uit 
de ,.homines comitis"?3 Deze oorkonde deed FRUIN concluderen: oor
spronkelijk waren Staten en vierschaar één, d.w.z. één orgaan, dat „ho-
mines comitis" heet.4 

Naar onze mening ligt de oorsprong der Staten in den „raad in rui
meren zin", waarbij de graaf vertegenwoordigers uit de standen, n.l. uit 
den adel en de steden (en een enkele maal uit de geestelijkheid) ten rade 
roept. Wel zijn degenen, die van den adel worden opgeroepen, vaak 
dezelfde als die zitting hebben in de hoge vierschaar, maar zij zitten daar 
in een andere kwaliteit, n.l. als hoofden van de ambachten en in de Sta
ten ab leden van hun stand. In hun eerste hoedanigheid moesten de 
edelen samen een bede vonnissen, d.w.z. verplichtend stellen. Als zoda
nig werden ze 's graven mannen genoemd. Daarnaast kwamen de edelen 
ook bijeen om recht te spreken en de bijeenkomst, waar zulks geschied-

1 Fruin, Keurea van Zeeland, 112. 
1 id., 115-116. 
3 Gosses, Rechterlijke organisatie, 221. 
4 Fruin, Provincie Zeeland enz., 21. 
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de, heette hoge vierschaar. Nu zegt FRUIN, dat in 1320 ook de steden zit
ting hadden in de hoge vierschaar. Dit zou dan het bewijs zijn, dat de 
vierschaar, aangevuld met de steden, haar taak voortzette, totdat later 
een splitsing plaats heeft; mannen en steden consenteerden dan de bede, 
als zijnde het Statencollege, terwijl de mannen moesten vonnissen om de 
bedeïnning ten plattelande mogelijk te maken en tevens de hogere recht
spraak buiten de steden behielden. 

Beschouwen we de andere gewesten in deze jaren, dan zien we ook 
hier den landsheer zijn leenmannen raadplegen en hun toestemming 
voor een bede vragen. Tot deze mannen behoren zowel geestelijken als 
edelen, mits zij grondbezitters zijn. Maar de steden worden steeds mach
tiger. Vaak zijn ze rijker dan de leenmannen en hun geld heeft de lands
heer meer en meer nodig. Daarbij komt, dat de landsheer streeft naar 
een grotere macht en de steden, die in een centrale vorstenmacht den 
waarborg zien voor een rustig en vreedzaam territoir, steunen hem hier
in. Dat is immers voordelig voor hun economischen vooruitgang. Het 
ontstaan der Duitse stedenbonden, juist na den ondergang van de cen
trale vorstenmacht in het Duitse Rijk, is daar een sprekend voorbeeld 
van. Voegen we hieraan toe, dat de steden voor hun financiëlen steun 
van den landsheer privileges verkrijgen, dan is te begrijpen, dat hun 
macht steeds zal groeien. Dit verschijnsel is algemeen Europees.1 Naast 
de edelen treden overal de steden op. In Engeland ontstaat in 1265 het 
Parlement; in Frankrijk in 1302 de Etats Généraux. In Brabant volgen 
elkaar het Charter van Cortenberg en het Waalse en Vlaamse Charter 
snel op (1312 en 1314). En juist graaf Willem III van Holland is het, 
die een einde maakte aan den twist tussen graaf Reinaud I van Gelre en 
zijn zoon, waartoe in 1318 edelen en steden worden bijeengeroepen.2 

SPANGENBERG geeft nog talloze voorbeelden onder de Duitse staten.3 

Dat evenwel in 1320 in Zeeland de steden aanwezig waren, was niet 
om economische, noch om politieke redenen: daarvoor werden ze geroe
pen naar den raad in ruimeren zin, die in Holland vergadert, maar waar 
de Zeeuwse steden Middelburg en Zierikzee nog aanwezig zijn, ook al 
wordt dit langzamerhand minder. De reden, waarom de steden hier met 
de edelen samen waren was, dat deze rechterlijke aangelegenheid niet 
slechts 't platteland, maar ook de stedelijke vierscharen betrof. De verga-
1 Spangenberg, t.a.p. 
J Alberts, Staten van Gelre, 50-51. 
3 Spangenberg, Vom Lehnstaat enz., 96-98. 
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dering was dus een gecombineerde vergadering van de hoge vierschaar 
en de stedelijke vierscharen. We kunnen en mogen deze oorkonde dus 
niet vergelijken met die van 1318 in Gelder, waarin wel het eerste 
symptoom van een standenvertegenwoordiging is te zien. Voor Zeeland 
is dit in 1320 zeker niet het geval. We kunnen hoogstens zeggen, dat 
een bewijs is geleverd, hoe Zeeland's steden meer contact zoeken met 
het platteland, zodat een saamhorigheidsbesef is ontstaan. 

Toen Zeeland bewesterschelde na 1323 geen leen meer was van 
Vlaanderen, werd een voorzichtige politiek toegepast, die erop gericht 
was de vereniging zo duurzaam mogelijk te maken. In 1328 vaardigde 
de graaf twee keuren uit, één voor Bewesterschelde en één voor Beoos-
terschelde. Het doel er van was de keur van Floris den Voogd te bevesti
gen en te verduidelijken. De „mannen" van beide landsdelen hadden in 
de opstelling medezeggenschap, getuige de woorden: „bi wilcoire van 
onsen ghemeenen mannen.... ende bi overeendraghen van onsen lie
ven ende ghetrouwen mannen". In de keur voor Zeeland beooster 
Schelde wordt nog apart genoemd: „onsen lieve here ende ghetrouwen 
neve Ghererd van Voorne, burchgrave van Zeelant".1 

Ook deze maatregel van den graaf is dus tot stand gekomen met me
dewerking van de „homines comitis", maar de steden worden niet ver
meld. Dit is zeer begrijpelijk, want aan het einde van de keur voor Be
westerschelde staat: „behouden onse poirten van Middelburch, van 
Westcappelen en anders al hoirs rechts, dat si van ons ende van onsen 
ouders, graven van Hollant, sonder wedersegghen bezegheld hebben". 

In de keur van Beooster Schelde staat hetzelfde vermeld aangaande 
de stad Zierikzee.* 

Wat de „hommes comitis" betreft, worden er zowel in de keur voor 
Bewesterschelde als in die voor Beoosterschelde telkens 21 mannen ge
noemd, een deputatie, uit en door de „ghemeenen mannen", wier aan
tal onbeperkt was, gekozen. In de keur voor Bewesterschelde worden be
halve deze 21 nog drie mannen genoemd, „die wier toegheset hebben", 
dus door den graaf aangewezen.1 

De steden stonden dus buiten de nieuwe keur; de „mannen" vertegen
woordigen nog steeds het platteland van Zeeland. Een schakering onder 
de mannen bestaat er evenwel. 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 116-117. 
* id., 124. 
* id., 124-125. 
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Immers de bezegeling dezer keur geschiedt voor Beoosterschelde door 
den graaf, den burggraaf en elf mannen, voor Bewesterschelde door den 
graaf en de zes ridders Jan van Kruiningen, Floris van Borselen, Hen
drik van Everinghen, Costijn van Renesse, Nicolaas Kervinc, en Nicolaas 
van Cats.1 

Het zijn vooral deze mannen, die, als de graaf in Zeeland komt om 
bestuursmaatregelen uit te vaardigen, Zeeland betreffende, als raadgevers 
optreden, ja soms zelfs aan den raad in engeren zin worden toegevoegd. 
Een enkele maal zelfs voeren ze allen met den graaf een maatregel uit. 
Zo bewilligde Willem III in 1317 in de verandering van het convent 
van 's Hemelspoorte en bevestigde de voorrechten, door den Rooms 
Koning Willem II daaraan gegeven. Naast enkele herhaaldelijk voor
komende raadslieden uit Holland, dien de graaf naar Middelburg had
den vergezeld, waren er vijf Zeeuwse edelen aanwezig, waaronder drie 
der bovengenoemde.2 

In 1322 gebiedt de graaf niemand van de onderzaten in Walcheren 
voor wereldlijke zaken te dagen in Utrecht of Middelburg dan alleen de 
Middelburgers, welk gebod werd uitgevaardigd: „per dominum abba-
tem, Voerne, Cruninghe, Cats et alios".3 

Ja zelfs buiten Zeeland, te Valenciennes, werd in 1323 de oorkonde 
uitgevaardigd, waarin Middelburg de vrijheid van een jaarmarkt ver
kreeg en er nog een tweede jaarmarkt bij ontving, hetgeen geschiedde 
„per dominum, dominum de Vorne, abbatem, Cruninghe, Cats, Merwede, 
milites concordatum et alios".4 

In de jaren vóór 1328 houdt Willem III dus ernstig rekening met de 
Zeeuwse mannen, vooral met de meest vooraanstaande. Vermoedelijk 
geschiedde dit om het deel Bewesterschelde, dat hij nu als rechtstreeks 
rijksleen bestuurde, zo nauw mogelijk aan zich te binden. Maar het deel
nemen der Zeeuwse edelen aan het bestuur van Zeeland valt na 1328 
steeds minder op. Zo zagen we ook den raad in ruimeren zin na 1330 
nog slechts zelden naar voren treden en het enige college, dat den graaf 
in het bestuur bijstaat, blijkt de „commune consilium" te zijn, waar het 
ambtenarenelement, meer en meer gaat overheersen. 

De heer van Voorne is hierin de enige Zeeuw; hij moet met 's graven 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 125. 
* v. Mieris II, 183. 
a id. II, 276. 
« id. II, 316. 
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broer Jan van Beaumont nog voor Willem IH uitspraak doen in het 
geschil tussen graaf Reinaud II en de steden van zijn graafschap Gelder 
in 1336.1 

Slechts komen alle edelen kort na den dood van Willem den Goede, 
wanneer zij in de abdij van Middelburg vierschaar houden, voor een 
grafelijke maatregel te staan: burggraaf Gerard van Voorne is overle
den; het burggraafschap en het gebied van Voorne verviel nu aan de 
grafelijkheid. Maar deze geeft het nu aan Gerard's enige dochter, die 
overgebleven was: Machteld, gehuwd met Dirk, heer van Monjouw en 
Valkenburg. 

Naast de edelen zijn echter ook enige juristen als 's graven „clercken" 
aanwezig.2 Ook tijdens Willem IV worden de „mannen" nagenoeg ge
heel van het bestuur van Zeeland uitgesloten. De aanwezigheid van heer 
Wolfen van Borselen en Nicolaas van Kervinc bij het besluit, dat Mid
delburg geen Zondagsmarkt zal hebben, is een uitzondering, die den re
gel bevestigt.' Enkele maanden vóór zijn dood in 1345 verbindt graaf 
Willem echter goederen aan de steden Dordrecht, Zierikzee, Middel
burg, Delft, Leiden en Haarlem voor het geld, dat ze hem verschaft 
hebben om de Friezen te beoorlogen; en deze verbinding wordt mede-
bezegeld door de voornaamste edelen van Holland en Zeeland, o.a. Jan 
van Beaumont,4 Wolfert van Borselen, heer van Vere, Nicolaas Kervinc 
van Reimerswaal, Floris, heer van Haamstede en Arnold van Haamstede, 
heer van Moermont." Zo mogen we concluderen, dat de vorstenmacht 
in het gebied van den graaf van Holland groter wordt, hetwelk duide
lijk wijst op Fransen invloed. Maar tevens zien we, dat FRUINS' stelling, 
dat Staten en vierschaar oorspronkelijk één waren, onjuist is. In den 
feodalen tijd riep de landsheer raad in van zijn voornaamste leenmannen 
en deze leenmannen waren in Zeeland enerzijds rechtsprekers ten platte
lande als hoge vierschaar, terwijl zij anderzijds vonnis moesten vellen na 
het consenteren ener bede. In bestuurshandelingen, Zeeland betreffende, 
werden ze slechts betrokken als de landsheer zulks opportuun achtte. 
De burggraaf verving den landsheer en was als van ouds één der be
langrijkste leden van 's graven „consilium". Hij trad daar vrijwel als 
enige op namens Zeeland. 
• v. Mieris II, 582. 
» id. H, 596-597. 
s id. II, 612. 
* Binnen zijn gebied lag o.a. de stad Goes. Als zodanig is ook hij Zeeuws edelman. 
5 v. Mieris II, 691-692. 
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De steden stonden geheel buiten het college van 's graven mannen en 
vanzelfsprekend ook buiten de hoge vierschaar. In 1320 namen ze toe
vallig deel aan een bijeenkomst der hoge vierschaar om een civiel-rech
terlijke aangelegenheid te bespreken, die ook het rechtsgebied der ste
den gold. Dit was echter een uniek geval. Wel verschenen de steden 
samen met de steden van Holland, als de graaf hen dagvaardde; dan 
waren ook meer edelen aanwezig dan zij, die in den „consilium" zitting 
hadden. Het gehele grafelijke territoir was dan vertegenwoordigd. Maar 
de aanwezigheid der steden verminderde in den loop der regering van 
de Henegouwse graven. De steden van Holland en Zeeland worden -
zonder edelen - nog wel door den graaf gehoord, als het gaat om geld 
van haar te ontvangen. De Hollandse en Zeeuwse edelen en steden 
treffen we niet meer in één en dezelfde dagvaart aan, maar we consta
teerden in 1341 het verschijnsel, dat de Zeeuwse steden in een aparte 
vergadering bijeenkwamen naast de vergadering der „mannen". Haar 
taak was een geheel andere dan die der „mannen". Het consenteren ener 
bede, waartoe hun poorters-grondbezitters evenzeer verplicht waren als 
de „mannen", was het enige aanknopingspunt tussen hen. De hypothese 
van GOSSES en de stelling van FRUIN is hiermee voldoende weerlegd. 
Het stedelijk element in Zeeland voerde voor 1325 landsheerlijke po
litiek en de steden kwamen naar Holland om hun mening te zeggen in 
economische kwesties. Na 1325 is enerzijds de graaf zo machtig gewor
ren, anderzijds de Zeeuwse saamhorigheid zo hecht, dat de steden van 
Zeeland niet meer naar Holland komen. De raad in ruimeren zin voor 
Holland en Zeeland beide, is van het stedelijk element ontdaan en ver
liest haar betekenis na 1330 grotendeels. Echter niet voor altijd, naar 
we zullen zien. Een standencollege heeft Zeeland in 1345 echter nog 
niet, maar de afzonderlijke bijeenkomsten van Zeeuwse edelen en 
Zeeuwse steden doen vermoeden, dat, als het algemeen belang van hun 
gewest Zeeland, er mee gemoeid is, gezamenlijk vergaderen een nood
zaak zal zijn. 
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HOOFDSTUK IV 

DE GESCHIEDENIS DER ZEEUWSE VERTEGENWOORDIGING 
VAN 1345 TOT 1404. 

In 1345 breekt het tijdperk aan, waarin onder vele binnenlandse on
lusten de oude feodale maatschappij aan het wankelen gaat en de cen
trale, vorstenmacht, rekening houdende met de wensen van het volk, een 
bloeiend tijdperk tegemoet treedt Dit, ondanks het feit, dat voorstan
ders van het feodalisme telkens de ontwikkeling trachten tegen te hou
den. Het was echter niet meer mogelijk. De legisten hadden voor de 
macht van den landsheer de weg gebaand en met succes. Zon legist was 
Philips van Leiden, de leermeester van graaf Willem V, die in zijn 
werk „De cura rei publicae et sorte principantis" een program gaf van 
de nieuwe maatschappij, die ook in Holland mogelijk was. Immers vele 
feodale geslachten stierven uit - we zagen het bij het geslacht van Voor-
ne - en hun gebied viel den landsheer ten deel. Andere edelen werden 
hechter aan de landsheerlijke politiek verbonden door benoeming in po
sities, nodig voor de administratie. Een enkele edelman, zoals Willem 
van Duvenvoorde, en vooral de steden konden de landsheerlijke positie 
nog meer luister geven, door den graaf geld te lenen of zelfs te geven, 
waarvoor dan de steden in de vorm van nieuwe privileges hun economi
sche positie wisten te verstevigen. Toch groeide hun macht niet uit bo
ven die van den landsheer. De steden waren immers begerig naar orde 
en rust, die pas gegarandeerd was, wanneer de graaf een krachtig bewind 
kon uitoefenen. En het gevolg van de dalende macht van de adel en de 
stijgende macht van de steden was, dat de rijkdom niet meer, zoals 
in de feodale maatschappij, bestond in de hoeveelheid grond, die men 
in eigendom bezat, maar in de kapitaalkracht: het geld deed voortaan 
meer als ruilmiddel dienst. 

We zagen, hoe in Zeeland in 1341 edelen en steden in afzonderlijke 
vergadering bijeenkwamen. De bijeenkomst der edelen stond in het te
ken van het conservatieve feodalisme; die der steden was een nieuw 
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teken des tijds. De nu ontstane partijen zijn ook partijen van conserva
tieven en vooruitstrevenden. De Hoeken willen het feodalisme behou
den en worden in hoofdzaak gevormd door den adel; de Kabeljauwen 
willen de theorieën van Philips van Leiden in practijk brengen. De ste
den zijn bijna steeds Kabeljauws-gezind, al zien we een enkele keer, dat 
een stad om opportunistische redenen aan de zijde der Hoeken staat. Zo 
is het ook met den adel; de Arkels zijn ± 1350 Kabeljauws. Is de strijd 
in 1354 uitgestreden, dan zijn het niet alleen de steden, die met den 
landsheer samen regeren, maar ook de adel, die io belangrijke aangele
genheden medezeggenschap heeft. Zij staan dan niet meer tegenover of 
naast, maar onder den landsheer. Beiden, edelen en steden, verstaan zich 
onder één landsheer, die boven de partijen staat, en dikwijls worden zij 
bijeengeroepen om den landsheer te steunen en zijn regering te schragen. 

Een landsheer, die boven de partijen stond, moest edelen en steden, 
van wie hij in zijn politiek afhankelijk was, ontzien. De standenbijeen
komst van edelen en steden is een compromis tussen oud en nieuw. Deze 
bijeenkomst zal eerst in de loop der vijftiende eeuw de naam Statenver
gadering krijgen, wanneer de Bourgondiërs, afstammelingen van het 
Franse koningshuis, deze benaming meebrengen naar de „pays de par 
deçà". 

Voor de verdere behandeling der Zeeuwse staatsinstellingen kunnen 
we den raad in engeren zin nagenoeg geheel buiten beschouwing laten. 
Enerzijds is zulks mogelijk, omdat het „ständische" element in dit col
lege steeds minder wordt; anderzijds, omdat JANSMA in het derde hoofd
stuk van zijn dissertatie daaraan voldoende aandacht heeft besteed. De 
interne Zeeuwse aangelegenheden echter behoren nog meer dan in de 
vorige hoofdstukken onze aandacht te hebben. 

Toen keizer Lodewijk van Beieren zijn echtgenote Margaretha, zuster 
van den kinderloos overleden graaf Willem IV, met Holland, Zeeland 
en Henegouwen beleend had,1 begonnen de burgertwisten. De reden, 
waarom de belening geschiedde, is overbekend: de Duitse koningen, na 
het Interregnum weinig macht meer bezittende, wilden deze verkrijgen 
door uitbreiding hunner „Hausmacht". Reeds was sedert den keur-
vorstendag van Rense het Rooms-Koningschap onafhankelijk geworden 
van den paus (1338). Lodewijks' doel ging nog verder: het huis Wittels-
bach moest hij een groteren glans geven. Daarom werden de drie graaf-
1 v. Mieris, II, 700. 
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schappen binnen de sfeer van Beieren getrokken, in weerwil van de aan

spraken, die Lodewijks' zwager, Eduard ΠΙ van Engeland op Zeeland 

maakte.1 Laatst genoemde was gehuwd met Philippa, zuster van Mar-

garetha en Philips IV. Wanneer Engeland Zeeland als rijksleen zou krij

gen, dan zou de Honderdjarige oorlog met Frankrijk nog succesvoller 

worden dan hij begonnen was. De belening door haar echtgenoot was 

voor Margaretha echter een belangrijke troef en reeds in Mei 1346 be

veelt zij aan Middelburg vrede te nemen van Mei tot Baemis (1 Oct.), 

„dat oorbaerlijck ende nuttelick is ons L·nds ende ome steden van Zee

land".2 Voor het eerst in de geschiedenis zien we in Zeeland een twee-

eenheid: het platteland en de steden. Beiden worden vermeld en naast 

elkaar. Hieruit kunnen we opmaken, dat de afzonderlijke bijeenkomsten 

van edelen en steden in 1341 niet iets toevalligs was, maar een belang

rijke politieke achtergrond had. Zeeland was een gewest geworden, dat 

nagenoeg geheel op zichzelf stond. De raad in ruimeren zin voor Hol

land en Zeeland was verdwenen, maar in plaats daarvan vormt zich in 

Zeeland langzaam maar zeker een orgaan, dat niet uitsluitend zal be

staan uit „hommes comitis" maar waarin ook de steden aanwezig zullen 

zijn. Een college, waarin de „homines comitis" slechts als afvaardiging 

van den Zeeuwsen adel verschijnen en de stedelijke besturen als verte

genwoordigers van de stedelingen. Het oude instituut der vierschaar en 

der „homines comitis", die een bedevonnis uitspreken, kan hiernaast 

blijven bestaan als restant van de feodale maatschappij. 

Margaretha was gravin geworden, maar zij zou meer keizerin van het 

H. Roomse rijk zijn dan gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. 

En als gravin zal zij zich staande houden door de bescherming van haar 

echtgenoot, wiens aanzien als keizer groot was. Haar tweede zoon Wil

lem had zij reeds tot haar opvolger aangesteld.' In 1346 werd hij gou

verneur van Margaretha's graafschappen * en in Juli 1347 krijgt hij alle 

opkomingen, die beneden £ 100 's jaars in Zeeland vervallen, terwijl 

dan tevens de ondeelbaarheid der drie graafschappen werd bevestigd.5 

Willem, hoewel nog zeer jong, werd als feitelijk landsheer liever ge

zien dan Margaretha, vooral door de steden, die in hem een krachtiger 

1 v. Mieris II, 702. 
* id. II, 712. 
» id. II, 706. 
i id. II, 728. 
« id. II, 739. 
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landsheer zagen dan in zijn moeder. Wij zien dan ook, dat hij nog in 
1347 een oproer in Kennemerland en Westfriesland beëindigt, waaraan 
medewerking verleend wordt door zijn raad en door de steden van Hol
land en Zeeland.' Weer hebben we nu een voorbeeld, waarbij de raad 
wordt uitgebreid, maar alleen met het nieuwe maatschappelijk element, 
de steden, voorstanders van orde en rust Zij vooral zullen in deze woe
lige jaren herhaaldelijk opkomen voor dit, hun eigen belang en voor 
dat van het land. Ook blijkt, dat de steden van Zeeland hun band met 
Holland nog niet verbroken hebben, maar wanneer hun daartoe de ge
legenheid geboden wordt, ook buiten Zeeland hun invloed doen gelden. 
Vergelijken we dit optreden der steden met dat in de jaren 1296-1299, 
dan zien we, hoe nu hun optreden, evenals toen, geschiedt in jaren van 
onenigheid, voor het landsbelang zo nadelig. Om dezelfde reden is van 
een gezamenlijk optreden van Hollandse en Zeeuwse steden geen sprake 
wanneer graaf Willem III en Willem IV's regering door geen moeilijk
heden binnen het territoir in discrediet wordt gebracht. 

Na den dood van keizer Lodewijk van Beieren wordt de door de keur
vorsten gekozen koning Karel van Luxemburg algemeen erkend. Wan
neer deze met Margaretha's zwagers Eduard III en markgraaf Willem 
van Gulik over Holland en Zeeland gaat onderhandelen, voelt Marga-
retha, dat deze gewesten een landsheer behoeven, die daar geregeld aan
wezig is. Zelf mocht zij daar als vrouw niet rechtens regeren, maar om 
de gewesten voor het nageslacht te behouden, geeft ze Holland, Zeeland 
en Friesland op 5 Januari 1349 aan haar zoon Willem af. Deze ge
biedsoverdracht wordt medebezegeld door „allen denghenen van Hol-
lant, Zeelant ende Vrieslant, edel ende onedel, ridderen ende knapen, sche
penen, poorteren, dorpen ende ghemeenlicke allen luden van der voor
noemden landen".3 Naast talloze edelen, al dan niet zitting hebbende in 
den raad, zegelen ook Dordrecht, Middelburg, Zierikzee, Geertruiden-
berg, Leiden, Delft, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en Oudewater. De 
beide Zeeuwse hoofdsteden - die van Bewester- en Beoosterschelde - zijn 
ook nu weer met de Hollandse aanwezig. Nu het Zeeuwse burggraaf
schap in vrouwelijke handen gekomen is, staat van de Zeeuwse edelen 
niet de burggraaf als eerste genoemd, maar Jan van Beaumont, heer van 
Goes en omgeving3 en Wolfert van Borselen, heer van Vere. 

ι ν. Mieris II, 742. 
2 id. II, 745-746. 
3 In 1348 gaf hij stadsrechten aan Goes, ν. Mieris II, 757. 
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De overdracht aan Willem had tot gevolg, dat hij reeds in September 
1349 den graventitel aannam. Dat was Margaretha te veel. In Januari 
1350 kwam ze naar het landelijke Henegouwen, waar geen omhoog-
strevende steden een feodaal ingestelde en wettige gravin dwarsboom
den, en riep haar zoon bij zich. Willem moest zich uit Holland terug
trekken, maar Zeeland werd hem afgestaan, omdat het vanwege zijn 
schulden en vele twisten een landsheer behoefde, die er dagelijks was. 
De afstand geschiedde „bi onsen ghemeenen rade ende mit onsen vrien 
wille". Als medebezegelaars traden een aantal edelen op, en wel achter
eenvolgens: Jan van Beaumont, de vrouwe van Voorne als burggravin 
van Zeeland, de vrouwe van Putten en Strijen, Wolfert van Borselen, 
heer van Vere, Claes en Floris van Borselen, Nicokas Kervinghe van 
Reimerswaal, Jan Rasen, Arnold van Kruiningen, Gerard van der Mael-
stede, allen ridders en Jan van Haamstede, knaap. Maar ook de steden 
Middelburg en Zierikzee bezegelen deze oorkonde.1 Dit is het eerste ge
val, waaruit blijkt, dat een beperkt aantal edelen en de beide hoofdste
den van Zeeland een politieke aangelegenheid Zeeland betreffende, me-
debezegelen. In 1320 zagen we edelen en steden naast elkaar, maar niet 
als vertegenwoordigers van de Zeeuwse inwoners, doch als rechters. 
Toen betrof het een rechterlijke aangelegenheid, hier zien we een zuiver 
politieke kwestie. Niet de edelen, die immers grotendeels nog kort tevo
ren hun trouw aan Margaretha hadden beloofd, maar de steden zullen 
hierop hebben aangedrongen, getuige den considerans van deze oor
konde. 

Het zou van groot belang zijn de ontwikkeling van de Zeeuwse stan
denvertegenwoordiging na te gaan vanaf 1350. Helaas zijn de rent
meestersrekeningen van deze periode sedert 1940 verdwenen. Toch biedt 
JANSMA'S dissertatie ons enige gegevens. In 1349 waren bij het afhoren 
van de rekening van den rentmeester van Bewesterschelde aanwezig de 
raad van Zeeland2 en de afgevaardigden van Middelburg en Zierikzee. 
In 1350 herhaalt zich dit, terwijl in 1351 de rentmeester van Beooster-
schelde zijn rekeningen laat afhoren door drie schepenen van Zierikzee, 
een burgemeester van Dordrecht, een schepen uit elk der steden Delft, 

1 v. Mieris II, 768. 
s Een eigen raad in engeren zin heeft Zeeland nooit gehad, zodat we geneigd zijn te 
zeggen, dat deze raad dezelfde was als die van Holland, ofwel dat hier sprake is van den 
gewonen raad in engeren zia, waaraan enkele Zeeuwen zijn toegevoegd. 
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Haarlem, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Medemblik, Zaandam, Rotter
dam en door twee poorters van Zierikzee. 

Omstreeks 1350 zien we iets dergelijks ook in andere gedeelten van 
's graven territoir. De rentmeester van Kennemerland en Westfriesland 
rekent „voir mynen here den grave den rade ende steden voirscre-
ven". Ook andere gevallen haalt JANSMA aan, waarbij de steden aanwe
zig zijn.1 

Hieruit blijkt, welke belangrijke rol de steden in deze woelige jaren 
spelen. Maar altijd staan de steden naast Willem en het feit, dat de 
feitelijke macht in Holland, ondanks hetgeen in Henegouwen in 1350 
geschied was, bij Willem bleef berusten, die zich dan ook in deze jaren 
noemt: graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, verbeider 
van Henegouwen, blijkt evident.2 

Dat juist door toedoen van Willem V een standenvertegenwoordi
ging in Zeeland tot stand komt, bewijzen ook de gebeurtenissen na 1350. 
In Februari 1350 belooft Willem als graaf van Zeeland aan de stad 
Middelburg f 2000.— 's jaars uit Zeeland en dit wordt bekrachtigd door 
de Zeeuwse edelen Jan van Beaumont, de vrouwe van Voorne, de vrou
we van Putten en Strijen, de steden Middelburg en Zierikzee en den heer 
van Vere.3 Een nieuw bewijs zien we, dat slechts de aanzienlijkste edelen 
samen met de steden worden gehoord. Hoe verschillend is dit van de 
vierschaar, waar alle edelen aanwezig konden zijn, en van het mannen-
vonnis, waar alle edelen aanwezig moesten zijn.4 In September van dat 
jaar heeft Margaretha de overhand: Willem geeft haar het gebied terug, 
hetgeen te Geertruidenberg geschiedde: „iussu domini ducis presentibus 
dominis abbate de Middelburgh.. . . scabinis et consulibus Dordracen-
sis".5 De aangehaalde personen blijken allen Hoeksgezind te zijn en de 
stad Dordrecht, die ter wille van haar stapelrecht aan de zijde van Mar
garetha stond, wat dit eveneens.6 

De twist tussen moeder en zoon bleef nog enige jaren duren, maar 
van een optreden van Zeeuwse edelen en steden bemerken we niets meer. 
In December 1354 komt de verzoening tot stand, waarbij Jan van Beau
mont als bemiddelaar optrad. Bij deze gelegenheid wordt Willem graaf 
1 Jansma, Raad en Rekenkamer enz. 197-199. 
1 v. Mieris II, 769. 
s id. 771-772. 
* Fruin, Provincie Zeeland enz., 20. 
5 v. Mieris II, 786. 
» id. II, 772-773. 
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van Holland en Zeeland. De Kabeljauwen hadden gezegevierd; de par
tij, die voorstander was van een krachtig gezag. Graaf Willem V begint 
dan ook terstond na de aanvaarding van zijn bewind privileges te geven 
aan zijn bondgenoten de steden. Deze schenkingen van privileges ge
schiedt met aanwezigheid van den „consilium". In dezen „consilium" 
ontmoeten we één Zeeuw. Dit is niet de heer van Voorne meer, maar 
Floris van Borselen.1 Maar ook de Zeeuwse standenvertegenwoordiging 
blijft bestaan, getuige het feit, dat de graaf te Middelburg in 1355 het 
dragen van 's heren klederen in Middelburg regelt „mit onsen ghemee-
nen rade ende by rade van ons steden voorseyt".2 Toch blijkt, dat de 
Zeeuwse edelen en steden nog slechts zelden worden gehoord. Wanneer 
in Maart 1356 Zierikzee en alle schouten van Beoosterschelde verlof 
krijgen misdadigers gevangen te nemen en in het Steen te Zierikzee te 
brengen, dan is alleen de „consilium", de engere raad aanwezig, die met 
den graaf naar Middelburg was gegaan.3 Het minder raadplegen van de 
steden werd niet veroorzaakt door te grote machtsaanwending van den 
landsheer, maar doordat de steden orde en rust als voornaamste wensen 
hadden. En onder Willem V waren deze aanwezig, zodat hun optreden 
niet nodig was. Zij genoten hun privileges en niets stond hun economi-
schen vooruitgang maar in den weg. Het feodalisme en met het feoda
lisme de macht van den ouden adel was door en in de twist minder 
machtig geworden en dit was voordelig voor den vorst, die in een rustige 
sfeer dezelfde edelen aan zich kon verbinden, als het nodig was, door 
hen met de steden samen te roepen in de standenvertegenwoordiging. 
Enkele edelen werden daarenboven gehoord als leden van den engeren 
raad. 

In 1357 geraakte Willem V buiten staat te regeren en gedurende een 
halve eeuw was zijn broer Albrecht eerst ruwaard en daarna graaf van 
Holland, Zeeland en Henegouwen. Aan het begin zijner regering hield 
hij te Geertruidenberg een dagvaart, waar de Hollandse adel wel opge
roepen, doch niet aanwezig was. Op deze dagvaart moest Machteld van 
Lancaster, echtgenote van Willem V, in haar rechten worden erkend 
door Zeeland en Henegouwen. De Hollandse steden beweerden, dat ze 

ι v. Mieris II. 837, 838, 850, 851, 852, 853. 
1 id. II, 855. 
3 ν. Mieris II, 865. In 's graven raad zijn geheel andere personen dan tijdens Margaretha. 
Alle Hoeksgezinde edelen zijn verdwenen; de Duvenvoordes zijn overbodig. Voortaan zul
len de steden als geldschieters fungeren. 
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tot de erkenning niet bevoegd waren, zonder dat de ridders en knapen 
aanwezig waren. Op Donderdag na 1 Juni zou Machteld in Zeeland 
zijn, waar ze het antwoord zou vragen.1 

Hier zien we dus een standenbijeenkomst van drie gewesten. De raad 
in ruimeren zin, waarvan we in de beide vorige hoofdstukken spraken, 
heeft plaats gemaakt voor afzonderlijke vertegenwoordigingen van Hol
land èn Zeeland. Immers, Zeeland erkent Machteld's rechten wel, maar 
Holland niet. En als vertegenwoordigers van Holland en Zeeland moe
ten er edelen en steden aanwezig zijn. Henegouwen, dat van meet af 
aan een apart gewest vormde, wordt in deze dynastieke aangelegenheid 
mede gehoord. De band tussen Holland en Zeeland blijkt hier even los 
te zijn, als die tussen Zeeland en Henegouwen. Het enige verschil is, dat 
Zeeland geen eigen landsheerlijken raad heeft, maar in die van Holland 
vertegenwoordigd is.2 De reden hiervan ligt zowel aan de naburige lig
ging, als aan het gelijke karakter van deze beide, aan zee liggende ge
westen, maar vooral, omdat historisch gegroeide toestanden moeilijk 
kunnen worden ongedaan gemaakt. In dezen raad kwamen meer en meer 
vreemdelingen" al is het adellijk element hierdoor niet overwoekerd. 
Als Albrecht in 1359 naar Beieren moet, draagt hij het landsbestuur op 
aan de belangrijkste zijner adellijke raden, n.l. Jan van Blois, kleinzoon 
van den in 1356 overleden Jan van Beaumont, de heren van IJsselstein, 
Abcoude, Brederode, den burggraaf van Leiden en Gerrit van Heem
stede.4 

Dat Albrecht, evenals zijn broer, de steden te vriend wilde houden, 
blijkt bij zijn inhuldiging, waarbij hij belooft te regeren „bi den goe
den steden van sinen lande ende bi den rade der gheenre, die wi met 
den goeden steden vorsz. daertoe nemen sullen tot synre eeren ende tot 
meester nutscep ende orbaer syns ghemeens lants".5 De steden worden 
hier uitdrukkelijk boven de edelen gesteld, gelijk Willem V nog vóór 
zijn krankzinnigheid aan den baljuw en de twee burgemeesteren van 
Zierikzee het bestuur over Zeeland Beoosterschelde tijdens zijn afwezig
heid opdroeg.6 Nemen we evenwel in acht, dat de raden, uit edelen be
staande, den landsheer in 1359 vervangen, dan is er binnen drie jaren 

ι v. Mieris Ш, 41-42. 
* Zie boven, blz. 61 nt. 3. 
3 Jaosma, Raad en Rekenkamer enz., 32 e.V. 
* id., 34. 
« ν. Mieris III, 39. 
* id. Ш, 25. 

65 



verandering ingetreden.1 In 1358 volgt Albrecht nog op, wat hij bij 
de inhuldiging had beloofd. Bij den verkoop van Wieringerland aan 
heer Jan van Egmond is sprake van „rade ende seggen ons rades ende 
des raeds van den steden van den drien landen".* De medebezegeling 
geschiedt door gravin Machteld, vijf edelen, tevens leden van den raad, 
en de steden van Holland en West-Friesland.3 De raad der steden werd 
ingewonnen voor een verkoop, die ten doel had Albrechts' oudsten broer 
Lodewijk den Romein te voldoen, als vergoeding wegens dien afstand 
van de erfenis van Holland, Zeeland en West-Friesland.4 Dat hier naast 
de leden van den raad alleen Hollandse steden zegelen, ofschoon de be
doeling anders was, zal het gevolg zijn van het feit, dat de Zeeuwse ste
den zich om deze Hollandse aangelegenheid niet bekommerden. Om 
dezelfde reden verkoopt Albrecht in hetzelfde jaar enig land bij Zie-
rikzee. Dit geschiedt ten overstaan van de raden en steden in Holland 
en Zeeland: „Presentibus consulibus et civitatibus.... - hier volgen vijf 
Hollandse edelen en vijf Hollandse steden, waarop de oorkonde ver
volgt: „necnon consulibus, civitatibus Zelandie, domino abbate Middel-
burgensi, domino Rasone et Arnoldo de Cruninghe, domino W. de Oes-
tende, domino de Haemsteden, Middelburch et Zierickzee civitatibus".5 

Naast enige Hollandse edelen en steden zien we den abt van Middel
burg, vier Zeeuwse edelen en de twee hoofdsteden van Zeeland, die hier 
aanwezig zijn. Ook hier dus een standenvertegenwoordiging, waarin het 
adellijk element gering is. 

Feitelijk is hier de raad in engeren zin met enige Zeeuwse edelen en 
enige steden uitgebreid. De Hollandse edelen zijn n.l. allen lid van den 
raad. In deze jaren zijn dus de steden van Holland herhaaldelijk met den 
raad samen. In Zeeland hebben we een voortzetting van wat in 1350 be
gonnen was. In deze jaren is moeilijk te spreken van een raad in engeren 
en in ruimeren zin. De raad van den graaf en zijn standenvertegenwoor
diging zijn moeilijk te onderscheiden. De weinige Zeeuwse edelen, die 
op den voorgrond treden, worden als raden aangeduid, evenals de Zeeuw
se steden raad geven. Het is dus een raad, die een statencollege benadert. 
Tot 1359 toe zien we in de oorkonden telkens aanwezige steden vermeld 

1 Jansma, Raad en Rekenkamer enz., 34. 
* d.w.z. Holland, Zeeland en Westfriesland. 
3 т. Mieris HI, 49. 
* id. Ш, 62. 
8 id. IH, 62. 
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en is er onder de edelen geen variatie.1 Hollandse en Zeeuwse edelen en 
steden worden soms door elkaar genoemd, maar ook ziet men af en toe 
in de oorkonden: „presente Consilio Zelandie".1 Deze is wel te onder
scheiden van „onse mannen", waarvan sprake is in October 1359· Daar
mee is als vanouds de hoge vierschaar bedoeld, maar hiernaast staat nu 
het „consilium", een raad, die het karakter heeft van een standenvertegen
woordiging, die niets met de hoge vierschaar gemeen heeft en haar oor
sprong vindt in den raad in ruimeren zin van honderd jaar geleden. Sta
ten en vierschaar zijn dus geen twee loten uit één stam, maar staan van
af den beginne totaal gescheiden van elkaar. De enige band tussen stan
denvertegenwoordiging en vierschaar was, dat de edelen der „consilium 
Zelandie" naast de overigen in de hoge vierschaar zitting konden nemen. 
De standenvertegenwoordiging is dus, wat de edelen betreft, niet de
zelfde als de mannen der vierschaar. Waaruit bestond nu de vertegen
woordiging van den Zeeuwsen adel tot Albrechts' dood in 1404? Dit is 
gemakkelijk te beantwoorden door de oorkonden en rekeningen van deze 
periode na te gaan. 

Vooreerst werpen we het licht op Zeelands' interne geschiedenis. Bij 
het verlenen van keuren aan Westkapelle in April 1361 waren aanwezig 
de abt van Middelburg, de heren Floris en Raso van Kruiningen, heer 
Floris van Borselen. Willem van Oostende en Boudewijn van Reimers-
waal, benevens een grafelijk ambtenaar Th. Voppo.3 Tien dagen later 
werd te Zierikzee aan Wouter van Heemskerk toegestaan een schor tus
sen Noord-Beveland en Schouwen te bedijken, waarbij naast de twee 
heren van Kruiningen Jan van Haamstede aanwezig is benevens Voppo.4 

In November van hetzelfde jaar zijn de abt en heer Floris van Borselen 
raden bij het opdragen van alle tienden van de parochie te 's-Heer-
arendskerke aan de neven van Hendrik en Floris van Borselen.5 

In ІЗ6І zijn er dus zeven genoemd als Zeeuwse raden, waarvan vier 
meermalen: De abt van Middelburg, de heer van Vere en twee heren 
van Kruiningen. Dat de heer van Haamstede alleen bij de tweede rege-
ringshandeling wordt genoemd, is het gevolg van het feit, dat de graaf 
een aangelegenheid in Beoosterschelde regelde te Zierikzee. In Beooster-

» v. Mieris III, 57, 70, 80, 94, 107, 109. 
* id. Ill, 112, 119. 
s id. Ill, 125. 
* id. HI, 125. 
5 id. Ill, 133. 
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schelde waren de Haamstedes één der aanzienlijkste geslachten. 
In Juni 1365 was Albrecht weer in Middelburg en heeft dan als raden 

de heer van Haamstede, Hendrik van Borselen, Gerard van der Mael-
stede en Arend van Kniiningen.1 Ook in de stadsrekening van Middel
burg staat vermeld, dat op 10 Juni „myns heren raet" bijeenkwam.2 De 
stad verkrijgt dan het recht zijn molendijk te verleggen „presente Con
silio Zelandie".3 Op 3 Maart 1367 geeft Albrecht aan verbannen mis
dadigers van Dordrecht verlof weer binnen Middelburg te komen „per 
commune consilium Zeelandiae tune presens".4 Enige weken later geeft 
Albrecht te Middelburg vrijgeleide aan Stavoren, maar bij deze niet-
Zeeuwse aangelegenheid wordt geen Zeeuw gehoord. De maatregel 
komt tot stand: „Jussu domini ducis Alberti per dom. Dan. van der 
Merwede, M. et Th. Voppo, dom. Konrad van Sciite presbyteros.6 In 
April 1368 is de ruwaard weer in Zeeland, waar hij aan het Middelburgs 
begijnhof gunstbewijzen en regels geeft samen met Arnold van Knii
ningen en Frank van Borselen,6 terwijl in dezelfde maand ook nog als 
raad wordt vermeld de abt van Middelburg.7 In 1369 wordt Frank van 
Borselen heer van St. Maartensdijk, waardoor zijn aanzien stijgt.8 In de
ze jaren is hij met heer Arnold van Kniiningen de meest invloedrijke 
Zeeuw. Immers, wanneer de ruwaard in 1370 weer in Zeeland is, zijn 
zij samen met de raden Philips van Polanen en den heer van Putten aan
wezig, wanneer Aard van Egmond in de ambachten Zevenhuizen en 
Zegwaard, waarmee hij beleend was, bevestigd wordt.' In 1372 ontmoe
ten we den abt weer l0 en in 1374 Floris en Hendrik van Borselen.11 In 
November 1375 worden de raden van Zeeland weer gehoord, doch geen 
namen vermeld.12 In 1379 brengt Albrecht een verzoening tot stand tus
sen de zonen en de verwanten van der Maelstede en die van Zoeteling-
kerke over enige doodslagen. Dit geschiedde onder aanwezigheid van 
den heer van Vere, den heer van Haemstede, den heer van St. Maartens-

i v. Mieris III, 177. 
* Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg enz., R.G.P. 61 (1926) 117. 
» v. Mieris Ш, 178. 
* id. Ill, 206. 
« id. ΠΙ, 208. 
• id. Ill, 224. 
1 id. III. 224. 
8 id. Ill, 238. 
• id. Ill, 249. 
ι» id. Ill, 275. 
" id. HI, 291. 
1 J id. Ill, 312. 
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dijk, Willem van Oostende en den meer voorkomenden Renger Wil-
lemsz. We tellen dus zeven edelen, zodat het aantal correspondeert met 
dat rond 1360.1 

Maar in de tachtiger jaren is in de regering van Albrecht een veran
dering ingetreden. Dan is er weinig van een „consilium Zelandiae" meer 
te bespeuren. In Januari 1389 geeft Albrecht een schor voor het West
einde van Reimerswaal en van Loodijck ter bedijking aan Claes Ker-
vinc van Reimerswaal, een Zeeuws edelman, dien hij tevens als rent
meester van Zeeland had aangesteld. Maar dit geschiedde bij aanwezig
heid van twee Hollandse ridders, n.l. Philips van Wassenaar en Paul van 
Haastrecht.2 In 1361 geschiedde een zelfde verlof, naar we zagen, bij 
aanwezigheid van Zeeuwse raden.' Wijst dit op een dalenden invloed 
van de Zeeuwse edelen in specifiek Zeeuwse zaken? In ieder geval van 
een raad voor Zeeland wordt niet meer gesproken. Wel neemt Albrecht 
nu landsheer geworden, in Februari 1390 de abdis en het convent van 
Onze Lieve Vrouw in bescherming en dit geschiedt „per abbatem Mid-
delburgensem et Nycholaum de Bersalia, receptorum Zelandie"* Wel is 
laatstgenoemde met Nicolaas Kervinc van Reimerswaal aanwezig, als 
Albrecht de privileges van Vlissingen in dien zelfden tijd bevestigt." 
Maar het zijn slechts drie edelen. Voortaan zijn bij Zeeuwse aangelegen
heden veel Hollandse en slechts weinig Zeeuwse edelen aanwezig. Dit 
blijkt in 1395, wanneer een privilege aan 's-Heerarendskerke wordt ge
geven „bi onsen rade".6 Hier worden wel meerdere Zeeuwen vermeld 
maar ook den domproost en Jan van Arkel, heer tot Hagenstein. Ge
noemde edelen zijn allen ,van onsen rade". Maar deze raden worden 
veel minder vermeld. Waarschijnlijk is de oorzaak te vinden in de zeer 
Kabeljauws gezinde politiek van Albrecht in deze jaren. De edelen, over 
het algemeen Hoeks gezind, zal hij daarom minder in zijn regeringsda
den hebben betrokken. Wat er ook van zij, rond 1360 en 1370 worden 
een beperkt aantal Zeeuwse edelen en eveneens de abt van Middelburg, 
gehoord in Zeeuwse aangelegenheden. 

Maar in diezelfde jaren riep de ruwaard ook Hollandse edelen op, 
die dan naast de Zeeuwse raden gekend werden in een landsheerlijke 
1 v. Mieris Ш, 349-350. 

I id. Ill, 517-518. 
я id. IH, 125 en 133. 
4 id. Ill, 549. 
II id. IH, 550. 
« id. IH, 636-637. 

69 



bestuurshandeling. Zo geeft Albrecht op 22 April 1362 aan Duitse 
kooplieden voorrechten om in zijn landen te handelen. Als hij nu zijn 
tollenaars beveelt deze kooplieden vrij te laten varen, zijn naast den 
heer van Egmond aanwezig Gerard van der Maelstede en Hendrik van 
Borselen.1 Laatstgenoemde hebben we in den „consilium Zeelandiae" 
niet ontmoet, maar het lijdt geen twijfel of hij was een belangrijk lid 
van den engeren raad. Hij is de enige Zeeuw, die te Hal in Henegouwen 
in de onmiddellijke nabijheid van den landsheer vertoeft.2 In 1365 zijn 
Floris van Borselen en de heer van Haamstede met Hollandse edelen 
aanwezig.3 Beiden hadden ook zitting in den raad van Zeeland. In 1367 
bevestigt Albrecht het verdrag door de stad Dordrecht met de gilden al
daar gemaakt. Dit geschiedt onder aanwezigheid van vele edelen, waar
onder één Zeeuw, Arnold van Kruiningen." We vermeldden reeds de 
oorkonde van 1370, waar Frank van Borselen naast den heer van Put
ten en heer Philips van Polanen vermeld wordt.5 We constateren dus, 
dat de Zeeuwse raden ook aanwezig konden zijn bij maatregelen, die 
Zeeland niet aangingen. 

Aan het einde der zeventiger jaren deed de ruwaard een uitspraak, dat 
de kooplieden van Middelburg en Zierikzee vrij zijn van het Dordtse 
stapelrecht. Naast den graaf van Blois, kleinzoon van Jan van Beau
mont, zijn hier aanwezig: vier raadslieden uit Henegouwen, acht uit Hol
land en zes uit Zeeland, te weten: de heer van Vere, de heer van Sint-
Maartensdijk, Raso van Kruiningen, Willem de Vries heer van Oosten
de, M. en R. Willemsz." Zij worden hier genoemd als raden van Zeeland 
en we troffen de meesten hunner reeds eerder aan. De raad van Zeeland 
telt steeds zes à zeven personen, die echter niet altijd dezelfden zijn. De 
genoemde bijeenkomsten van raden uit Holland, Zeeland en Henegou
wen heeft het karakter van een adelsvertegenwoordiging der drie graaf
schappen. Daar het hier een stedelijke aangelegenheid betreft, worden 
de steden niet gehoord: dat zou immers tot moeilijkheden kunnen leiden, 
aangezien er tussen de steden vaak grote rivaliteit was. Wanneer over 
deze kwestie onenigheid ontstaat tussen Zierikzee en Dordrecht - bewijs 
van rivaliteit - dan beslist Albrecht ten gunste van de Zeeuwse hoofd-

i v. Mieris III. 145 en 147. 
* id. HI, 155. 
» id. Ill, 174. 
* id. Ill, 218. 
о id. Ill, 249. 
* id. Ill, 346-347. 
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stad, „by rade van ons hoogh raets van Henegouwen, van Holland, Zee
land ende Vriesland, die wy te rade hadden".1 

Een andere twist, die tussen Jan van Blois en zijn stad Schoonhoven, 
werd in 1380 mede beslecht door den raad, waarin drie Zeeuwen aan
wezig zijn: Frank van Borselen, Renger Willemsz. en Willem de Vriese.' 
Maar in de tachtiger jaren zien we den abt van Middelburg weer naar 
voren treden, wanneer Albrecht in 1386 als heer van Altena aan Arnout 
van Wezenbrueck zijn misdaden vergeeft, in dit gebied begaan.3 De abt 
is als enige Zeeuw aanwezig met enige Hollandse edelen. En op 9 Mei 
1387 werd door Albrecht een maalderij, water- en windmolen aan de 
stad Reimerswaal verkocht en de inwoners werden ontheven van alle 
belastingen, binnen die vrijheid gelegen. Als enige Zeeuw treedt in deze 
Zeeuwse aangelegenheid de rentmeester Nicolaas van Borselen op.4 Op 
Pasen 1390 werden op verzoek van Middelburg voorrechten aan de Por
tugezen gegeven, waarbij aanwezig zijn de graaf van Oostervant, Al-
brecht's oudste zoon, de abt van Middelburg, de rentmeester van Zee
land, de heer van Vere, één Henegouwer en enige Hollanders.5 

In het laatste decennium van Albrecht's regering zien we Floris van 
Borselen, Nicolaas van Borselen en Kortgene en Nicolaas Kervinc van 
Reimerswaal naast Hollandse edelen aanwezig, wanneer Albrecht zijn 
zoon Jan, elect van Luik, in plaats van Oudewater, Voorne schenkt, dat 
genoemde Jan na Albrecht's dood in bezit zal nemen (1394).e Bij een 
verdrag tussen Brabant en Holland in 1394 is Nicolaas van Borselen 
de enige Zeeuw, die naast vele Hollanders als raad fungeert.' In 1396 
wordt Jan van Renesse als „consul" vermeld en in 1397 en 1400 is met 
Nicolaas van Borselen hetzelfde het geval.8 Maar van een „consilium 
Zeelandiae" blijkt in deze jaren niets meer. De Zeeuwen, wier raad nog 
wordt ingewonnen, zijn nu als private personen bij grafelijke handelin
gen aanwezig. Aan het einde der veertiende eeuw is de situatie dus weer 
precies eender als onder Willem III en Willem IV: er is een grafelijke 
raad voor Holland en Zeeland tezamen, waarin Zeeuwse edelen zitting 
hebben. Ondertussen is er na de Hoekse en Kabeljauwse twisten een 

ι v. Mieris Ш, 353. 
» id. Ill, 360-361. 
» id. Ill, 446. 
* id. Ill, 460-461. 
» id. Ill, 555. 
« id. Ill, 606. 
T id.III, 618-619. 
» id. Ill, 649, 657, 715. 
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raad voor Zeeland geweest, die uit zes à zeven leden bestond. Hij had 
het karakter van een Zeeuwse standenvertegenwoordiging, wanneer ook 
de steden hierin zitting hadden. Is dit inderdaad wel eens het geval ge
weest? Tijdens de twisten wel naar we zagen. 

Maar ook onder de regering van Albrecht blijken de steden aan vele 
bestuurszaken deel te nemen. Uit de oorkonden zowel als uit de stads
rekeningen van Middelburg is zulks na te gaan, dat edelen en steden 
herhaaldelijk bijeenzijn. De raad in ruimeren zin blijft dus in zoverre 
optreden, dat de Hollandse en Zeeuwse leden ervan apart worden ver
meld. Maar in specifiek Zeeuwse aangelegenheden volstaat een bijeen
komst van de Zeeuwse edelen en steden. Zo zien we, dat in October 
ІЗ6І Sweder van Abcoude met Putten, Strijen en toebehoren wordt be
leend. Bij deze handeling zijn vijf raadgevers uit Zeeland aanwezig: 
Raso en Arend van Kruiningen, Jan van Haamstede en Floris en Hen
drik van Borselen, benevens de goede steden van Holland en de beide 
hoofdsteden van Zeeland.1 Op 27 December 1361 schreef Machteld van 
Voorne aan de echtgenote van Willem V over de geschillen tussen haar 
en ruwaard Albrecht, die door de Zeeuwse edelen en de steden waren 
geregeld." Hier zien we dus een landsheerlijke en een Zeeuwse aangele
genheid naast elkaar. Bij de eerste waren Hollanders èn Zeeuwen, bij de 
laatste alleen Zeeuwen aanwezig. 

In de stadsrekening van Middelburg over de periode van 31 Maart 
1365 tot 31 Maart 1366 staat vermeld, dat op 23 November 1365 een 
dagvaart te Reimerswaal gehouden werd." Hier waren aanwezig enige 
afgevaardigden van Middelburg, zodat „die raet van Zeelant" hier met 
de steden zal zijn aangevuld. Op 21 Maart 1366 was er nog een dag
vaart te Gent, „daer men daechdincde tusschen minen here ende den gra
ve van Vlaendren".4 Het is jammer, dat van deze twee dagvaarten ge
gevens ontbreken. Zeker zal men echter moeten aannemen, dat de 
eerste bijeenkomst er een was van uitsluitend Zeeuwse raden en steden, 
terwijl in de tweede ook Hollandse elementen waren vertegenwoordigd. 
In de rekeningen treft men ook herhaaldelijk aan, dat er twee dagvaar
ten worden gehouden kort na elkaar. Zo maakt de rekening over de pe
riode van 31 Maart 1366 tot 31 Maart 1367 melding van een dagvaart 

• v. Mieris III, 131. 
» id. Ш, 135-136. 
» Unger II, 132. 
* Unger II, 132. 
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op 18 April te Geertraidenberg en op 23 April te Sint Maartensdijk.1 

Vermoedelijk was de eerste tezamen met de Hollandse edelen en steden 
en zal daar door of vanwege den ruwaard iets zijn voorgesteld, waar
over de Zeeuwse aanwezigen nog nader te beslissen hadden. Het ver
schijnsel van ruggespraak schijnt dus al aanwezig te zijn. Mogelijk wa
ren te Geertruidenberg maar weinig Zeeuwse afgevaardigden, zodat 
men in een meer plenaire zitting in Zeeland zelf verslag moest uitbren
gen. Misschien is te Geertruidenberg door Albrecht een bede gedaan 
en moesten de Zeeuwse aanwezigen zich hierover verstaan met de afwe
zigen. 

Dat inderdaad vele dagvaarten gehouden zijn, komt tot uiting in de 
rekening van 12 April 1373 tot 6 April 1374. We tellen er in dit jaar 
vijf, n.l. te Rotterdam op 14 Mei; ergens in Holland op 11 Juni; te 
Hal in Henegouwen op 17 Juni; te Cats op 21 September en te Geer
truidenberg op 31 October.2 Hiervan is die te Hal ons nader bekend 
wegens het daar tot stand gekomen huwelijksverdrag, door Albrecht 
gesloten met koning Karel V van Frankrijk, betreffende het huwelijk 
van Albrechts zoon Willem met Karel's dochter Maria, waarvan we 
reeds gewag maakten aan het begin van dit hoofdstuk. Onder „nos très 
chiers et foialz" van Zeeland worden genoemd: Wolfen van Borselen, 
heer van Vere, Frank van Borselen, heer van St. Maartensdijk, Arnold, 
heer van Kruiningen, Hendrik en Raso van Borselen en Jan, heer van 
Haamstede. Naast deze zes edelen waren bovendien de steden Middel
burg en Zierikzee en medebezegelaars aanwezig.3 

We zien in deze oorkonde dus een daad, tot stand gebracht mede door 
de Zeeuwse standenvertegenwoordiging en hier wordt weer bevestigd, 
hoe de „consilium Zelandie" zich beperkte tot die edelen, die ook met 
de steden vergaderden. Zij waren „les plus notable nobles de no pays et 
contei de Zellande" en stonden als zodanig boven de andere „mannen", 
die in de hoge vierschaar recht spraken. Dit aantal was niet, naar we za
gen, tot deze personen beperkt. Ook anderen konden worden gehoord, 
maar meer dan zeven edelen waren toch nimmer in den raad bijeen. 

De dagvaart te Geertruidenberg geschiedde „ten daechdinghen jeghen 
den bisscop van Utrecht". Dit laatste in verband met de Gelderse succes
siekwestie, waarbij bisschop Arnold van Hoorn de aanspraken van 
ι Unger II, 169 en 185. 
» id., 222. 
s Hulshoff, Oorkonden enz. B.M.H.G. 32 (1911) 327-329. 
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Machteid steunde tegenover die van Willem van Gulik, Albrecht's aan
staanden schoonzoon. Maar interessant is, dat van den dagvaart te Cats 
gezegd wordt: „daer mijn here zine mannen en steden omboden had
den". Hier wordt gesproken van „mannen" en niet van „raden" of 
„raad". Dit is een grote moeilijkheid: we zagen immers, dat de bijeen
komsten van Zeeuwse standenvertegenwoordigers bestond uit een be
perkt aantal edelen, scherp te onderscheiden van de „homines comitis". 
De vergadering te Cats zou te vergelijken zijn met die van 1320, toen 
vierschaar en steden tezamen bijeen waren. De reden, waarom het ka
rakter van deze vergadering verschilt van de andere, is de volgende: 
Oudtijds vroeg de landsheer een bede van de „hommes comitis", die ze 
toestonden en daarna over de bede vonnis wezen. De steden waren ech
ter gaandeweg machtiger geworden en ook hun werd bevoegdheid toe
gekend in het consenteren ener bede. Zij bezaten dikwijls bedeplichtige 
gronden. Namens hen, die de bedeplichtige gronden in eigendom had
den, consenteerde dan het stadsbestuur van hun domicilie. Dikwijls ook 
schoten de steden den landsheer het geld voor en dit werd dan verhaald 
op de belastingplichtigen. Was de bede geconsenteerd, dan wezen de 
leenmannen vonnis en konden de ambachtsheren de gelden innen. We 
zien dus, dat voor financiële zaken de standenvertegenwoordiging werd 
gehoord, maar dat hier niet alleen de voornaamste edelen aanwezig wa
ren, maar alle edelen, die, zoals bekend, tevens ambachtsheren waren. 

Hetzelfde verschijnsel zien we in de Middelburgse stadsrekening van 
5 April 1377. Daarin wordt immers vermeld, hoe de stad Middelburg 
op 17 Mei twee afgevaardigden naar Geertruidenberg zond, „daer mijn 
here sinen raet ende steden ontboden hadde".1 

Was deze bijeenkomst er een van Holland en Zeeland beide, op 2 Au
gustus gingen twee afgevaardigden naar Tholen, waar Albrecht „hadde 
doen bidden te komen den raet ende steden van Zeelant". Zowel voor 
een Hollands-Zeeuwse als een louter Zeeuwse dagvaart wordt het woord 
„raet" gebruikt. Ook de dagvaart vanwege het huwelijk van Willem van 
Gulik en Catharina van Beieren te 's-Gravenhage op 21 Febr. spreekt 
van „raet". 

Dit verdrag kwam na den Geldersen successieoorlog tot stand, toen 
Willem van Gulik hertog van Gelder geworden was. Aan het einde der 
oorkonde staat: „Et ad majorem horum omnium certitudinem 
1 Unger II, 226-227. 
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fidem suam interposuerunt barones, équités, milites ас civi-
tates nostrae". Als Zeeuwse edelen worden dezelfde genoemd als bij 
het huwelijksverdrag van 1373, benevens Hendrik van den Abeele. 
Als Zeeuwse steden worden behalve de beide hoofdsteden ook genoemd 
Westkapelle, Reimerswaal, Vlissingen en Den Briel.1 

De laatste stad wordt genoemd, omdat zij met de heerlijkheid Voorne 
in 1372 aan de grafelijkheid vervallen was. Reimerswaal wordt ver
meld, omdat deze stad in 1375 van Albrecht het privilege van om wal
ling gekregen had en nu op weg was de derde stad van Zeeland te wor
den.2 Westkapelle tenslotte had reeds in 1223 stadsrechten gekregen: 
later werden deze rechten uitgebreid en in enkele gevallen wordt deze 
stad bij dagvaarten opgeroepen.3 Vlissingen is in deze jaren nog bezit 
van de grafelijkheid en had in 1315 van graaf Willem III enige rechten 
gekregen.4 

In al deze gevallen zijn dus alleen de voornaamste edelen aanwezig 
geweest en niet alle „mannen". We kunnen volstaan met te zeggen, dat 
voor Zeeuwse aangelegenheden, die aan de orde van den dag waren, 
enige voornamere edelen werden gehoord, die den „consilium Zelandie" 
vormden, en dat zij in hun vergadering ook afgevaardigden der steden 
naast zich konden hebben. Samen konden deze dan weer vergaderen 
met de Hollandse raden, ook deze al dan niet aangevuld met de 
Hollandse steden. Deze raden en steden vormen een standenvertegen-
waardiging van Zeeland, met die van Holland ontstaan uit den raad 
in mimeren zin, maar door het uiteengaan van Holland en Zeeland 
een aparte staatsinstelling geworden voor Zeeland. Dit alles geschiedde 
naar het voorbeeld van Frankrijk. 

Daarnaast bestond in Zeeland nog het oudere element, dat, naar we 
zagen, door Engeland was beïnvloed. Dit werd bij financiële aangele
genheden gehoord en kon eveneens worden aangevuld met de steden, 
nl. wanneer het een consenteren in een bede gold. De vraag is nu: wat is 
de oorsprong der „Staten van Zeeland" geworden, het eerstgenoemd of 
laatstgenoemd college? 

Toen in 1385 het huwelijk tot stand kwam tussen Albrecht's dochter 
Margaretha en Jan zonder Vrees, den oudsten zoon van den hertog van 

ι v. Mieris III, 330-331. 
1 Fruin, Provincie Zeeland enz., 90. 
s id., 82. 
* id., 74. 
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Bourgondié, tevens den giaaf van Vlaanderen, geschiedde de vaststel
ling der huwelijksvoorwaarden niet bij aanwezigheid van edelen en 
steden.1 Het blijkt weer, dat rond 1380 de graaf steeds meer beslissingen 
neemt, zonder den raad te horen. Nog slechts tweemaal na 1390 maakt 
Van Mieris' Charterboek melding van een bijeenkomst van edelen en 
steden van Holland en Zeeland. Vooreerst in 1394, toen graaf Albrecht 
de munt regelde en enige munstukken liet slaan. Dit geschiedde op ad
vies van zijn raad en van de steden, waaronder Middelburg, Zierikzee en 
Riemerswaal.2 Vervolgens in 1402, wanneer Albrecht voordelen aan de 
stad Utrecht geeft, hetwelk bekrachtigd wordt door zijn zoon Willem en 
de steden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft, Middelburg en Zierikzee.' 

In de rekening over de periode van 14 Maart 1397 worden echter 
vele dagvaarten vermeld. Op 8 Februari vergaderden de „goede luden" 
over de brieven, die Albrecht gezonden had naar aanleiding van een 
stedendagvaart in Den Haag op 16 Februari, waarnaar Middelburg twee 
personen afvaardigde.4 Wat hier onder „goede luden" te verstaan is, is 
niet te achterhalen. Het kan het college van 's graven mannen zijn, 
maar evenzeer de raden. 

In de periode van deze rekening zijn vele dagvaarten gehouden met 
het oog op Albrecht's voorgenomen tocht naar Friesland. Hiervoor had 
hij ook uit Zeeland geld en manschappen nodig. Uit een en ander kun
nen we opmaken, dat Albrecht, wilde hij geld of manschappen, de af
gevaardigden van Holland èn Zeeland samenriep, meestal in Den Haag. 
Daarna berieden zich de Hollandse en Zeeuwse afgevaardigden afzon
derlijk. De verenigde vergadering van de Hollandse en Zeeuwse stan
denvertegenwoordigers zal het karakter hebben gehad van een raad in 
ruimeren zin en, wat Zeeland betreft, zal deze bestaan hebben uit de 
voornaamste edelen en steden. Kwam men dan in Zeeland terug, 
dan werden ook de minder aanzienlijke edelen gehoord, indien het een 
financiële aangelegenheid gold.5 De rekening tenslotte over de periode 
1 ν Mieris III, 423 
2 id III, 593 
3 id III, 754. 
* Unger II, 232-236 
5 Gosses gaat van het standpunt uit, dat de „raison d'être" van de Staten het consenteren 

ener bede was. Zo concludeert hij, dat vierschaar en Statenvergadering „practisch woor
denspel" is (Rechterl organisatie, 276) Naar we zullen zien, heeft Gosses geli)k, waar 
het den Bourgondischen tijd betreft Het toepassen op een bede, die in de veertiende 
eeuw (1392) werd geconsenteerd is onjuist Niet raden en steden, maar de vier
schaar, met steden aangevuld, consenteerde een bede, die evenwel aan de raden werd 
verzocht. Het antwoord van de vierschaar deelden dan de raden weer mede in een ver
gadering, die het karakter heeft ener standenvertegenwoordiging. 
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van 19 Maart 1399 tot Maart 1400 vermeldt acht dagvaarten.1 Dit grote 
aantal is vooral een gevolg van den onwil van de stad Middelburg en 
met haar geheel Zeeland om deel te nemen aan den tocht naar Fries
land. Op 25 Juni kwamen de „goede luden" en steden bijeen om te be
spreken, hoe men het best aan Albrecht's wens gevolg kon geven, want 
hij wilde tweehonderd gewapenden uit Middelburg hebben. Op een ge
zamenlijke dagvaart van Hollandse en Zeeuwse edelen en steden op 9 
Juli werd dit weer besproken. En op de bijeenkomst te Cats werd weer 
beraadslaagd over de dubbele heervaart, door Albrecht geëist. Deze 
werd geweigerd. Op 3 September eerst werd een bede toegestaan van 2 
groten „bij der breede"2 om soldaten in Stavoren te leggen. 

Vatten we tenslotte den toestand rondom 1400 samen, dan blijkt, hoe 
Holland en Zeeland een landsheer en een raad gemeen hebben. In den 
raad zaten enige Zeeuwen. En deze Zeeuwen vormden een tijd lang de 
enige raden, die advies gaven in zaken, Zeeland betreffende. Dit was 
van voorbijgaanden aard, maar wel bleven deze raden om samen met de 
afgevaardigden van de steden bestuurszaken te regelen. Maar voor finan
ciële aangelegenheden kwamen alle „mannen" van Zeeland bijeen, die 
bovendien nog steeds de vierschaar vormden. En dit college kon eveneens 
worden aangevuld met de steden. Er was dus een tweeërlei vertegenwoor
diging van Zeeland. Een traditionele landsvertegenwoordiging, die nader 
regelde datgene, wat een deputatie hunner, de voornaamste edelen met de 
steden, voorgesteld kregen. En deze deputatie van edelen, aangevuld met 
de steden, was gegroeid uit den raad in ruimeren zin en regelde minder 
belangrijke zaken met dan landsheer. Dit college is de oorsprong der 
standenvertegenwoordiging, de Staten van Zeeland. In den Bourgondi-
schen tijd zal het statencollege de laatste phase zijner ontwikkeling door
maken en dan zullen beide vertegenwoordigingen nog meer naar elkaar 
toegroeien dan we tijdens Albrecht zagen. 

1 Unger II, 238-239. 
3 De beden werden van den grond geheven. Het grondbezit was geregistreerd in een 

steenrol. Van het aantal gemeten, in den steenrol opgeschreven, was belasting verschul
digd. Door inpoldering en cultiveringen was het grondbezit vaak vermeerderd. De aldus 
verkregen grond heette het „vrije" en ook hiervan was belasting verschuldigd. Bij een 
bede steenschietens behoefde de ambachtsheer slechts den opbrengst van de steenrolge-
meten ai te dragen; die van het vrije behield hij zelf. Werd echter een bede „by der 
breede" of „tvrye meegaende" geheven, dan moest de ambachtsheer ook den opbrengst 
van het vrije afdragen. Fruin, Archief van prelaat en edelen, 9-
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HOOFDSTUK V 

DE STATEN VAN ZEELAND, ALS COLLEGE ONTSTAAN: 
1404-1428. 

Na den dood van Albrecht werd zijn zoon Willem graaf van Holland, 
Zeeland en Henegouwen. In tegenstelling tot zijn vader, die meer dan 
eens van politieke gezindheid veranderde, maar desondanks zijn gezag 
over alle onderdanen wist te handhaven, stond Willem gedurende zijn 
gehele regering aan de zijde der Hoeken en dit uit zich ook in de sa
menstelling der bestuurscolleges van Holland en Zeeland. 

JANSMA wijst er op, dat de drie elementen, waaruit volgens hem de 
landsheerlijke raad bestond, in den loop der veertiende eeuw waren ver
dwenen.1 Het „standische" deel, hetwelk we in Zeeland een tijd lang als 
„consilium Zelandie" zagen, ging met de steden op in het geheel der 
standenvertegenwoordiging. Dit zagen we reeds in het vorige hoofdstuk. 
Het individualistische element der Duvenvoordes en het bureaucratisch-
landsheerlijke der klerken vloeien enigszins samen tot den raad, het 
latere Hof van Holland. De aanzienlijkste klerk is de trésorier, die on
der Willem VI in macht en aanzien stijgt 

JANSMA somt de raden op, die Willem VI sinds December 1404 had: 
het waren vijf Hollanders, n.l. de heren van Egmond en Wassenaar, de 
jonkheer van Brederode, heer Hendrik van der Leek en heer Jan van 
Cronenburg. Daarnaast zijn er in den raad vijf Zeeuwen: Hugo van 
Heenvliet, Floris van Borselen, heer van Sint Maartensdijk, Jan van 
Heenvliet, Clais Kervinc van Reimerswaal en de abt van Middelburg. 
Nog later wordt vermeld Philips van Borselen, heer van Kortgene.' 

In den raad was dus zowel een vertegenwoordiging van Holland als 
van Zeeland. De taak van deze met namen genoemde raden is echter 
niet het bezegelen der oorkonden. Immers bij het nagaan van de char
ters, door Willem VI kort na 1404 uitgegeven, worden wel eens ooit 
enkele dezer raden genoemd, doch daarnaast ook andere niet bij JANSMA 
1 Jansma, Raad en Rekenkamer, 41. 
1 Een enkele maal treffen we nog aan den heer van Vianen; Jan, bastaard таи Blois; 

Foyken Foykensz., den jonkheer van Nassau en Jan van Heemstede. Jansma, 42 nt. I. 
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vernielde personen. Zo werden op 2 Augustus 1405 aan den bastaard 
van Blois de goederen, van den graaf van Blois verkregen, gegeven bij 
aanwezigheid van Floris van Borselen en Claes Kervinc alleen.1 

Maar op 31 Mei 1406 beleent de landsheer den heer van Culemborg 
met enige gebieden. Dan zijn als raden aanwezig de burggraaf van Lei
den, tevens heer van Wassenaar, Jan van Heemstede, Philips van Dorp 
en Helmick van Doornik.2 De laatste twee worden bij Jansma niet aan
getroffen. Zo zien we ook in 1409 aangehaald de heer van Wassenaar, 
Foyken, heer van Waalwijk, die als trésorier vermeld wordt en Jan 
Heerman.3 Naast den groep van de „ständische" raden treffen we dus die 
der klerken aan. Beide groepen maken deel uit van het landsheerlijk 
bestuur en waren steeds in de onmiddellijke omgeving van den lands
heer. Maar de eerste groep trad alleen op bij aangelegenheden, waarbij 
ze het meest belang hadden. De Zeeuwen althans treden evenals vroeger, 
alleen op bij Zeeuwse kwesties. De vermelde klerken hebben het ambt 
van trésorier en zegelbewaarder.4 De grote betekenis van den trésorier 
blijkt wel uit het feit, dat de graaf bij zijn vertrek uit Holland en Zee
land in 1410 zijn trésorier Philips van den Dorp, die sedert Februari van 
dat jaar dit ambt vervulde, tot zijn stedehouder aanstelde.5 

Volgens JANSMA valt het bij de werkzaamheid van den raad moei
lijk die van den eigenlijken raad en die van raden en standen te onder
scheiden.8 In het vorige hoofdstuk zagen we de werkzaamheid der 
Zeeuwse standen en tot de standen rekenden wij die vergaderingen, waar 
edelen en steden tezamen aanwezig waren. We kwamen tot de conclusie, 
dat er in Zeeland tweërlei vertegenwoordigingen waren, die van het 
land en die van het volk, welke laatste uit raden en stedelijke afgevaar
digden bestond. Deze werden in bestuurszaken gehoord. Wij kunnen 
hier spreken van een raad in ruimeren zin, zich beperkend tot Zeeland. 
De werkzaamheden van raden en standen onder de regering van Wil
lem VI is na te gaan uit de oorkonden en de rekeningen. 
Met name de Middelburgse stadsrekeningen vermelden een groot aantal 
dagvaarten, maar hun karakter is geheel verschillend. Op 5 April 1404 
kwamen nog onder het bewind van Albrecht de Middelburgse afgevaar-

i v. Mieris IV, 21. 
1 id. IV, 36. 
a id. IV, 120-121. 
* Jansma, Raad en Rekenkamer,43. 
5 v. Mieris IV, 147. Hetzelfde geschiedt met Willem Bggairt in 1415, iJ. IV, 340. 
* Jansma, Raad en Rekenkamer, 47. 
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digden naar Zierikzee. Daarna gingen ze naar Cats om samen met de 
ambachtsheren 26 groten van den gemete te consenteren, in twee ter
mijnen te betalen.1 Hieruit is op te maken, dat de bijeenkomst te Zierik
zee met den landsheer er vermoedelijk één was van de steden met de 
leden van den „consilium Zeelandiae", of daar deze benaming niet meer 
werd gebezigd, met de voornaamste edelen, waarvan er enkelen deel uit
maakten van den raad in engeren zin. Te Zierikzee zal het bedegeld door 
den landsheer gevraagd zijn, maar de weinige edelen en steden konden 
niet eigenmachtig een bede consenteren. Zoals we zagen, moesten hier
voor alle vertegenwoordigers van het belastingplichtige platteland wor
den gehoord. Vandaar de vergadering te Cats, waar het consent werd 
gegeven en de „hommes comitis" of ambachtsheren het vonnis wezen. 

Wel zegevierden de nieuwere ideeën der standenmaatschappij in Zee
land, maar één der meest netelige kwesties van het landsbestuur, de 
belasting, dwong den landsheren het oude element van het feodalisme 
niet uit te schakelen. Het feit, dat eerst een vergadering der standen
vertegenwoordiging plaats had en toen pas de landsvertegenwoordiging 
bijeenkwam, is echter een bewijs, dat de eerste de laatste had overvleu
geld en de laatste alleen noodgedwongen moest worden gehouden. 
Naast deze belangrijke bijeenkomsten maakt de rekening over de periode 
van 15 Maart 1404 tot April 1405 nog melding van twee steden-
dagvaarten, waar monetaire aangelegenheden werden behandeld. De 
eerste werd op 4 October 1404 gehouden te Mechelen met de steden van 
Vlaanderen en Brabant en de tweede op 16 November te 's Gravenhage 
met de steden van Holland. Hier werd de door den graaf gevraagde 
„sleyscatte" door de steden toegestaan, mits „hij die munte in der steden 
hande slaen zoude".2 De steden van Zeeland beperkten hun aandeel in 
het bestuur dus niet tot de zuiver Zeeuwse of territoriale politieke zaken, 
maar hun economische belangen waren nog, evenals tevoren, een drijf
veer tot actie. Vooral hierin lag hun vooraanstaande positie. 
Ook in de volgende jaren hadden diverse dagvaarten plaats, waaraan de 
steden deelnamen. Zo verleende de landsheer op 7 April 1407 een hand
vest aan Leerdam, een stad, die Willem VI na den Arkelsen oorlog had 
gehuldigd. Dit handvest werd mede ondertekend door 's graven aan
staanden schoonzoon Jan van Touraine, door 's graven broer Jan, den 

1 Unger И. 248. 
3 id., 249-250. 
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elect van Luik, door den graaf van Nassau en den heer van Ameyden, 
nog enkele Hollandse edelen en door den Zeeuw Adriaan van Kruinin-
gen. Als steden zijn ter medebezegeling aanwezig Bergen en Valen
ciennes in Henegouwen; Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Am
sterdam in Holland; Middelburg, Zierikzee en Reimerswaal in Zeeland.1 

Hier zien we dus een vertegenwoordiging van edelen en steden der drie 
gewesten. Geen post is dienaangaande aanwezig in de Middelburgse ste
delijke rekening over den termijn van 30 Maart 1407 tot 22 Maart 
1408. Mogelijk heeft de stad eerst in de volgende jaren zijn zegel hier
aan gegeven. 

Op 20 October 1411 zien we, dat edelen en steden van Holland bij
een zijn. Toen sloot Willem VI een verbond met hertog Adolf van 
Kleef tegen Gelder en Gulik, welke beide hertogdommen door Reinoud 
IV werden bestuurd. Vanwege Willem werd dit verdrag medebezegeld 
door vier raden, n.l. zijn neef Engelbrecht van Nassau, heer Hendrik 
van der Lecke en Breda, heer Philips van Wassenaar, burggraaf van Lei
den en heer Berthout van Assendelft, alsook door de vier steden Haar
lem, Leiden, Delft en Gouda. Ook vanwege den hertog van Kleef wer
den vier raden en vier steden aangewezen.* 

Op 23 Maart 1412 was er een dagvaart van de steden te 's Graven-
hage, waar voor een oorlog tegen Gelder door de stad Middelburg geld 
en troepen werden geconsenteerd. Dit geschiedde voor den „heer ende 
zinen rade".' Maar op 6 Juli l 4 l 3 trokken afgevaardigden van Middel
burg naar Cats, waar ze met de ambachtsheren bij den landsheer kwa
men en hem daar 24 groten van den gemete consenteerden, in drie jaren 
te betalen.4 Hier zien we dus, hoe verschillend van karakter deze beide 
dagvaarten zijn, hoewel in beide gevallen de steden aanwezig waren. 
Zo zien we de stad Middelburg eveneens samen de ambachtsheren te 
Cats op 20 Februari 1416, waar een bede werd verlangd.5 Maar op 13 
Augustus werd in 's-Gravenhage een dagvaart gehouden van „heren 
ende steden", van Holland en Zeeland, een standenvergadering dus. De 
landsheer wilde naar Frankrijk gaan en daarom was een bezegeling no
dig van brieven betreffende het bestuur des lands. Op 20 Augustus wa-

i v. Mieris IV, 57-59. 
» v. Mieris IV, 183-184. 
» Unger II, 270. 
* id. II, 272. 
» id. II, 277. 
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ren de drie schepenen, die Middelburg had afgevaardigd, weer uit 's-Gra-
venhage terug en riepen vooreerst een aantal poorters in de bovenzaal 
van het stadhuis in vergadering bijeen om over het verlangen van Wil
lem VI te spreken.1 Op 26 Augustus kwamen alle Zeeuwse steden te 
Goes bijeen. De kwesties, die 13 Augustus in 's graven residentie be
sproken werden, betroffen echter niet alleen het vertrek van Willem VI 
naar Frankrijk, doch ook en vooral om zijn enige dochter Jacoba een 
ongehinderde opvolging te verzekeren. Vandaar, dat in VAN MIERIS' 

Charterboek de oorkonde van 15 Augustus 1416 dit als inhoud geeft. 
Immers dan beloven achttien ridders, tien knapen en de steden van 
Noord-Holland3 Jacoba te huldigen als hun landsvrouw na den dood 
van Willem VI. Op denzelfden dag doen zulks tien ridders, zes knapen 
en de steden van Zuid-Holland; en bovendien achttien ridders en de vijf 
goede steden van Zeeland nl. Middelburg, Zierikzee, Reimerswaal, Goes 
en Tholen.3 

Merkwaardig is evenwel, dat de oorkonde op 15 Augustus is uitge
vaardigd, d.w.z. vóórdat alle goede steden te Goes bijeenkwamen om te 
aanhoren, wat de Middelburgse afgevaardigden te zeggen hadden. 

Wat is hieruit op te maken? Vermoedelijk waren niet alle steden 
van Zeeland in 's-Gravenhage aanwezig, doch alleen Middelburg en Zie
rikzee.4 Een andere mogelijkheid is, dat de graaf geld nodig had voor 
zijn reis naar Frankrijk en dat dit „verlangen" van Willem VI hem door 
de steden van Zeeland was toegezegd, voor welke toezegging echter 
de steden te Goes nadere richtlijnen hadden vast te stellen. 

Naast deze bijeenkomsten van ridders en steden worden enkele dag
vaarten van de steden alléén vermeld, doch nagenoeg altijd beslist de 
graaf met zijn raden. We mogen uit de gegeven dagvaarten echter niet 
concluderen, dat edelen en steden tijdens de regering van Willem VI 
werden gehoord bij iedere verlening van handvesten of privileges aan 
de steden en bij het sluiten van ieder verbond met andere landsheren. 
Immers, wanneer Tholen op 4 Mei 1409 privileges krijgt, geschiedt dit 
„iussu domini ducis", terwijl alleen vier raden aanwezig zijn, maar geen 

1 id. II, 280 en 282. 
1 d.w.z. Holland benoorden Lek en Maas. 
3 Goes en Tholen vervielen aan de grafelijkheid na den dood van Jan van Blois, den 

laatsten wenigen afstammeling van Jan van Beaumont ν. Mieris IV, 383-387. 
* Aangezien er geen Middeleeuwse stadsrekeningen van Zierikzee over zijn, is niet na 

te gaan, of de beide hoofdsteden qualitate qua in 's-Gravenhage waren. 
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steden.1 Dat Leerdam wel en Tholen geen aanwezigheid van steden no
dig heeft .ofschoon beide aan de grafelijkheid zijn vervallen, komt al
leen, omdat Leerdam tot het Arkelse gebied behoorde, dat na veel strijd 
landsheerlijk bezit geworden was. En de steden van Holland en Zeeland 
hadden met geld en manschappen de strijd gesteund.2 Maar de stad 
Tholen kwam aan Willem VI overeenkomstig de rechtstoestanden der 
Middeleeuwen en deze verlening van privileges was niets meer dan een 
bevestiging en mogelijk kleine uitbreiding van het in 1366 door Jan 
van Blois gegeven handvest.3 

Ook wat het sluiten van verdragen betreft, kunnen we naar analogie 
van gegevens uit de vorige eeuw bevestigen, dat het geen gewoonte
recht was, dat deze altijd tot stand kwamen na advies van edelen en 
steden. Wel echter heeft de belofte Jacoba te zullen inhuldigen, dieperen 
zin. Hier blijkt immers, dat de edelen en steden de wens van hun lands
heer inwilligen, hoewel de opvolging niet onbetwistbaar is. Het vrij 
groot aantal edelen wijst wel zeer duidelijk op een standenvertegenwoor-
diging. Temeer, omdat hier niet van raden, maar van „ridders en kna
pen" gesproken wordt. Er zijn dan ook meer Zeeuwse edelen aanwezig 
dan er lid van den raad zijn, maar minder dan het aantal leden der hoge 
vierschaar. Hier hebben we dus een heel duidelijk bewijs, dat de stan-
denvertegenwoordiging is gegroeid uit de raden van den vorst en wel uit 
den raad in mimeren zin. Maar niet uit de hoge vierschaar. De beide 
Zeeuwse staatsinstellingen „consilium Zelandiae" en „hommes comitis", 
waarvan de eerste bestond uit een klein aantal edelen en de laatste uit 
een onbeperkt aantal, schijnen op te gaan in een college voor Zeeland, 
waarin een behoorlijk aantal ridders en knapen aanwezig zijn. Met de 
steden vormen zij het standencollege, de „consilium Zelandiae", waar
van we zagen, dat hij met de stedelijke afgevaardigden kon worden uit
gebreid. Uit den „consilium" ontstaan de Staten, die, naarmate ze in den 
loop der jaren méér bijeenkomen, de „hommes comitis" ter zijde zullen 
stellen en hun taak beperken tot het vonnissen ener bede en het spreken 
van recht in de hoge vierschaar, die evenwel steeds minder gehouden 
wordt en in de zestiende eeuw zelfs niet meer bijeenkomt. 

Aan het einde van de regering van Willem VI zien we, dat JANSMA 

ι v. Mieris IV, 120-121. 
1 Van de Zeeuwse steden leverde Middelburg 400, Zierikzee 300, Reimerswaal 100, Goes 

en Tholen ieder 60 manschappen, v. Mieris IV, 20. 
J Fruin, Provincie Zeeland enz., 110-111. 
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terecht geschreven heeft, dat er nog geen principieel verschil bestaat tus
sen dagvaarten (standenbijeenkomsten) en vergaderingen van den raad 
(met steden aangevuld).1 De edelen en steden hadden echter geen geli
miteerde medezeggenschap, zoals uit JANSMA'S betoog zou kunnen wor
den opgemaakt. Immers ook bij andere gelegenheden dan het voeren 
van oorlog, het maken van koren ordonnantiën en bij leningsoperaties 
werden ze gehoord.2 Wel konden de steden niet gemist worden bij de 
drie, door JANSMA genoemde takken van administratie, zodat we alleen 
kunnen zeggen, dat medewerking der steden bij economische aangele
genheden hoe langer hoe meer nodig was. Daarom werd de raad dik
wijls uitgebreid met de steden, terwijl buiten de edelen van „'s graven 
hoghen rade" meerdere anderen werden opgeroepen, wanneer het lands
belang zulks dringend noodzakelijk maakte. 

In 1417 overleed graaf Willem VI en liet zijn dochter Jacoba achter. 
Zij werd echter door Rooms Koning Sigismund niet beleend met de drie 
graafschappen. Deze vielen Willem's broer Jan, den elect van Luik ten 
deel, want de Rooms Koning zag hierin voordelen voor zijn dynastie. 
De strijd, die naar aanleiding hiervan uitbrak, was voor geen der beide 
partijen succesvol: de elect stierf den vergiftigingsdood en Jacoba zou 
afstand moeten doen ten gunste van een derde, den hertog van Bour-
gondië. Voordat laatstgenoemde de institutionele geschiedenis der Ne
derlandse gewesten in nieuwe banen leidde, zou het territoir van Hol
land en Zeeland aan groten strijd onderhevig zijn. Deze strijd zou den 
ouden landsheerlijken raad definitief losmaken van de edelen en de ste
den en zo de splitsing van raad en standenvergadering voltrekken. 

Laatstgenoemde zal allengs den naam van „Staten" verkrijgen, naar 
het Franse „Etats", een benaming, door de Franse Bourgondiërs in de 
Nederlanden gebracht. In Brabant bepaalde de Bourgondische hertog 
Jan IV in 1422, dat dertien abten, negentien baronnen en de vier hoofd
steden Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch voortaan het 
college zouden vormen, dat den naam „Staten van Brabant" kreeg. Deze 
benaming bestond nog niet, toen in 1355 de „Blijde Incomste" tot stand 
kwam en het was de van het Franse koningshuis afstammende Jan IV, 
die de idee en de benaming van de Brabantse standenvertegenwoordiging 
doorvoerde. 

1 Jansma, Raad en Rekenkamer, 48-49. 
s id., 50. 
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De oudere naam „het gemene land" herinnerde nog sterk aan het 
feodalisme, gebaseerd op het Germaanse recht, dat in Engeland, het 
land der „Magna Charta" zijn bekroning vond.1 Een schrijver over de 
geschiedenis der Brabantse standenvertegenwoordiging moge de hypo
these eens beoordelen, dat de Staten van Brabant gekomen zijn als een 
compromis tussen het gemene land en een hertogelijken raad in rui
meren zin. 

Genoemde hertog Jan IV was de tweede echtgenoot van Jacoba van 
Beieren. Zo kon hij ook in Holland en Zeeland zijn macht doen gelden 
en zijn invloed. De Vlaamse tak der Bourgondiërs zou echter in de Ne
derlanden de heersende worden en deze zou voortbouwen op de wor
dende organisatie der standen. De eerste tekenen van bestaan van de 
„Staten van Holland" en de „Staten van Zeeland" zijn er in de jaren 
van Jacoba's bewind. Juist in de woelige jaren, waarin de partijschappen 
scherp tegenover elkaar stonden, schaarde de standenvertegenwoordiging 
zich aan de zijde der sterkste partij, als zijnde de beste waarborg voor 
orde en rust. Dat was niet de partij van gravin Jacoba, aan wie ze in 
I4 l6 trouw had beloofd. 

De stad Dordrecht, wel het meest door eigenbelang gedreven, schond 
de belofte reeds terstond door, in ruil voor handelsrechten, Jan van 
Beieren als voogd en ruwaard te erkennen.' Ook de andere steden van 
Holland en vooral die van Zeeland waren niet zonder eigenbelang, ge
tuige het feit, dat zij op 3 Mei 1418 samen met de „ridders en knapen" 
van Zeeland van Jacoba de belofte kregen, dat ze de bedenkosten niet 
behoefden te betalen, als ze met een vloot de stromen veilig hielden.3 

De Hollandse steden schijnen zich reeds vroeg van Jacoba te hebben 
afgewend. Immers Jan van Beieren verklaarde in 1418, dat hij de munt 
niet zou regelen dan in overleg met den raad van de steden Dordrecht, 
Haarlem, Delft en Leiden en dat alle steden van Holland en Zeeland 
vrij mochten vergaderen en besluiten.4 De Kabeljauwse partij, waartoe 
de grote Hollandse steden vanzelfsprekend behoorden, volgde Jan van 
Beieren. De houding der edelen, speciaal die der Zeeuwse edelen, was 
zeer verdeeld. Was Hendrik van Renesse Jacoba ontrouw, Raas van 
1 Minéis, Staat des hohen Mittelalters, 337, 486. 
' ν. Mieris Г , 430-431. 
s id. IV, 484. 
* id. IV, 488. Wat het regelen der munt betrof, ook de tegenpartij deed zulks in Sep

tember 1417, toen de waarde van enige munten door Jacoba's trésorier werd vastgesteld 
in overleg met raad en goede steden, v. Mieris IV, 420. 
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Haamstede en de heer van Kruiningen verlieten de partij van haar te
genstander.1 Ook Floris van Haamstede, lid van den raad, is steeds op 
de hand van Jacoba.' Een andere grafelijke raad, Floris van Borselen 
wordt door hertog Jan IV tot ruwaard over Zeeland aangesteld op 28 
September 1418, terwijl hij tevens wordt beleend met de heerlijkheid 
St. Maartensdijk.3 Enigen tijd tevoren was de trésorier, tevens heer van 
Montfoort, in dezelfde functie in Holland aangesteld.4 

Door toedoen van Jacoba's neef Philips van Bourgondië, heer van 
Charoláis en weldra heerser in Bourgondië en Vlaanderen, wordt in Oc
tober 1418 een bestand gesloten5 en hij zorgt voor een rastpoze in den 
strijd in Februari 1419 bij het verdrag van Woudrichem." Hier zijn een 
groot aantal edelen bijeen uit Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, 
waarvan twintig uit Zeeland. 

Zowel de ridders als de steden zullen zich borg stellen voor den aan 
Jan van Beieren uit te betalen som. Volgens JANSMA zouden de standen 
de zijde van Jan van Beieren gekozen hebben,7 maar voor de Zeeuwse 
edelen gold dit zeker niet in zijn algemeenheid, getuige het boven ver
melde. De voornaamste bepaling van het verdrag is wel, dat Jan van 
Beieren en Jan van Brabant een condominium moesten uitoefenen over 
Holland en Zeeland en dat beiden een gelijk aantal edelen zouden aan
stellen, aangeduid als „raedt van den hove". JANSMA vervolgt dan, dat 
dit het college van Achten was, welk college, benevens den trésorier, met 
medewerking van de gezamenlijke standen werd benoemd. Tot trésorier 
werd de ons reeds bekende Floris van Borselen aangesteld, door JANSMA 

een lid van één der aanzienlijkste Kabeljauwse geslachten genoemd. Als 
dit inderdaad zo is, heeft Jan IV van Brabant wel een zeer verraderlijken 
rol gespeeld door hem tot ruwaard over Zeeland te benoemen. 

Uit JANSMA'S mededelingen is echter een belangrijker stelling op te 
bouwen: de standen beginnen grotere macht te krijgen. Uit den raad 
van den landsheer ontstaan, maken zij nu van de woelingen gebruik 
twee landsheren te erkennen, die regeren met een door hen benoemden 
raad. Alles met één bedoeling: waarborgen te verkrijgen voor orde en 

ι v. Mieris IV, 485, 49Î. 
» id. Г , 413, 462, 493. 
* id. IV, 499. 
« id. IV, 419 e.v. 
5 id. IV, 521. 
» id. IV, 525. 
7 Jansma, Raad en Rekenkamer, 51-52. 
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rust. Daar hertog Jan IV zijn financiële verplichtingen niet kon vol
doen, werd het verdrag van Sint Maartensdijk gesloten, waarbij Jan van 
Beieren Holland en Zeeland in pand kreeg.1 Zo werd deze in 1420 de 
feitelijken heerser. En evenals bij de vroegere landsheren werden ook nu 
de standen herhaaldelijk opgeroepen voor de veiligheid van het land. 

Zo is in de jaren 1417-1428 het aantal dagvaarten veel groter dan 
ooit tevoren.2 De stadsrekeningen van Middelburg uit deze jaren leve
ren hiervan het bewijs. Alle dagvaarten staan in het teken van den bur
geroorlog. Op 27 April en 7 Mei 1418 moesten „heren en steden" van 
Zeeland beraadslagen over de veiligheid van de wateren.3 Op 14 Juni 
waren „ambachtsheren en steden van Zeeland" te Cats, vermoedelijk 
in verband met op te brengen gelden. Op 13 Augustus waren Middel
burgse afgevaardigden te Bergen op Zoom „bi ons heren rade ende 
steden", waar men sprak over „onghestande, dat binnen den lande was, 
ende want die heren ende steden daertoe rieden, hoe men dat best ver
hoeden mocht". Op 18 October kwamen de „gemene steden" bij Jacoba 
te 's-Gravenhage om over den oorlog te beraadslagen.4 Op 13 Januari 
1419 kwamen vier afgevaardigden van Middelburg naar 's-Gravenhage 
op last van Jan IV, „omme bi zinen rade ende den ghemeenen (heren) 
ende steden van Zeelant" aldaar te beraadslagen, waarbij de hertog hun 
mededeling deed van den vrede tussen hem en Jan van Beieren, „updat 
men een groot ghelts vervallen mochte, daer die stede een deel met hoe
ren poerteren of verleghen moest". Het betrof dus hier het geld, dat 
Jan IV later niet kon opbrengen. Op 19 Januari gingen drie Middel
burgse afgevaardigden met „heren en steden" van Zeeland naar Woud-
richem, om te antwoorden op het verlangen, dat 's heren raden hadden 
gedaan te Goes over het geld voor de verzoening „twelke men weder 
upbueren soude van der poerteren lande van den eersten ghescote".5 Ten 
slotte kwamen Middelburgse afgevaardigden naar Goes, waar Floris 
van Borselen „ende anders ons heren rade van ons liefs heren weghe 
begheerden om die steden een deel ghelts omme des pays wille, die 
tusschen onsen lieven here van Brabant ende hertoge Jan (v) Beyeren 
ghemaect was".1 Voor genoemde bijeenkomsten worden dus de steden 

ι v. Mieris IV, 545-547. 
* Van 13 Maart 1417 tot 31 Maart 1418 was Middelburg op tien dagvaarten vertegen

woordigd, zowel door Jacoba als door Jan van Beieren gepresideerd. Unger II, 285-237. 
3 Unger II, 288. 
* id. II, 289. 
s id. II, 289. 
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ontboden, tezamen met de heren, met de ambachtsheren óf met de ra
den. Hier is geen sprake van hetzelfde begrip. De vergadering van am
bachtsheren en steden is de oude Zeeuwse landsvertegenwoordiging, 
die we reeds dikwijls ontmoetten als het orgaan, dat beden moest con
senteren. 
Die van raden en steden is het orgaan gegroeid uit den raad in ruinieren 
zin en bestaande uit enkele voornamere Zeeuwse edelen en de steden. 
Meestal kwamen raden en steden van Zeeland samen met die van 
Holland bijeen. Daartussen staat de vergadering van heren en steden. 
Uit het feit, dat heren en steden naar Woudrichem werden ontboden en 
dat twintig Zeeuwse edelen het aldaar gesloten verdrag ondertekenden, 
kunnen we afleiden, dat onder „heren" werd verstaan een groter aantal 
edelen uit Zeeland dan zitting hadden in 's graven „consilium". Zij wer
den echter opgeroepen niet in hun kwaliteit van ambachtsheer, verte
genwoordigende een deel van het Zeeuwse territoir, maar in hun func
tie van edelen, vertegenwoordigende de Zeeuwse platteland-bewoners. 

In deze jaren blijkt, hoe de bijeenkomsten van heren en steden het 
talrijkst zijn van alle bijeenkomsten, waar Middelburg aanwezig was. 
Het college van „heren en steden" is een uitbreiding van den met ste
den aangevulden „consilium Zelandiae", die, naar we zullen zien, in 
den loop der vijftiende eeuw de landsvertegenwoordiging en den raad 
zal samenvoegen tot de standenvertegenwoordiging. Deze bestaat uit 
minder edelen dan de vierschaar, maar uit meer edelen dan er Zeeuwse 
edelen in den raad in engeren zin zitting hadden. Want in laatstgenoem
de was alleen Floris van Borselen vertegenwoordiger van Zeeland.' Hij 
heeft wél een groten rol gespeeld: waarom anders komt het verdrag van 
1420 juist in zijn heerlijkheid tot stand? Hier toonde hij zich zeer Ka
beljauws gezind en de actie der standen om Jan van Beieren als heer te 
aanvaarden, werd eveneens door hem gestimuleerd. Hij immers is de 
machtigste en heeft bondgenoten. De publieke mening is ten gunste 
van hem omgeslagen. Maar dit brengt nieuwe onenigheid en daarmee 
nieuwe dagvaarten. Want na het verdrag van Woudrichem was het 
aantal bijeenkomsten der standenvertegenwoordiging veel minder ge
worden. Het college van Achten trad nu immers op en dit was door 
haar aangewezen. Nu Jan van Beieren over Holland en Zeeland regeer-
1 id. II, 289. 
1 Wat vroeger het aanzien van het huis Voorne in Zeeland was, schijnt nu aan het ge

slacht der Borselens te zijn gekomen. 
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de, was zijn gezag erg stevig gevestigd, maar met de vestiging van zijn 
gezag laaiden de burgertwisten weer op. 

Maar Floris van Borselen, zijn Zeeuwse raad, is in Zeeland voor hem 
een grote steun. Op 1 Juni 1420 roept deze de Zeeuwse steden bijeen te 
St. Maartensdijk om te spreken over diensten en gewapenden, die hertog 
Jan van Beieren begeerde. Op 29 September van hetzelfde jaar werd 
den hertog 46 groten van den gemete geconsenteerd door heren, leen
mannen, steden van Zeelanà. Voor de veiligheid der stromen kwamen 
de steden op 12 October bijeen te Goes, zulks op bevel van Jan van 
Beieren. Maar Jacoba ontbood op 23 October heren en steden van Zee
land te Bergen op Zoom. Vandaar trokken ze met gewapend gevolg 
naar Reimerswaal, waar de dagvaart werd gehouden. Hier werd beslo
ten Reimerswaal te beschermen en te versterken. 

Binnen een periode van één maand wordt de Zeeuwse vertegenwoor
diging door beide pretendenten opgeroepen, de eigenlijke gravin en de 
feitelijke gezaghebber. Op 21 Februari 1421 ontbood Jan van Beieren 
,4ie ghemene ridderscap ende steden" van Zeeland bij heer Floris van 
Borselen „ende anders zinen rade", om zaken, het land aangaande.1 

De jaren 1420-1422 zijn voor de geschiedenis van de Zeeuwse stan
den merkwaardige, betekenisvolle jaren geweest. Immers een kort over
zicht van de terminologie, waarmee deze standenvertegenwoordiging 
wordt aangeduid, toont ons, dat eindelijk het begrip „stand" dermate is 
ingeburgerd, dat het ook in officiële oorkonden wordt erkend. We on
derscheiden immers: 

1. „Heren, leenmannen en steden" van Zeeland, die een bede te 
Cats consenteerden; gelijk van ouds was dit de landsvertegenwoordiging. 

2. „Heren en steden" van Zeeland, die zorg droegen voor de veilig
heid van Reimerswaal. De uitgebreide raad wordt hiermee bedoeld, on
der Albrecht nog „raden en steden" van Zeeland genoemd, maar in deze 
jaren met meerdere „homines comitis" uitgebreid. 

3. „Die ghemene ridderscap ende steden". Inplaats van de heren, 
een aantal individuen, personen van den adellijken stand, wordt hier een 
verzamelnaam gebruikt, die den stand aanduidt, waartoe de heren be
horen. „Ridderschap en steden" is de benaming voor de standenvertegen
woordiging en met vele variaties zal onder deze benaming deze verte
genwoordiging worden blijven aangeduid. De reden, waarom Jan van 
1 Zie voor al deze dagvaarten: Unger II, 292-293. 
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Beieren ridderschap en steden ter dagvaart riep, was, dat er zaken ge
regeld moesten worden, het land van Zeeland aangaande. Het is jam
mer, dat de rekening niet aangeeft, welke zaken dit waren. 

Maar één conclusie is hieruit te trekken: de standenvertegemvoordi-
ging moet in /¿«¿.raangelegenheden mede beraadslagen. De „gemene rid
derschap" bestaat uit een twintigtal Zeeuwse edelen, minstens gelijk aan 
het aantal heren, dat met de steden bijeen kwam voor de veiligheid des 
lands. Mogelijk is ook, dat het aantal dat der „homines comitis" ging 
benaderen. Laatstgenoemd college laat in rekeningen en oorkonden ech
ter weinig van zich horen dan alleen, waar het gold een bede verplich
tend stellen. 

Over de werkzaamheid op juridisch gebied weten we niets en zeker 
niets omtrent het aantal, dat in deze jaren in de hoge vierschaar bijeen
kwam. Wel werd ieder jaar hoge vierschaar gehouden, gelijk de keuren 
van 1257 en 1328 voorschreven, doch nadere gegevens ontbreken.1 

De heren van Zeeland werden dus op vier manieren in den overheids
dienst betrokken: 

1. als leden der hoge vierschaar hadden ze de criminele rechtspraak 
over het Zeeuwse platteland en de civiele in hoger beroep van de am
bachtsgerechten. 

2. als „hommes comitis" consenteerden ze met de steden een bede 
en beraadslaagden daarna als ambachtsheren, hoe de bede moest wor
den opgebracht, om ten slotte in dezen vonnis te wijzen. 

3. als gemene ridderschap hadden ze met de steden in het land van 
Zeeland betreffende politieke aangelegenheden medezeggenschap. 

4. enkele leden waren bovendien lid van den grafelijken raad en 
dienden den landheer van advies in alle regeringsaangelegenheden ook 
niet specifiek Zeeuwse. 

Dat in deze jaren het college van „heren en steden" van Zeeland' 
wordt erkend, blijkt op 30 Juli 1421, wanneer de Staten van Zeeland 
ter heervaart worden opgeroepen om met de Gelderse troepen tegen 
Utrecht op te trekken. In ruil hiervoor behoefden de Zeeuwse bedeplich-
tigen nimmer bij te dragen in de bede, die op 1 October zou verschijnen.2 

Hier wordt voor het eerst de term „Staten van Zeeland" gebruikt en bo
vendien is uit dit feit op te maken, dat dit college in samenstelling wei-

1 Lasonder, Bijdrage tot de. . . . hoge vierschaar, 73-
' v. Mieris IV, 591. 
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nig verschilt van dat, wat de bede consenteerde. Terwijl in het begin der 
vijftiende eeuw de landsvertegenwoordiging van 's graven mannen en 
steden een geheel ander karakter had als dat van raden en steden, 
schijnt het, dat raden en steden zich met méér mannen hadden uitge
breid tot heren en steden; zó zelfs, dat het college geleek op de lands
vertegenwoordiging. In deze jaren ontstaat dus één college: verscheide
ne Zeeuwse adellijke personen met deputaties der goede steden, waarvan 
de benaming nog verschillend is, naar gelang het doel, waartoe men bij
eenkomt. Betreft het een bede, dan spreekt men van „ambachtsheren, 
leenmannen en steden; betreft het een politieke zaak, dan vinden we 
den term „Staten van Zeeland". Het laatste zal dan herhaaldelijker het 
geval zijn, naar gelang het eerste minder wordt. Doch niet slechts in be
naming. Ook de toestemming in een bede zal langzamerhand niet meer 
geschieden door de oude landsvertegenwoordiging van de ambachts
heren en de steden, maar door het Statencollege. Alleen de hoge vier
schaar en de 's graven mannen blijven bestaan; de eerstgenoemde zal 
echter veel minder bijeenkomen en 's graven mannen zullen, behoudens 
enkele uitzonderingen, nog alleen nodig zijn om de bede in den vorm 
van grondbelasting, verplichtend te stellen. Zo blijkt, dat ook in Zee
land het feodalisme verdwijnt en in enkele restanten achterblijft, ter
wijl de standenmaatschappij gaat domineren. Laatstgenoemde wordt in 
de jaren 1420-1422 door Jan van Beieren gestimuleerd, den leider der 
Kabeljauwse partij. Hij immers roept „gemene ridderschap en steden 
op, terwijl Jacoba nog spreekt van „heren en steden", een terminologie, 
die het individualistisch karakter der feodale maatschappij benadrukt. 

De strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen blijkt dus eens te meer een 
strijd tussen twee ideologieën te zijn! Daar Jan van Beieren vooral in 
Zeeland machtig is, zullen de ideeën der Kabeljauwen juist hier conse
quent zijn doorgevoerd. Dat hij ongestoord zijn gang kon gaan, blijkt 
wel hieruit, dat de goederen der twee Hoeksgezinde edelen Jan van Krui-
ningen en Floris van Haamstede aan zijn onwettigen zoon Jan werden 
gegeven1. De voornaamste Kabeljauwse edelen schijnen nog een apar
ten raad te hebben gevormd, maar wie dat waren, is onbekend.' Ook in 
latere jaren bemerkt men er niets van, dat buiten den grafelij ken raad, 
waarin Floris van Borselen zitting had, er nog een raad was voor Zee-

1 v. Mieris IV, 590. 
* id. IV, 614. 
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land alleen. Mogelijk is de raad van Zeeland een instelling, die het ka
rakter heeft van een vertegenwoordiging der ridderschap. Met goedvin
den van den raad van Zeeland besluit Jan van Beieren op 21 Maart 
1422 om Zuid Beveland beoosten Jeersike, door den St. Elisabethsvloed 
zo geteisterd, te helpen: vier parochies moesten aan de reparaties mee
helpen. Dit keurde de raad dus goed en er pleit alles voor, dat hier 
sprake is van mannen, die geregeld werden geraadpleegd: mogelijk zijn 
het ook die edelen, die bij iedere Statenvergadering tegenwoordig waren 
en daardoor een vaste vertegenwoordiging van den Zeeuwsen adel wa
ren. Ook hier hebben we een bewijs, dat de Staten ontstaan zijn uit den 
raad in ruimeren zin. 

Niet alle heren maken deel uit van het standencollege, maar evenmin 
alle steden. In de belangrijkste zaken, het gehele territoir van Holland 
en Zeeland betreffende, komen alleen de voornaamste Zeeuwse edelen, 
die onmogelijk konden worden gepasseerd, met de beide hoofdsteden 
voor. Dit blijkt bij het vredesverdrag, op 27 Juli 1422 met bisschop 
Frederik van Blankenheim gesloten. Naast een aantal edelen zijn aan
wezig de Hollandse steden Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam, be
nevens Middelburg en Zierikzee.1 

Nadat Jan van Beieren in 1425 was overleden, wensten alle partijen 
Jan IV van Brabant als opvolger. Deze roept edelen en steden bijeen 
om hen te raadplegen over de toewijzing van vroegere lenen van Jan 
van Beieren. Maar Jan van Beieren had als zijn opvolger aangewezen 
Philips van Bourgondië, die reeds heerste over Bourgondië, Vlaanderen, 
Artois, Franche Comté en Picardie; nu wordt hij ook ruwaard van Hol
land, Zeeland en Henegouwen. De standenvertegenwoordigingen zagen 
dit liever niet, maar de raad dreef het door. 

Philips veranderde echter slechts weinig aan de bestaande toestanden.1 

JANSMA zegt, dat het sinds 1425 beter is van „Staten" te spreken, want 
rond deze jaren staat de ridderschap als stand los van den raad. De raad 
wordt nu een gesloten college en staat geheel los van den ouden feoda-
len raad of curia." Deze mededeling van JANSMA berust op dezelfde fei
ten als die, door ons aangehaald. Uit den raad in ruimeren zin ontstaat 
het Statencollege, dat in 1421 in Zeeland het eerst genoemd wordt. De 

ι v. Mieris IV, 647-651. 
2 Jansma, Rada en Rekenkamer, 54-58. 
s id. 59. 
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raad in engeren zin wordt een persoonlijke raad van den landsheer. Zo 
gaan beide scherp uiteen. Voegen we hieraan toe, dat de raad voor Hol
land en Zeeland gold, dan is het niet te verwonderen, dat Staten en 
landsvertegenwoordiging in Zeeland naar elkaar toegroeiden. 

In de jaren 1426-1428 wordt de eindphase geleverd in den strijd tus
sen Hoeken en Kabeljauwen, tussen Jacoba en Philips. De activiteit der 
Staten is dan begrijpelijkerwijze zeer groot. Vooral de steden komen dan 
dikwijls bijeen: op 4 Maart 1426 zijn de Hollandse en de Zeeuwse ste
den te Bergen op Zoom en kort daarna te Zierikzee met het doel de 
stromen veilig te houden. Dat was immers nodig voor het ongestoord 
handel drijven. Vooral betrof dit de omgeving van de toen nog aan het 
water gelegen Hollandse stad Zevenbergen. Immers op 2 April van dat 
jaar vergaderden heren en steden van Zeeland te Sint Maartensdijk om 
te beraadslagen, hoe het water te beveiligen en om hoofdmannen te 
sturen, die met 1200 gewapenden te water zouden liggen. Op 9 Mei 
daaraanvolgende werden voor de onkosten daarvan vier groten van den 
gemete te Zierikzee geconsentreerd. Op 19 Juni werd aldaar door de 
steden besloten de soldaten, die de stromen veilig zouden houden, nog 
tien dagen langer gemobiliseerd te houden tot den komst van Philips. 
Op 10 Juni zijn heren en steden van Zeeland te Cats om te „ramen ende 
te oirdineren tfolc", dat op het water zou liggen om den stroom te bevei
ligen, totdat men optrok naar Zevenbergen. De kwestie Zevenbergen 
werd te Zierikzee opnieuw besproken door heren en steden van Zeeland 
tussen 24 Juni en 20 Augustus en te Cats op 14 September. En tussen 
19 en 24 September kwamen de steden van Holland en Zeeland bijeen 
om te beraadslagen over den tocht naar Zevenbergen, die had plaats 
gehad.1 

Het jaar 1428, waarin een einde komt aan de burgertwisten, was we
derom een jaar van vele dagvaarten. Jacoba had zich tot dan toe in het 
Oosten van Holland weten staande te houden, maar Philips was haar te 
machtig. Op 7 Februari werden afgevaardigden van Middelburg door 
Philips ontboden naar Zierikzee; op 13 Maart naar Cats en op 27 Maart 
naar Brugge.2 En voor den vrede werden op 21 Mei ridderschap en ste
den van Holland en Zeeland naar Delft ontboden om samen met gravin 
Jacoba en ruwaard Philips het verdrag vast te stellen. Ook uit Henegou-

1 Zie voor al deze dagvaarten: Unger II, 296-298. 
г Unger II, 300. 
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wen waren standenvertegenwoordigers aanwezig, al was dit gewest niet 
meer dan een los aanhangsel van Jacoba's gebied. 

De Zoen van Delft is van grote betekenis voor de institutionele ge
schiedenis van Zeeland. Hij brengt een definitief einde van de feodale 
wanorde in Holland en Zeeland. Juist door den burgeroorlog was de 
macht der Hollandse en Zeeuwse Staten erg vooruitgegaan. Zullen zij 
deze macht in de toekomst behouden? Eén hunner eisen, bij den Zoen 
van Delft gesteld, was, dat de door den landsheer benoemde ambtenaren 
Hollanders of Zeeuwen zouden zijn. Deze eis hadden ze trouwens ook 
reeds in 1425 aan Jan IV van Brabant gesteld.1 Ruwaard Philips was 
nadien veel afwezig geweest en had toen het bestuur over Zeeland op
gedragen aan Hendrik van Borselen, heer van Vere, en aan Frank van 
Borselen, met behulp van ridderschap, edelen en goede lieden. Voegen 
we hieraan toe, dat Floris van Borselen in 's graven raad zitting had, 
dat hij enigen tijd trésorier geweest was.2 terwijl Floris van den Abeele 
hetzelfde ambt in 1421 bekleed had,3 dan blijkt, dat Zeeland in de 
twintiger jaren een behoorlijk aandeel had in het bestuur van den Ka-
beljauwsen landsheer. Maar niettemin hadden ambtenaren uit andere 
gewesten, vooral Vlamingen en Brabanders, in Holland en Zeeland hun 
intrede gedaan. Nu kwam de Zoen van Delft tot stand en de hande
lingen der Staten zijn volgens JANSMA * te vergelijken met die bij de 
tot standkoming van de Blijde Incoraste in Brabant in 1355. Volgens 
hem houdt de Zoen van Delft een inhuldiging in van Jacoba als gra
vin. Aan zijn dissertatie voegt hij een bijlage toe, inhoudende,, tbegeren 
der ridderschap ende steden van Hollant ende van Zeelant", waarbij 
dus de standen officieel als zodanig werden erkend. Daarna gaat hij na, 
of de wensen der standen al dan niet werden vervuld door den inhoud 
van den Zoen weer te geven.5 Wij kunnen hieruit opmaken, welke de 
rechten der Staten zijn: 

1. Ruwaard Philips moet den Staten meedelen, welke personen hij 
wil aanstellen als bevelhebbers over de in zijn macht gestelde kastelen. 
Dit mogen alleen personen zijn, in Holland en Zeeland „gegoet ende 
geërft". 
1 Jansma, Raad en Rekenkamer, 57. 
5 Hij was ook een der edelen, die aan Jan IV 90000 kronen schonken. Jansma, Raad 

en Rekijkamer( 57. 
' Jansma, 53. 
« id., 65. 
5 id., 200 e.V. 
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2. De Staten van de drie graafschappen moeten met Margaretha van 
Bourgondië, Jacoba's moeder, een huwelijk van Jacoba goedkeuren. Is 
dit geschied, dan zal Philips als ruwaard afstand doen. Huwt zij zonder 
toestemming, dan is Philips onmiddellijk erfgenaam. 

3. Negen personen zullen worden aangesteld voor het bestuur in 
Holland en Zeeland, te weten drie door Jacoba, drie door Philips uit 
Hollanders en Zeeuwen en drie door Philips uit buitenlanders te kiezen. 
De Staten verzochten, dat Jacoba's raden geen vreemdelingen zouden 
zijn en dat Philips hun mededelingen zou doen van de namen der door 
hem te benoemen raden. Zo zouden zij onwelgevalligen kunnen weren.1 

4. De door de Staten te consenteren bede zal voor twee derde ge
bruikt worden tot dekking van achterstallen en schulden, terwijl Philips 
en Jacoba ieder een zesde deel krijgen. In de schuld afgelost, dan zullen 
Philips en Jacoba ieder de helft krijgen. 

5- Alle handvesten, uitgegeven door Jacoba, Jan IV, Jan van Beie
ren en Philips van Bourgondië zullen door Jacoba vóór haar inhuldi
ging bekrachtigd worden. 

Inderdaad zijn deze bepalingen er op uit de macht van landsheer en 
standen zo goed mogelijk af te bakenen. De Zoen van Delft heeft hier
door meer het karakter van een overeenkomst van landsheer en volk 
dan die van twee regerende persoonlijkheden. Voortaan zouden, wan
neer landsheer en standen de bepalingen stipt naleefden, hernieuwde 
burgertwisten onmogelijk zijn. De machtige Hoekse geslachten, die den 
landsheer als „primus inter pares" beschouwden, moesten zich aan den 
geest des tijds onderwerpen. We zien, dat de Kabeljauwsgezinde Staten 
vóór alles orde en rust wensten, maar ook medezeggenschap. Maar bo
ven de standen kwam de landsheer, die als Bourgondiër machtig was. 
En juist daarom kon hij zich ver boven de standen verheffen, vooral 
als hij talenten had om, in zijn streven naar méér macht, de vertegen
woordigers der standen niet te verbitteren. Maar hier ziet men ook een 
kiem van latere onenigheden. Wat zal er gebeuren, als de vorst naar 
meer macht streeft, zonder de talenten te bezitten om desondanks de 
Staten tevreden te houden? 

In alle landen van Europa voltrekt zich in deze jaren deze evolutie. 
Vergelijken we immers de genoemde bepalingen van den Zoen van Delft 
met die van de Blijde Incoraste in Brabant, dan valt ons op, hoe zij 
1 Tot 1429 heeft het bewind der Negenen geduurd. Jansma, 71. 
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gelijken op elkaar. In Brabant, voorbeeld van een rustige ontwikkeling 
der laat-Middeleeuwse standenmaatschappij, was het weren der vreem
delingen, het „Brabantia nostra", eveneens documentair vastgesteld. Ook 
hier waren de rechten der standen niet te schenden zonder opstand of 
revolutie. In het hertogdom Gelder zagen we na het uitsterven van het 
regerend stamhuis in 1371 eveneens burgertwisten uitbreken, die door 
den steun van buitenlandse vorsten aan beide partijen, tot groot nadeel 
van het land leidden. Maar toen het huis van Gulik (1371-1423) ook 
dreigde uit te sterven, kwamen edelen en steden van de vier kwartieren 
van het hertogdom in 1418 bijeen om in verenigde vergadering de op-
volgingskwestie te bespreken, hetwelk in 1423 leidde tot de unanieme 
aanvaarding van Arnold van Egmond tot hertog.1 

Maar ook toen stelden edelen en steden de bepalingen op, waaraan 
de nieuwe landsheer zich te houden had. Nu zou evenwel blijken, dat 
alle bepalingen afhankelijk waren van den persoon van den hertog. Ar
nold van Egmond, juist om zijn zwakheid waarschijnlijk als hertog ge
kozen, was niet opgewassen tegen de Gelderse standenvertegenwoordi-
ging die hem had aangesteld en zijn keuze werd het uitgangspunt van 
grote verwikkelingen, die eerst eindigden, toen de zich opdringende 
Bourgondiërs na 1477 zelf voor moeilijkheden stonden. 

De oorsprong der Staten is hiermee verklaard; hun werkwijze en sa
menstelling zullen we in de volgende hoofdstukken nagaan. 

Albero, Staten van Gelte enz., 118-163. 
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HOOFDSTUK VI 

DE STATEN VAN ZEELAND TIJDENS DE REGERING 
DER BOURGONDIËRS: 1428-1477 

Rond 1430 stonden de voornaamste Nederlandse gewesten onder 
Philips den Goede. Deze hertog, die de gewesten door erfenis had ver
kregen, kon de standenvertegenwoordigingen gemakkelijk meester wor
den, dank zij zijn uitnemende tactiek. Zo iemand, dan was hij het, die 
de leer van Philips van Leiden en andere legisten kon navolgen en in 
toepassing brengen. In zijn omgeving waren weinig landsheren, die hem 
konden evenaren. Zijn leenheren, koning Karel VII van Frankrijk en 
Rooms Koning Sigismund van het Duitse Rijk waren niet in staat hun 
leenrechten door hem te doen eerbiedigen. Eerstgenoemde had te kam
pen met den Honderdjarigen oorlog; laatstgenoemde was buiten zijn 
Hausmacht geheel van de keurvorsten afhankelijk. En alle Duitse rijks
vorsten werkten als Philips den Goede, in zekeren zin één der hunnen. 

De bewustwording van de onderdanen en het zich stellen tegenover 
den landsheer is, naar we zagen, overal te bespeuren. Een krachtig ge
zag was nodig, dat hen onder zich moest houden, zonder aanleiding te 
geven tot ontevredenheid.1 

De geest van den tijd leidt ook de Zeeuwse standenvertegenwoordi
ging door de vijftiende en zestiende eeuw. Van 1428 tot 1433 regeerde 
Philips als ruwaard voor Jacoba en tijdens zijn afwezigheid waren de 
negen raden waarnemend hoofd van de gewesten. Onder de zes raden, 
die Philips gekozen had, was één Zeeuw, de heer van Vere: Hendrik van 
Borselen.2 Het is de eerste maal, dat de heer van Vere een uitzonde
ringspositie inneemt ten opzichte van de overige Zeeuwse edelen. Se
dert het uitsterven van het geslacht van Voorne in 1371, is in Zeeland 

1 Hetzelfde valt zelfs op in de kerkgeschiedenis van dezen tijd. Het pausschap had sedert 
1300 veel aan aanzien ingeboet en juist de zwakheid der pausen, die bleek bij de ge
vangenschap te Avignon, leidde tot de Conciliaire theorie, die boven den paus het alge
meen concilie stelde. Ook hier ontwaakten de lagere machten in de Kerk, die juist 
daarom den eis konden stellen, dat zij boven den paus stonden, omdat zijn macht zo 
aanzienlijk geslonken was. 

1 Jansma, Raad en Rekenkamer, 66. 
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het erfelijk burggraafschap verdwenen. De heerlijkheid Voorne verviel 
aan de grafelijkheid en haar gebied was sindsdien meer op Holland dan 
op Zeeland gericht. Aanslibbingen deden stukken grond tussen Voorne 
en Holland ontstaan en dit zal de reden geweest zijn, waarom in deze 
jaren en voortaan altijd tot Zeeland slechts dát gebied wordt gerekend, 
dat de tegenwoordige Zeeuwse eilanden omvatte. 

Het burggraafschap, eens onafscheidelijk verbonden met de heren 
van Voorne, was sedert 1371 sterk in betekenis achteruitgegaan en was, 
behoudens enige plichten, louter formeel overigens, bij het innen ener 
bede, nauwelijks meer dan een titel. 

Maar in de burgertwisten na 1417 bleek het geslacht der Borselens, 
ongetwijfeld één der aanzienlijkste geslachten van Zeeland, sterk voor
stander te zijn van de Kabeljauwse politiek. Vandaar, dat leden van dat 
geslacht toen belangrijke posities bekleedden, naar we boven zagen. En 
tijdens de regering van Philips den Goede en Karel den Stoute werd 
eveneens een lid van de familie der Borselens herhaaldelijk tot rent
meester benoemd. Dit ambt van rentmeester steeg onder de Bourgon
diërs zeer in aanzien; in veel gevallen zouden zij den landsheer in Zee
land vervangen, vooral omdat het ambt van burggraaf was gedegra
deerd tot een regionale functie, die meer op traditie dan op feitelijke 
macht berustte. Toen na Floris van Borselen (1431-1434) en genoemden 
Hendrik (1436-1441) het rentmeesterschap vacant was, werd het ge
splitst in twee rentmeesterschappen, n.l. één voor Zeeland bewester-
schelde en één voor Zeeland beoosterschelde, hetgeen behoudens kort
stondige onderbrekingen in 1474, 1494 en 1515 tot den Tachtigjarigen 
oorlog zo gebleven is.1 Boven de Zeeuwse en ook boven de diverse Hol
landse en Westfriese rentmeesters stond de trésorier, die onder invloed 
van de Franssprekende Bourgondiërs „receveur général", rentmeester-
generaal genoemd werd. De eerste vermelding van dezen titel kennen 
we in 1432, tevens het jaar, waarin aan den inmiddels weer opgerichten 
landsheerlijken raad de financiële bevoegdheden werden ontnomen.* 
Hij bleef een college van advies,3 en tevens belast met besmursaangele-
genheden in Holland en Zeeland. 

De voornaamste persoon in den raad was de nu permanente stadhou-

1 Frain, De rekeningen en andere stukken, in 1607 uit de Hollandse Rekenkamer naat 
de Zeeuwse overgebracht. II nos. 12-14 en 98-100. 

* In 1429 was immers het college der Negenen weer opgeheven. Jansma, 71. 
3 Jansma, 76. 
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der.1 De trésorier of rentmeester-generaal is daarom nooit meer de plaats
vervanger van den landsheer, gelijk dit onder Willem VI en Jan IV 
van Brabant het geval was. 

Maakte dus in het college der Negenen Hendrik van Borselen, heer 
van Vere, het Zeeuwse element uit, in den landsheerlijken raad van 
1432 hadden de Zeeuwen Floris van den Abeele en Floris van Borselen, 
heer van St. Maartensdijk, zitting. Met den Hollander Gerijt van der 
Zijl zijn zij de enige permanente leden van den raad, of, zoals JANSMA 

hen noemt,2 de enige leden van den raadskern, en genoten zij als zoda
nig een hogere jaarwedde dan de overige leden. De beide stedelijke ra
den, waarvan de één afkomstig was uit Haarlem en de andere uit Lei
den, kregen de geringste jaarwedde. JANSMA haalt nu een rekening aan 
uit de jaren 1433-1434, toen Philips de Goede, wegens Jacoba's huwelijk 
met Frank van Borselen, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen 
geworden was. In deze rekening staan jaarwedden vermeld voor drie 
Zeeuwse edelen: Hendrik van Borselen, heer van Vere, Floris van Haam
stede, die zich blijkbaar van zijn Hoeksgezindheid had bekeerd, en Frank 
van Borselen, als echtgenoot van Jacoba graaf van Oostervant geheten. 
Zij worden genoemd: „Raiden gemachticht ten sakken der landen" en 
genieten een constante jaarwedde.3 Wanneer Philips gezag stevig is ge
vestigd, wordt het vreemdelingenelement gaandeweg sterker in den 
raad, terwijl stedelijke vertegenwoordigers niet meer vóórkomen.* In 
1450 ontmoeten we nog maar één Zeeuw, den jurist Mr. Gillis van 
Wissenkerke en misschien is ook Jacob van Cats een Zeeuw.5 De Bor-
selens zijn dan verdwenen. Na 1455 heeft geen enkele Zeeuw meer zit
ting in den landsheerlijken raad, die zon belangrijke taak had: op po
litiek gebied immers moest hij de belangen van den landsheer beharti
gen; talrijke economische maatregelen, benevens zaken van defensie en 
waterstaat waren hem voorbehouden. Hij was te vergelijken met een 
hedendaags ministerie, waarbij dan nog zijn juridische competentie 
kwam: hij had al die zaken te berechten, die de ordinaris gerechten niet 
mochten beoordelen; bovendien had hij de arbitrale rechtspraak en de 
kennis van allerlei zaken, die 's graven heerlijkheid raakten en ten slotte 

1 Jansma, 79. 
1 id., 80 e.v. 
3 id., 87-88. 
* id., 95. 
5 id., 100. 
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was hij hof van appèl van de lagere gerechten, voor zover het civiele 
zaken betrof.1 Wel was in zijn functie geen verandering gekomen met 
die in den vóór-Bourgondischen tijd,2 maar, waar we de Zeeuwse stan
denvertegenwoordiging in 1428 zo zagen optreden voor de aanwezigheid 
van Zeeuwen in den landsheerlijken raad, is het vreemd te zien, dat na 
twee decennia geen Zeeuwen meer zitting hebben in dit belangrijk 
orgaan; en nog vreemder is, dat dit geen verzet uitlokt. Psychologisch is 
dit echter zeer begrijpelijk. Wanneer immers tot volle tevredenheid van 
de belangrijke machten geregeerd wordt, zal men zich niet verzetten 
tegen kleinigheden. De standen hadden als enige zorg: vrede en rust in 
hun territoir. De bedachtzame Philips de Goede zorgde hiervoor zeker. 
Later onder Karel den Stoute verandert dit en dit lokt na zijn dood weer 
dezelfde wens uit als die, welke bij den Zoen van Delft werd geuit. 

We zagen, dat stadhouder en raad belangrijke politieke zaken hadden 
te regelen. Beiden waren voor Holland en Zeeland gemeenschappelijk. 
Als enige colleges voor Zeeland treffen we aan: de Staten en 's graven 
mannen. In 1420 en volgende jaren zagen we het Statencollege tot volle 
ontwikkeling komen, waarvan de samenstelling bestond uit ridder
schap en steden. We konden niet nagaan, met hoeveel leden de rid
derschap was vertegenwoordigd, maar de samenstelling en werkzaam
heden van de Staten, als ze eenmaal ontstaan zijn, is gemakkelijker te be
schrijven dan het ontstaan zelf. Uit den Bourgondischen tijd zijn immers 
talrijke bronnen aanwezig. Vooreerst de rentmeestersrekeningen, zowel 
van Bewester- als van Beoosterschelde, die den ramp van 1940 hebben 
overleefd. Vervolgens enkele stadsrekeningen van Tholen en de sum
miere gegevens van Unger's gepubliceerde stadsrekeningen van Middel
burg. Daarnaast beschikken we over de regesten van De Stoppelaar's 
inventaris en de Boergoensche Charters van Van Limburg Brouwer. 

We zagen reeds, dat de hoge vierschaar in betekenis inboette, naar 
mate de standenvertegenwoordiging belangrijker werd. De hoge vier
schaar was immers een instituut, verbonden met de verdwijnende feodale 
maatschappij. Naar mate de voorstanders hiervan in aanzien achteruit
gaan, zijn er minder bijeenkomsten der vierschaar geweest In de rekenin
gen van den rentmeester Bewesterschelde staat onder de ontvangsten steeds 
een post „van allerhande bruecken, die metten rentmeester voirscr. ge-
1 v. d. Spieghel, 106-107. Fruin-Colenbrander, Geschiedenis det Staatsinstellingen in 

Nederland», 125. 
1 Jansma, 151-155. 
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dadinght hebben binnen der tijt voirscr. ende van andere vervalle."1 In 
de periode van 24 Juli 1431 tot 1 October 1432 blijkt, dat deze post 
veel inkomsten inhoudt en dat de vierschaar in dat jaar nog gehouden 
werd. Ook het feit, dat onder het hoofdstuk: „Item betaelt van pen-
nincken binnen der tijt voirscr." de post is aangehaald: „Item betaelt 
michael van nyerwerue van sinen pennincken dat hi jairlicx hout van 
minen genadighen heren ende hem toegewijst was van mijns liefs gena-
digben heren mannen mit vonnissen zeker die tijt dat die heren van der 
vere burchgreve gheweest heeft ende hem ghebraken van seven jairen 
te weten anno XXV—XXXI elckx jairs VII Xsh. tornoyse." * De activi
teit van de vierschaar blijkt dus even duidelijk als het bestaan van 
's graven mannen. In de volgende jaren komt hierin geen verandering: 
er wordt zelfs positief meegedeeld, dat er Donderdag vóór halfvasten 
1432 te Middelburg vierschaar gehouden was.3 De burggraaf had van 
ouds het recht de vierschaar te presideren, nadat de landsheer haar ge
opend had. Dit ambt4 bekleedde één der voornaamste Zeeuwse edelen; 
zoals boven blijkt, kwam de heer van Vere hiervoor in aanmerking. 

In het jaar 1440 werd een beroep aan de Zeeuwse edelen gedaan om 
op 29 Februari ter vierschaar te Middelburg te komen.5 Dit wijst reeds 
op vermindering van aanzien en betekenis van dit instituut. Maar ook al 
zou de vierschaar geen verouderde staatsinstelling zijn, dan nog zou 
haar betekenis minder worden. Immers de landsheer moest de vierschaar 
openen of, bij zijn ontstentenis, zijn oudste zoon. Het was Philips den 
Goede, landsheer van vele gewesten, niet mogelijk om herhaaldelijk 
naar Zeeland te komen enkel en alleen om daar een college te openen, 
dat alleen de hogere criminele rechtspraak en de contentieuze recht
spraak kon uitoefenen.6 Om van zijn gezag te getuigen was zulks even
min nodig, want de raad van Holland en Zeeland had de belangrijkste 
reentszaken te beoordelen en de leden hiervan werden door den graaf 
zelf benoemd. 

Dit alles werd eerst in de keur van 1495 vastgelegd, die evenals die 
van Floris den Voogd en van Willem den Goede een codificatie was 

1 Ie Rek. Floris van Borselen. Inv. Fruin no. 1 fol. 9. 
» id., fol. 44. 
» id., fol. 49. 
4 Was vroeger het burggraafschap een bestuursfunctie, in den Bourgondischen tijd kunnen 

ve gerust spreken van een ambt. 
5 5e Rek. Hendrik van Borselen. Inv. Fruin no. 12, fol. 49. 
• Lasonder, 38 e.v. en 73. 
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van uit gewoonterecht ontstane regels van het recht. Zo was volgens 
LASONDER ook de toestand in de Hollandse landschappen. Daar be
rechtte de vierschaar in Dordrecht de criminele rechtspraak van het 
platteland van Zuid-Holland (d.w.z. Holland ten Zuiden van Lek en 
Maas) in hoger beroep van de ambachtsgerechten en vandaar kon men 
ook, althans wanneer de landsheer zelf de vierschaar niet presideerde, in 
hoger beroep gaan bij den raad van Holland.1 Door de instelling van 
den raad van Holland als juridisch orgaan, is er een reden te meer, 
waarom de vierscharen van Holland en Zeeland in betekenis vermin
derden. Slechts in leenzaken, restant van den feodalen tijd, behield de 
vierschaar de rechtspraak en aan deze bevoegdheid werd geen afbreuk 
gedaan.2 

Na 1450 werd herhaaldelijk nagelaten vierschaar te houden. Hier
door werden de rechtszaken op den langen baan geschoven, hetgeen 
blijkt uit de rekening van Bewesterschelde over de periode van 19 Mei 
1453 tot 9 Mei 1454. In die periode is na enige jaren van stilstand weer 
vierschaar gehouden onder praesidium van den graaf van Charoláis, 
Philips' oudsten zoon, die tijdens de afwezigheid van den landsheer voor 
hem regeerde. Velen werden door de vierschaar veroordeeld.3 Van 1454 
tot 1460 was er weer geen vierschaar.4 Aankondigingen ervan hadden 
evenwel plaats op 24 Juni 14545 en op 29 October l458.e Die van 24 
Juni 1454 zou eerst te Middelburg, daarna te Zierikzee worden ge
houden, terwijl die van 1458 te Zierikzee zou bijeenkomen. 

Merkwaardig is, dat in 1460, het jaar, waarin opnieuw vierschaar 
gehouden werd, - vermoedelijk op aandrang der Zeeuwse onderzaten 
zelf - op 15 Mei ter vierschaar werden opgeroepen: „alle baenridsen, 
ridders, knechten, ambachtsheren, leenmannen, goede steden en onder
zaten" op straffe van verbeuren van hun leen.7 Na een periode van stil
stand, die meerdere jaren duurde, tijdens welke alleen vergeefse aan
kondigingen der vierschaar hadden plaats gehad, is hier sprake van een, 
overigens niet vergeefsen oproep ook aan instanties, die met de vier
schaar niets hadden uit te staan. De reden, waarom dit geschiedde, was, 

1 Lasonder, 44. 
» id., 48-52. 
* 2e Rek. Hendrik Jansz. van Wissenkerke. Inv. Fruin no. 33 fol. 3. 
* Lasonder, 73. 
« 4e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 863, fol. 55. 
* 8e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 867, fol. 42. 
7 8e Rek. Hendrik Jansz. van Wissenkerke. Inv. Fruin no. 39, fol. 7. 
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dat in de te houden vierschaar ook beraadslaagd zou worden over de 
nieuwe keur, die gewenst geacht werd. Hierover zouden niet alleen de 
rechtsprekenden ten plattelande, vervat in de tautologie „baenridsen, 
ridders, knechten, leenmannen," maar ook degenen, die over de stede
lijke rechtbanken waren gesteld, gehoord moesten worden. Deze ver
gadering is er niet één van de Staten van Zeeland, maar van de ver
tegenwoordigers van de Zeeuwse gerechten, zoals in 1320 het geval was 
geweest. De personen, hiertoe opgeroepen, vertegenwoordigden immers 
geen stand, maar een ambacht, een leen of een stad. Hier is nog een 
voorbeeld te zien van de feodale maatschappij en tevens kan men hier
mee aantonen, dat de parallel met Engeland, door Enklaár getrokken, 
volkomen juist is. Alleen maakt hij, zoals Immink terecht constateert 
een fout, als hij zegt, dat ook de standenvertegenwoordiging zich hieruit 
heeft ontwikkeld. Deze staat hier immers geheel buiten. De termen 
„landdag" en „gemene land" enerzijds en „Staten" anderzijds zijn tot in 
den Bourgondischen tijd geen synoniemen, zelfs in 1460 nog niet. 

Deze stelling wordt bevestigd, als wij in het kort nagaan, welke 
pogingen gedaan zijn tot herziening der keuren. Op 16 Juli 1441 riep 
de heer van Charoláis te Goes de ridders van Zeeland bijeen om zaken, 
Zeeland aangaande en vooral „om te sluyten van den nieuer keur." * 
Op 13 Mei 1442 werd te Zierikzee opnieuw over de nieuwe keur ge
sproken.' Telken jare was dit het geval, totdat op 31 Maart 1452 den 
landsheer te lersikeroord een bede werd toegestaan door „baenridsen, 
ridderen, knechten ende leenmannen ende ambochtsheren". Deze bede 
zou tien jaren duren, maar zou alleen worden betaald, als er een nieuwe 
keur zou komen.3 Van de aanwezigheid der steden wordt zelfs bij het 
consent dezer bede niet gesproken, hetgeen zeer vreemd is. Ouder-
gewoonte moesten alleen de „hommes comitis" een bede consenteren en 
verplichtend stellen. Deze traditie was in den loop der jaren veranderd, 
doordat ook de steden het consent gaven, maar nodig scheen dit niet te 
zijn, naar hier blijkt. 

Voor de totstandkoming van de nieuwe keur kwam op 21 Augustus 
1452 de stadhouder met enige leden van den raad naar Goes.4 Als ver
tegenwoordigers van den landsheer, zegt Fruin, schijnen zij een ontwerp 

1 Ie Rek. Jan Quevin. Inv. Fruin no. 15, fol. 84. 
9 Fruin, Keuren van Zeeland, XIV. 
s Ie Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 860, fol. 5. 
4 le Rek. Hendrik Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 32, foL 96. 
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van een keur te hebben aangeboden.1 Hier werden de twaalf personen 

aangewezen (acht uit Bewesterschelde en vier uit Beoosterschelde), die 

op 7 September daaraanvolgende in 's Gravenhage bijeen zouden komen. 

Deze twaalf waren meerendeek edelen, doch drie hunner hadden den 

meestertitel.a 

Op 15 November was er weer een dagvaart van „baenridsen, ridde

ren, knechten ende leenmannen ende ambochtsheren" te Zierikzee, in 

het Jacobijnenklooster om het rapport der commissie te aanhoren. 

Wegens te geringe opkomst werd op 27 November in de stadsherberg 

te Goes wederom dagvaart gehouden om conclusie te maken, opdat de 

bede zou worden uitbetaald.3 Ten slotte werd op een dagvaart te Goes 

aan enkele voorname grondbezitters uit Zeeland opdracht gegeven om 

de keur vast te stellen met behulp van gedeputeerden van den landsheer. 

Deze negen personen waren geheel andere dan de twaalf bovengenoem

de, die naar 's Gravenhage hadden moeten komen, maar wier taak als 

vertegenwoordigers van Zeeland wel weinig overeenkomstig de ge

woonte was en zeker niet strookte met de opvattingen van den nog steeds 

machtigen Zeeuwsen adel. Het was niet het belang van den Bour-

gondischen landsheer den Zeeuwsen adel in zijn traditionele vrijheden te 

kortwieken, zelfs al waren de vrijheden in een andere maatschappij ont

staan. De negen personen waren: de abt van Middelburg, heer Frank 

van Borselen, graaf van Oostervant, Floris van Borselen, heer van Vere, 

de heren van Haemstede en Kruiningen, Adriaan van Borselen, Willem 

van Oostende, Adriaan van Loodijck en Jan van der Maelstede. Het 

waren ongetwijfeld de belangrijkste Zeeuwse edelen. Typisch is, dat de 

abt als ambachtsheer van Oostkapeile nog steeds onder de edelen wordt 

gerangschikt, ondanks het feit, dat de standenvertegenwoordiging in 

Zeeland was gekomen. Maar het conservatisme in de Zeeuwse samen

leving toont in deze jaren zijn volle kracht; dus ook in dit opzicht. 

Tweemaal evenwel werden ze te Goes opgeroepen, maar de eerste keer 

lieten zij verstek gaan, of ze stuurden plaatsvervangers. De tweede keer 

was het aantal aanwezigen onvoldoende; de reden hiervan is geweest, 

dat de kosten zwaar en de lasten groot waren.4 Daarom werden op 

11 Juni 1453, de derde oproepingsdatum, vier personen aangesteld 

1 Fmin, Keuren van Zeeland, XIV e.V. 
* Ie Rek. Hendrik Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 32, fol. 98. 
s id., fol. 98-99. 
4 2e Rek. Hendrik Jansz. ν. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 33, fol. 80-81. 
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om de nieuwe keur op te maken. Deze vier waren leden van minder 
invloedrijke families. Een maand later, op 11 Juli, kwam de keur te 
Middelburg gereed, zodat alle Zeeuwse edelen op 13 Augustus naar 
Goes werden opgeroepen. Toen er van 's hertog wege bezwaren tegen de 
nieuwe keur werden geopperd, antwoordden de Zeeuwse edelen, dat zij 
zich niet gebonden achtten tot het betalen van de in lersikeroord gecon
senteerde bede. Ofschoon zulks volgens het bovenstaande geoorloofd 
was, zien we hier duidelijk, hoe de idee van medezeggenschap van de 
Zeeuwse mannen bij hen nog lang bewaard bleef en de feodale maat
schappij hardnekkig verzet bood aan de pogingen haar te vervangen 
door een krachtig landsheerlijk bestuur. De hertog was zo tactisch, aan 
de voornaamste edelen brieven van „non prejudicie" te geven, zodat, 
blijkens de rekening van dat jaar, de burggraaf van Zeeland toch de 
inning van de 10 groten van den gemete kon voorbereiden. Zelfs toen 
te Heinekenszand, 's Heerarendskerke en Kapelle enigen onwillig waren 
in het betalen der bede, dreigde de burggraaf hen te „beriden".1 

In het jaar 1454 werd de herziening der keur voortgezet. Te Middel
burg en Zierikzee werd, naar oude gewoonte, vierschaar gehouden.3 

Maar naast het houden der vierschaar door den graaf van Charoláis, 
beval deze namens zijn vader aan „baenridsen, ridders, knechten, leen
mannen, onderzaten en goede steden om ballingen, die door de vier
schaar veroordeeld waren, niet te huisvesten, noch te herbergen. Hier 
werden ook de steden, die buiten de vierschaar stonden, betrokken bij 
een aangelegenheid, het land van Zeeland in zijn geheel aangaande. 
Nu is het vrij logisch, dat na de gehele plattelandsvertegenwoordiging 
de steden worden genoemd en hun het genoemde verzoek gedaan werd. 
Evenals een halve eeuw tevoren blijkt, dat de steden zich konden aan
sluiten zowel bij alle edelen als bij de voornaamste. En de heer van 
Charoláis heeft ongetwijfeld hiermee een belangrijke bedoeling gehad. 
Het feodale element bleef in Zeeland zijn strijd om het bestaan voeren. 
De Bourgondiërs hadden evenwel andere doeleinden. Om nu aan de 
landsvertegenwoordiging een meer „modern" uiterlijk te geven, zal 
Charoláis meer en meer met haar ook de steden oproepen. Zo zien we 
tijdens hertog Philips' regering de manschappen van den landsheer, 
onder alle hun toekomende titels, voor vele gevallen met de steden 

1 2e Rek. Hendrik Jansz. v. Wisseokerke. Inv. Fraia no. 33, fol. 82. 
» id., fol. 84. 
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opgeroepen worden. Zo kon het feodalisme zich verbinden met de 
nieuwe maatschappij. 

Inderdaad bleef het feodale element nog krachtig: op 24 Mei 1454 
werden „de mannen" weer te Middelburg bijeengeroepen voor het be
spreken van de nieuwe keur. Deze vergadering schijnt tot een overeen
komst te hebben geleid. Immers op 10 Juli volgde het mannenvonnis 
van schot en bede van de 10 groten, die „up condicy van eenre nyeuuer 
kuere gegonnen ende geconsenteerd was, te nyeuten te doenen" en 
zonder dat er een nieuwe keur was, toch te betalen.1 Vanaf deze tijd 
echter wordt noch van een keur, noch van een vierschaar gesproken. 
Het is waarschijnlijk, dat buitenlandse moeilijkheden dit veroorzaakt 
hebben. In de rekeningen van beide rentmeesters is althans sprake van 
moeilijkheden met de Engelsen, die na 1453 den Honderdjarigen oorlog 
met Frankrijk hadden opgegeven en van een voorgenomen reis van Phi
lips den Goede naar het H. Land. Deze kwesties waren geen zaak voor 
het Zeeuwse platteland alleen, maar van den gehelen Bourgondischen 
Staat. Dat niet alleen de Zeeuwse edelen, doch ook de steden hierin ge
kend worden, ligt voor de hand. Het is daarom dienstig een blik te wer
pen op de standenbijeenkomsten te Zeeland, sedert hertog Philips de 
Goede den titel „graaf van Zeeland" kreeg. 

We zagen, dat voor Zeeland aan het begin van de twintiger jaren der 
vijftiende eeuw een eigenlijke standenvertegenwoordiging naast een 
landsvertegenwoordiging was, die echter meer en meer naar elkaar toe
groeiden. We zullen daarom duidelijk moeten aantonen, welke vertegen
woordiging is bedoeld. Liever dan de chronologische volgorde te nemen, 
zullen we aan de hand van gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen 
eerst de taak der vertegenwoordiging in achtereenvolgende punten te 
behandelen om daarna te letten op de samenstelling. De oude taak der 
vertegenwoordigers van het Zeeuwse platteland, later aangevuld met 
vertegenwoordigers uit de steden, was het consenteren van een bede. In 
zijn „Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeling" toont FRUIN aan, 
dat de Staten een bede consenteerden, maar dat de Zeeuwse edelen haar 
verplichtend stelden.2 De naam „Staten" komt het eerst voor in 1425 
en dit college bestaat uit een vertegenwoordiging van den adel en de 
steden. Maar beschouwen we de rentmeestersrekeningen tijdens de rege-

1 3e Rek Hendrik Jansz v. Wissenkerke. Inv. Fruin no 34, fol 71 
1 Fruin, Provincie Zeeland enz , 20 Zie ook v. d Spieghel, 111 
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ring van Philips den Goede, dan zien we, dat alle ambachtsheren bijeen
kwamen mèt de stedelijke gedeputeerden voor het consenteren van een 
bede. Zo werden op 17 Augustus 1428 te Cats, dus kort na den Zoen 
van Delft, voor tien jaren zeven cromsterten geconsenteerd.1 En op 4 
April 1433 kwamen, eveneens te Cats, ambachtsheren en steden teza
men en consenteerden 13 groten van den gemete, in twee termijnen te 
betalen „tvrije meegaende".2 De steden moesten dus, evenals vroeger, 
een bede medeconsenteren, maar ze deden zulks niet samen met de rid
derschap, maar met de ambachtsheren. Hierin is verschil gelijk we za
gen. De ridderschap kon afgevaardigden sturen; de ambachtsheren, allen 
leden van de ridderschap, kwamen in persoon en niet als deputatie van 
een stand, doch als vertegenwoordigers van een deel van het gewest. 
Precies, zoals vóór de regering van Philips den Goede het geval was. 
Hadden ambachtsheren en steden een bede toegestaan, dan wezen eerst-
genoemden vonnis. Van de bede op 17 Augustus 1428 geconsenteerd, 
volgde het vonnis op 29 Augustus. De burggraaf reed daarna het schot 
in, d.w.z. waarschuwde de ambachtsheren hun aandeel op te brengen. 
De ambachtsheren betaalden daarop den rentmeester. Waten ze on
willig in het betalen, dan zou men „trecht op hem vorderen".3 In den 
Bourgondischen tijd is nog weinig veranderd in de wijze van beden con
senteren. Op 2 Mei 1436 werden alle leenmannen en ambachtsheren, 
dus geen steden opgeroepen. In plaats van de achtste zeven cromsterten, 
in 1428 voor tien jaar geconsenteerd, heeft de landsheer hier verzocht 
om een bede van 20 groten als heervaartsgeld.4 

De volgende jaren, waarin een bede werd geconsenteerd waren 1439 
en 1441.5 De eerste maal gold het een bede van negen groten steenschie-
tens voor vijf jaren, van 1 grote bij der brede voor één jaar en van twee 
groten van den gemete steenschietens voor één jaar. De datum, waarop 
de bede is geconsenteerd en toegewezen, is niet uit de rekeningen op uit 
te maken. De tweede bede, die in Maart 1441 te Middelburg werd ge
consenteerd, viel samen met de vierschaar, die toen gehouden werd. 
Voor drie jaren werden den landsheer vier groten van den gemete ge
consenteerd „omme ene generale remissie ende om die core te vernieu-

1 Ie Rek. Floris van Borselen. Inv. Fruin no. 1, fol. 11. 
1 Fruin, Rekeningen en andere stukken enz. II. Inventaris nos. 3 en 3. 
3 Ie Rek. Floris van Borselen. Inv. Fruin no. 1, fol. 50. 
4 le Rek. Hendrik van Borselen. Inv. Fruin no. 837, fol. 23. 
5 Fruin, Rekeningen en andere stukken enz. 11. Inv. nos. 11, 12, 14, 15, 16, 17. 
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wene".1 Ook hier wordt niet vermeld, of de stedelijke vertegenwoordi
gers bij het consent aanwezig waren. Het enige, wat wij hieruit kunnen 
opmaken is, dat het consenteren nog op de oude feudalistische wijze ge
schiedde; het Engelse principe, dat de edelen een deel van het grondge
bied vertegenwoordigen en als zodanig het recht van consent en vonnis 
hebben, blijft dus gelden. 

In 1445 werd te Reimerswaal een bede van 10 groten per gemet ge
consenteerd, geldende voor zes jaren. Dit consenteren geschiedde „by 
den gemenen ridderscip, goeden steden ende gemeynen ondersaten.3 

Hier zien we een verschil met de vorige jaren; hier immers worden de 
consenterende edelen als „ridderschap" beschouwd; hiermee wordt de 
standenvertegenwoordiging bedoeld. Maar de bede, waarover we boven 
spraken, in 1452 te lersekeroord geconsenteerd, werd geconsenteerd 
door 's graven mannen. Eerst na tien jaren, in 1462 kwam een nieuwe 
bede, die op 26 September werd geconsenteerd. Maar deze hing met 
vele andere kwesties samen, waarvan het noodzakelijk is ze naar voren 
te brengen. Want de vergelijking van de bedeconsenten van 1433, 1445 
en 1452 zou kunnen leiden tot de conclusie, dat er drie instanties zijn, 
die een bede konden toestaan: 's graven mannen (1452), 's graven man
nen (de ambachtsheren en leenmannen) met de steden (1433) en ten 
slotte ridderschap en steden (1445). Is de „gemene ridderschap" nu het
zelfde als ambachtsheren en leenmannen? In den vóór Bourgondischen 
tijd was er verschil. 

Of komt „gemene ridderschap en steden" nu overeen met het vroe
gere college van „raden en steden"? Zo het eerste het geval is, kunnen 
we zeggen, dat de Staten een bede consenteerden en dan heeft FRUIN, 

wat den Bourgondischen tijd betreft, gelijk. Dan is echter de standen
vertegenwoordiging, eens ontstaan uit den grafelijken raad van een aan
tal edelen en de goede steden, samengesmolten met de aloude Zeeuwse 
landsvertegenwoordiging, aangevuld met de goede steden. Dan zien we, 
dat in Zeeland zich hetzelfde voltrok als in 1422 in Brabant, waar de 
vertegenwoordigers der drie standen toen tevens de vertegenwoordigers 
van het gemene land werden. 

Zou de tweede mogelijkheid waar zijn, dan zouden er twee instellin
gen zijn, die het recht hadden een bede te consenteren. Deze twee zouden 

1 Ie Rek. Lauwerijs Spernagel. Inv. Fmin no. 850, fol. 23. 
' le Rek. Pieter Annoke. Inv. Ftuin no. 26, fol. 61. 
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slechts in zoverre van elkaar verschillen, dat het aantal leden ongelijk 
was. Dit is natuurlijk mogelijk, maar doet aan de samenstelling als 
zodanig niets af. Of de edelen aanwezig zijn als ambachtsheren of 
als leden van den adellijken stand, is hetzelfde, wat de personen be
treft. 

We kunnen dan ook met grote zekerheid zeggen, dat er in Zeeland 
een evolutie heeft plaats gehad. Terwijl onder Albrecht en Willem VI 
de edelen als ambachtsheren met de steden een bede consenteerden, 
als 's graven mannen recht spraken in de hoge vierschaar en vonnis 
wezen in zake een bede, waren enkele Zeeuwen lid van den landsheer-
lijken raad, die met andere edelen en ook met de steden kon worden 
uitgebreid, vooral wanneer Zeeuwse aangelegenheden ter sprake kwa
men, van belang op politiek gebied. Onder de regering van Willem VI 
werd de raad meer een landsheerlijk college, dat als kring van vaste 
medewerkers van den landsheer optreedt. Zij, die vroeger bij belang
rijke politieke aangelegenheden werden gehoord, werden echter niet ter 
zijde gesteld, maar kwamen nog dikwijls tezamen. Aangezien het aantal 
edelen niet bepaald was, konden er zovelen aanwezig zijn als men wilde. 
Vooral na den dood van Willem VI blijkt dit, wanneer de successie
kwestie burgertwisten doet ontketenen. Het aantal edelen, dat met de 
steden als standenvertegenwoordiging vergadert, benadert meer en meer 
dat der ambachtsheren, die met de steden in een bede toestemmen. Dit 
proces zet zich voort tijdens de Bourgondiërs, wanneer de raad een ge
heel gesloten college is, soms zelfs zonder dat een Zeeuw zitting heeft. 
De lands- en standenvertegenwoordiging zijn dan een eenheid geworden: 
feodalisme en standenmaatschappij zijn met elkaar verzoend. Het oude, 
waaraan de Zeeuwen zo waren gehecht, blijkens de pogingen de keur 
te vernieuwen, verdwijnt niet door het nieuwe, maar verenigt zich er 
mee. En het typeert wel, dat deze lands-, tevens standenvertegenwoordi
ging tijdens de regering van Philips den Goede haar oude cachet heeft 
bewaard. Immers de terminologie laat blijken, dat er meer gesproken 
wordt van „ambachtsheren en leenmannen" dan van „gemene ridder
schap", waar van den adel sprake is. Bovendien is de abt van Middel
burg wel ambachtsheer, maar geen lid van de ridderschap en tot 1452 
wordt hij in de rentmeestersrekeningen niet apart genoemd. Wanneer 
oudere schrijvers dus zeggen, dat het verschil tussen Staten en vier
schaar ('s graven mannen) blijkt bij de taak, die ze te vervullen hadden 
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na een bedeverzoek,1 dan hebben zij gelijk. 
Maar de oorsprong van beide colleges is niet dezelfde. Slechts mogen 

we zeggen, dat het consenteren ener bede vroeger aan 's graven mannen, 
later aan de Staten toekwam. Het is deze kwestie, die GOSSES en FRUIN 

tot genoemde conclusie deed besluiten. 
Een tweede taak der standenvertegenwoordiging was die der buiten

lands politiek. Deze taak was vroeger die van den raad in ruimeren zin en 
stond dus geheel los van de toestemming in een bede. Hier traden dan 
ook vooral de steden op den voorgrond. Bovendien geschiedden deze 
vergaderingen, zo ze niet specifiek Zeeuwse zaken te behandelen had
den, samen met de afgevaardigden van den Hollandsen adel en de Hol
landse goede steden. 

Zo had er, kort vóór het consenteren van de 20 groten heervaartsgeld 
op 23 Juni 1436 een vergadering plaats te 's-Gravenhage van edelen en 
steden van Holland en West-Friesland.' Al worden over deze vergade
ring in de rekeningen geen nadere mededelingen gedaan, het is begrij
pelijk, dat hier gesproken is over den oorlog, waarvoor dit heervaart-
geld nodig was. Vermoedelijk was dit een oorlog met Engeland, waarin 
Philips de Goede betrokken geraakte, toen hij met Frankrijk den vrede 
van Atrecht gesloten had. 

Het is wel zeker, dat edelen en steden hun eigen belang stelden boven 
's hertogs buitenlandse politiek. Immers op 10 Maart 1437 was er 
weer een dagvaart van gemene ridderschap en steden van Holland, 
Zeeland en West-Friesland te 's-Gravenhage. Toen werden aan hen 
eisen gesteld door stadhouder en raden. Deze zeiden, dat ze een veel 
te klein gedeelte van het heervaartgeld hadden betaald. Bovendien 
gingen de steden voort handel te drijven op Engeland, het land, dat 
Vlaanderen, leen van de Franse kroon, aanviel. Uit vrees, dat Fransen, 
Spanjaarden en Vlamingen de Hollandse en Zeeuwse schepen zouden 
opbrengen, moesten ze toch aan den strijd deelnemen tegen Engeland, 
zo werd betoogd.3 In verband met deze buitenlandse politiek beval her
tog Philips in Mei 1438 aan edelen en steden van Holland en Zeeland 
geen kaperijen uit te vieren op bevriende mogendheden. Zou dit toch 
gebeuren, dan zou de schade op de steden worden verhaald. Wel daar-

1 De Staten moeten immers consenteren, terwijl na het consent de leden der hoge vier
schaar als 's graven mannen vonnis wijzen, d.w.z. de bede verplichtend stellen. 

1 2e Rek. Jan Rijm. Inv. Fruin no. 836, fol. 34. 
3 ν. Limburg Brouwer, Boergoensche Charters, 33. 
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entegen waarschuwde de raad van Holland en Zeeland, de landsheerlij-
ke raad dus, voor de steden aan de Oostzee. Op de handelslieden van 
deze steden werden op aandrang van ridderschap en steden wel kaper
brieven verleend. Maar niemand zou de schade vergoeden, die de ka
pers eventueel zouden aanbrengen.1 De onenigheid met de oosterse 
handelslieden is te verklaren, doordat de Hollandse en Zeeuwse steden, 
buiten de Hanze staande, haar ernstige concurrenten werden. In het 
jaar 1439 bleek de twist nog niet te zijn bedaard. Te Brussel werd toen 
bepaald, dat opgebrachte Pruisische schepen niet meer zouden worden 
buitgemaakt, maar verkocht De opbrengst hiervan zou worden be
waard.2 Deze wijziging staat in verband met de vredesonderhandelin
gen, die in Februari begonnen en leidden tot een tienjarig bestand. Dit 
werd gesloten door gevolmachtigden van den hertog en het land van 
Holland en Zeeland enerzijds en van de zes Oosterse steden ander
zijds. Bepaald werd, dat binnen twee jaren een dagvaart in Vlaanderen 
zou worden gehouden om de geschillen te doen beslissen bij uitspraak 
van een aantal commissarissen.3 

Voordat dit evenwel geschied was, kwamen raad en ridderschap en 
steden op 18 April 1440 opnieuw bijeen en besloten een goed gewa
pende vloot naar koning Erik van Denemarken te zenden om hem te 
helpen tegen zijn neef. Hiervoor werden 4000 rijders beschikbaar ge
steld.4 Als beloning zou koning Erik Holland en Zeeland hulp verle
nen tegen de zes Wendische steden en voor Hollandse en Zeeuwse 
kooplieden voorrechten en vrijhandel in Denemarken en Noorwegen 
bedingen.5 Deze som gelds zal in hoofdzaak door de steden zijn opge
bracht, aangezien de rentmeestersrekeningen niets vermelden omtrent 
een belasting op den grond. Trouwens, de steden waren ook de enigen, 
die belang hadden bij deze kwestie. 

Voor buitenlandse aangelegenheden werden op 9 Juni 1440 de ste
den Zierikzee, Brouwershaven, Vere, Westkapelle naar 's-Gravenhage 
opgeroepen, terwijl op 18 Augustus Philips in overleg met raden en 
steden bepaalde, dat opnieuw convooischepen zouden worden uitge
rust. Deze bleken voor de haringvangst te zijn bedoeld. Daarom moest 
1 Boergoensche Charters, 42-43. 
* id., 49. 
3 id., 49. 
4 id·· 5 5 · 
5 Sedert de Unie van Kalmar, 1397, waren Denemarken, Noorwegen en Zweden één 

rijk. Dit rijk was er steeds op uit de macht van de Hanzesteden te fnuiken. 
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van iedere last haring één rijder convooigeld worden betaald. Ook dit 
zal in verband met de Engelsen gestaan hebben.1 

Op 19 Mei 1441 werd een verdrag gesloten tussen den koning van 
Castilië en Philips als graaf van Holland en Zeeland. Voor de kape-
rijen zou aan de Spanjaarden schadevergoeding worden betaald. De 
hertog zou het verdrag dat ook wederzijdsen vrijhandel inhield, laten 
bezegelen en bevestigen door de standenvertegenwoordigingen van 
Holland en Zeeland.2 Vermoedelijk geschiedde dit voor Zeeland op 
den dagvaart van 16 Juli 1441 te Goes.' 

De vrede met de zes Hanzesteden, Lübeck, Hamburg, Wismar, Stral
sund, Rostock en Lüneburg werd einde Augustus 1441 gesloten. Voor 
deze aangelegenheid zal op 27 Augustus de dagvaart te Middelburg zijn 
gehouden. Op 6 September werd het verdrag geratificeerd.4 De kosten, 
die de vrede nodig maakte, zullen ook de reden geweest zijn, waarom de 
extra bede van 6 groten noodzakelijk was, getuige de woorden „omme 
ene generale remissie".5 Met name betrof dit de te betalen schadevergoe
ding voor het opbrengen van schepen en goederen van de bevriende 
mogendheden tijdens de oorlog met de Hanzeaten. Amsterdam weigerde 
deze te betalen. Philips' echtgenote Isabella die het bestuur waarnam tij
dens zijn afwezigheid, beval in overleg met raad en standen van Holland 
en Zeeland, dat goederen en renten van Amsterdammers, waar ook te 
vinden, door drosten en baljuwen moesten worden verkocht, totdat Am
sterdam zijn verplichtingen had voldaan. Eerst op 6 Augustus 1442 ver
klaarden edelen en steden van Holland zich hiertoe bereid.8 

Uit de boete, die Amsterdam zal moeten opbrengen, wilden de steden 
op 16 December het aan Pruisen en Holstein nog te betalen geld vinden.7 

Deze gelden werden niet snel opgebracht. Aan de gezanten, die naar 
Pruisen, Denemarken en Engeland gingen in het begin van 1443, werd 
de instructie meegegeven, dat de som, aan den grootmeester van Pruisen 
toegezegd, niet kon worden voldaan wegens de afwezigheid van den 
hertog en de weerspannigheid van Amsterdam. Namens raad en steden 
van Holland en Zeeland werd daarom om uitstel verzocht. Zou de 
1 Boergoensche Charters, 58. 
* id., 62. 
3 le Rek. Jan Quevin. Ιαν. Fruin no. 15, foL 84. Ook zagen we, dat de nieuwe keut 

biet ter sprake kwam. 
4 Dit deed de hertog samen met enige Hollandse steden. Boerg. Ch., 64. 
5 Fruin, Rekeningen en andere stukken enz. II. Inv. nos. 20 en 850. (Zie nc. 1 blz. 107). 
« Boerg. Ch., 66. 
7 id., 68-69. 

112 



grootmeester hiermee geen genoegen nemen, dan zou een minimumbe
drag worden betaald. Hetzelfde zou ook den koning van Engeland wor
den meegedeeld. Op verscheidene dagvaarten beraadslaagden daarna 
ridderschap en steden van Holland en Zeeland over het pondgeld, waar
bij Amsterdam 2200 ponden betalen zou.1 Zo was er nog op 19 April een 
bijeenkomst uitgeschreven over de voldoening der gelden. Wie niet ver
scheen, zou bij de instemmers worden gerekend.' Dit schijnt in zoverre 
effect te hebben gehad, dat op 30 Mei van dat jaar de edelen en steden 
van Zeeland in dagvaart te Zierikzee bijeenkwamen om zich nader 
over deze kwestie te beraden.3 Hetgeen hier is besloten, kwam weer ter 
sprake op een dagvaart der Hollandse en Zeeuwse standenvertegenwoor-
ding te 's-Gravenhage op Woensdag na 24 Juni.4 Maar ridderschap 
en steden waren het niet met elkaar eens: eerstgenoemden wilden een 
belasting van 2 groten op een vat bier, terwijl de steden turf en kolen 
wilden belasten.5 Daar echter geen van beide belastingen werden opge
bracht, was er op 27 Januari 1444 weer een dagvaart te 's-Gravenhage 
om naar de reden hiervan te vragen. De ridderschap antwoordde hierop, 
dat zij vroeger al had voorgesteld een pondgeld te heffen van de Hol
landse en Zeeuwse koopmansschappen in Pruisen en Denemarken. Toen 
dit verworpen was, kwam deze maatregel, die wel niet voldeed, maar 
buiten schuld van de ridderschap. Enkele Hollandse steden gaven daarna 
hun mening weer.8 De verdere afloop is onbekend. 

Ondertussen waren ook andere kwesties naar voren getreden. Voor 
24 Mei 1443 zou een dagvaart te Antwerpen gehouden worden, waar 
geschillen tussen Holland en Zeeland enerzijds en de stad 's-Hertogen-
bosch anderzijds zouden worden bijgelegd over de schade, die deze stad 
had toegebracht.7 

Op 10 Augustus van hetzelfde jaar werd het bestand tussen Holland 
en de stad Groningen bekrachtigd en daarbij meegedeeld, dat vóór 1 Mei 
van het volgend jaar in de Hanzestad Kampen een dagvaart zou worden 
gehouden ter bijlegging van de geschillen.8 Beide kwesties waren bui-

i Boerg. Ch., 69-70. 
2 id., 71. 
3 2e Rek. Jan Quevia. Inv. Fmin no. 16, foL 78. 
* Boerg. Ch., 71. 
9 id. 72. Zierikzee en Brouwershaven hadden den oproep te laat ontvangen en waren 

afwezig. 
• Boerg. Ch., 74. 
T id., 71. 
« id., 72. 
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tenlandse aangelegenheden, doch betroffen de steden. Daarom werden 

deze zaken ook in hoofdzaak door de steden afgedaan en was er om deze 

en andere kwesties op 19 April 1444 een stedendagvaart te 's-Graven-

hage, aan welke, wat Zeeland aanging, slechts werd deelgenomen door 

de beide hoofdsteden en de „smalstad" Brouwershaven. Acht Hollandse 

steden waren aanwezig. De volgende punten werden hier besproken:1 

1. Op 10 Mei a.s. zouden te Hesdin onderhandelingen worden ge

voerd met de stad Dieppe. Dit stond in verband met de kaperijen, die 

bewoners der laatstgenoemde stad aan Hollandse en Zeeuwse scheeps

lieden hadden aangedaan. 

2. Hoe moesten de kosten gevonden worden voor de onderhande

lingen met Engeland te Calais? 

3. Wie zouden met Pinksteren a.s. te Kampen met de Hanzesteden 

onderhandelen? 

4. Wat zullen de steden besluiten op hun nieuwe lening aan den 

hertog in verband met het toestaan van een bede? 

Het antwoord der steden hierop was, dat zij gaarne wilden bijdragen 

in de kosten van het gezantschap, mits het bedegeld werd ingekort. 

Wie de personen waren, die te Kampen, Calais en Hesdin zouden on

derhandelen, was hun om het even. De raad moest hen maar benoemen. 

Wat het laatste punt betrof, werden geen definitieve beslissingen geno

men. Immers ook de edelen moesten hierin gekend worden. De steden 

moesten daarom eerst in overleg treden met hun lastgevers, de stads

besturen en op een nieuwe dagvaart, op 17 Mei, zouden ze een besluit 

nemen. Uit dit laatste voorbeeld blijkt duidelijk, dat in de buitenlandse 

politiek de steden meer medezeggenschap hadden dan de ridderschap. 

Het karakter van de dagvaarten betreffende de buitenlandse politiek ver

schilt nog altijd enigszins van die, betreffende het consenteren van een 

bede. Nog duidelijk is te bemerken, dat eerstgenoemden een uitvloeisel 

zijn van den vroegeren raad in ruimeren zin. Enerzijds zien we dit, 

doordat Hollandse en Zeeuwse standenvertegenwoordigers tezamen bij

eenkomen. Anderzijds constateren we, dat de terminologie „raad en ste

den" en „raad, ridderschap en steden" wijzen op de vroegere uitbrei

dingsmogelijkheden van den raad. Zeker zullen niet alle Zeeuwse leden 

van de ridderschap aanwezig zijn. Maar dat de mogelijkheid hiertoe be

stond, staat vrijwel vast 

ι Bourg. Ch., 74-75. 
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Hetzelfde college, dat in Zeeland beden consenteert, waar, blijkens 
de terminologie, aan de oude toestanden wordt vastgehouden, komt voor 
buitenlandse aangelegenheden naar 's-Gravenhage, om samen met de 
Hollandse ridders en steden te beraadslagen en te besluiten. Maar hier 
overwegen de nieuwere ideeën. Het feit nu, dat de ridderschap hier in 
niet zon groten getale aanwezig is, is juist de reden, waarom in de 
volgende eeuw deze door slechts enkele personen in de Staten vertegen
woordigd wordt. 

Den naam Staten, die we in de jaren 1425-1428 meermalen ontmoeten, 
bemerken we tijdens Philips' regering niet meer. De verschillende wij
zen, waarop edelen en steden samen kwamen, zal daarvan de oorzaak 
zijn. Van de idee Staten kon wel, van het college Staten nog geen sprake 
zijn. 

In de genoemde dagvaart van 19 April 1444 ontmoetten we voor het 
eerst het imperatief mandaat der stedelijke afgevaardigden; zij moesten 
ruggespraak houden met hun lastgevers om op 17 Mei te Zierikzee op
nieuw bijeen te komen. Inderdaad is dit geschied, maar onbekend is, wat 
hier werd besloten.1 Wel werd op 16 Juli te Zierikzee een dagvaart ge
houden van de Zeeuwse edelen en steden om te besluiten aangaande een 
lening, die de hertog verlangde om de vervallen van enige lasten aan te 
vullen.2 Zo zien we, dat de vergadering op 17 Mei niet uit de volledige 
standenvertegenwoordiging bestond en dat voor een nadere regeling van 
de financiële zijde dezer kwestie, zulks nodig was. Zo werden lands- en 
standenvertegenwoordiging tot elkaar getrokken. 

De handelingen der Staten van Zeeland, als we de ridderschap en ste
den zo mogen noemen, gaan in de jaren 1445-1452 op dezelfde wijze 
voort. In de achtereenvolgende dagvaarten bemerken we een vrij logisch 
geheel. Op 5 September 1444 kwamen ridderschap en steden opnieuw 
in 's-Gravenhage bijeen om te besluiten omtrent de resten van de oude 
beden, over de nieuwe bede, over de te Calais gehouden dagvaart en 
over de Deense kwestie.3 Blijkbaar was men nog niet tot een definitief 
besluit omtrent de financiën gekomen en bracht men hier ter sprake, 
wat in Juli te Zierikzee geregeld was. Aan het einde van het jaar werd 
in 's-Gravenhage nog de rekening aangeboden van de Spanjaarden, 

ι Bourg. Ch., 75. 
* 3e Rek. Jan Quevin. Inv. Fruin no. 17, fol. 89. 
» id., fol. 89. 
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waaromtrent nadere gegevens ontbreken.1 De op 8 Januari 1445 ge
houden dagvaart te Zierikzee was vermoedelijk een gevolg van die te 
's-Gravenhage.2 

Omdat men den grootmeester van Pruisen nog steeds geld schuldig 
was, vergaderden de Staten op 19 Januari opnieuw in laatstgenoemde 
plaats.3 Bovendien kwamen ridderschap en steden van Holland en Zee
land nog te Leiden bijeen met daarheen gezonden commissarissen om 
den achteruitgang van den handel te уосгкотеп.11 Op 5 Maart waren de 
Staten van Holland en Zeeland te Brussel. Hier werden met den hertog 
en zijn groten raad gesproken over de bede, de nieuwe keuren en an
dere kwesties.5 De stad Middelburg had geweigerd de vier groten te be
talen. Ook de edelen zullen, toen de hertog over hun onwilligheid in het 
betalen sprak, verwezen hebben naar de nieuwe keur. 

De dagvaarten, die hierna volgden, stonden, naar we zagen, geheel 
in het teken van de bede en de nieuwe keur, maar op 25 Augustus 
volgde toch te Reimerswaal het consent.6 

Uit de laatste dagvaarten is te concluderen, dat ridderschap en steden 
inderdaad hetzelfde zijn bij financiële en buitenlands-politieke zaken. 
De afvaardiging van de ridderschap kon uit alle ambachtsheren en leen
mannen bestaan. Vaak wordt samen met Hollandse ridders en steden ver
gaderd, zeker waar het de gemeenschappelijke belangen betrof. Ridder
schap en steden vertegenwoordigen voortaan het gehele gewest en het 
gehele volk. Zeker heeft de ridderschap nog haar oude taak van bedevon-
nis en plattelandsrechtspraak, maar dit is voortaan van geringer belang 
dan het consenteren van een bede en de medezeggenschap in de buiten
landse aangelegenheden. Maar ook de steden hebben dikwijls belang bij 
kwesties, waar de ridderschap buiten staat. Toch toont ons de genoemde 
dagvaart van 5 Maart 1445, dat zij ook omtrent de keur haar belangen 
deed gelden. Meer en meer constateren we een solidariteit tussen ridder
schap en steden. Op den dagvaart van 19 April 1444 namen de steden in 
verband met een lening ook geen besluit, zonder de ridderschap er in te 
kennen. De Staten van Zeeland worden voortaan gehoord in alle zaken, 
die vroeger door 's graven mannen werden behartigd. Het college van 's 
1 3e Rek. Jan Quevin. Inv. Fruin no. 17, fol. 91. 
1 4e Rek. Louw. Spernagel. Inv. Fruin no. 897, fol. 9. 
» Boerg. Ch., 78-79. 
* De Stoppelaar, Inventaris Middelburg, no. 227. 
5 4e Rek. Jan Quevin. Inv. Fruin no. 18, fol. 90. 
* le Rek. Pieter Annoke. Inv. Fruin no. 26, fol. 6. 
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graven mannen heeft nog slechts technische kwesties te regelen; de vier
schaar als rechtscollege ging in betekenis meer en meer achteruit, juist 
omdat de Staten meer naar voren treden.1 Dit blijkt ook in December 
1445, als hertog, ridderschap en steden besluiten, dat onschuldige bloed
verwanten van een moordenaar zes weken vrede zullen hebben, ten einde 
bloedvergieten te voorkomen.1 Wel kwamen op 18 Juli 1446 de steden 
van Holland en Zeeland met Bremense afgevaardigden tezamen te Har
derwijk om vrede te sluiten,3 maar op Zondag na 25 Juli kwamen te 
Middelburg ridderschap, edelen, ambachtsheren en steden* bijeen om 
te spreken over de nieuwe keur, over den vrede met Bremen en over de 
schuld aan de Engelsen. Ook hier beraadslagen beide standen over een 
financiële, een juridische en een buitenlands-politieke kwestie. Zo heb
ben de Bourgondiërs rondom het midden der vijftiende eeuw naast het 
algemeen landsbestuur ook het gewestelijk bestuur georganiseerd. Voor 
Holland en Zeeland tezamen was dit de stadhouder met den raad, terwijl 
beide gewesten hun standencollege hadden, dat niets met den raad ge
meen had, maar, hoewel verdeeld in ridderschap en steden, nagenoeg 
steeds als één geheel bijeenkwamen, hetzij voor beide gewesten tezamen, 
hetzij voor ieder gewest apart. Dit laatste was het geval, als het interne 
gewestelijke zaken betrof en dus zelden in buitenlands-politieke aangele
genheden. 

In het jaar 1447 zien we een nieuwe verandering optreden, die voor 
de toekomst van belang zal blijken te zijn; zowel te Zierikzee als te 
Goes zouden klachten worden besproken, die Holland over Zeeland had. 
Daartoe werden opgeroepen „prelaten, baenridsen, ridderen, knapen en 
edele heerschappen".5 Het zullen klachten geweest zijn, het platteland 
betreffende. De terminologie is hier echter merkwaardig. De ridderschap 
te begrijpen onder de benamingen: ridderen, knapen en edele heerschap
pen is normaal, maar bovendien wordt er gewag gemaakt van „prelaten" 
en hiermee worden personen bedoeld, die buiten de ridderschap staan. 
De eerste stand, die der geestelijken, vinden we in de Nederlandse stan
denvertegenwoordiging slechts daar, waar grootgrondbezit in handen der 
1 cf. Gosses, Rechtcrl. organisatie, 232. 
1 Boerg. Ch., 84. 
3 id., 87. 
* le Rek. Hendrik Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 22, fol. 48. De termen ridder

schap, edelen, ambachtsheren vormen een coördinatie van synoniemen, waarin tot uiting 
komt, dat de adel èn stand is, èn uit 's graven mannen bestaat, èn uit ambachtsheren. 

5 2e Rek. Hendr. Jansz. van Wissenkerke. Inv. Fruin no. 23, fol. 48. Zie ook 2e Rek. 
Claes de Vriese. Inv. Fruin no. 833, fol. 38. 
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geestelijkheid was. In Zeeland was dit alleen het geval met den abt van 
Middelburg, die evenwel steeds onder de ambachtsheren werd gerekend, 
omdat hij ook als zodanig lid van het college van 's graven mannen 
was. Maar lid van de ridderschap was hij zeker niet, al was onder de 
terminologie „ridders en steden" ook hij begrepen. Den abt zagen we in 
vroeger tijden reeds als een der voornaamste Zeeuwse vertegenwoordi
gers naar voren treden. Maar wat verstaat men dan onder prelate«? Wa
ren er behalve den abt ook andere personen uit de geestelijke stand, die 
invloed hadden in de Zeeuwse standenvertegenwoordiging? Wij menen 
van niet, gezien het feit, dat onder een prelaat wordt verstaan een geeste
lijke van hogeren rang. Buiten den abt van Middelburg was er in Zee
land geen. Wanneer hier nu gesproken wordt van prelaten, zal vermoe
delijk gedacht zijn aan grondbezitters uit den geestelijken stand. 

Maar evenzeer kan dit naar analogie van toestanden in andere ge
westen geschreven zijn. Eén ding staat echter vast: de geestelijkheid 
wordt nu ak aparte stand aangehaald en de abt van Middelburg neemt 
ten opzichte van de overige ambachtsheren een uitzonderingspositie in. 
De Bourgondisch-Franse gedachte, dat er drie standen zijn, begint ook 
in Zeeland te domineren. 

Een tweede belangrijke kwestie is, dat de „baenridsen" apart worden 
vermeld. Dit gebeurde overigens ook al vóór 1447, naar we zagen. Hier
onder worden verstaan de hogere edelen die hoge heerlijkheden bezaten. 
Deze zijn ook in Zeeland geweest en ook hier bekleedt één hunner, de 
heer van Vere, een uitzonderingspositie. Dit blijkt wanneer in 1449 
Hollandse en Zeeuwse schepen last hebben van kaperijen der Engelsen. 
Op advies van den heer van Vere ontwierp de rentmeester van Zeeland 
bewester Schelde, Pieter Annoke, een vergadering van heerschappen en 
steden van Walcheren om raad te vragen en advies te geven. Eerst daar
na zouden ridderschap en steden van Zeeland in Goes vergaderen om 
maatregelen te nemen. Dit laatste was niet meer nodig, aangezien de 
Engelsen de gekaapte schepen hadden teruggegeven.1 Hieruit zien we, 
dat, behalve Zeeland in zijn geheel, ook het eiland Walcheren zijn ver
tegenwoordiging had en deze bestond uit die ridders en steden, die ak 
machten op Walcheren ook in de Zeeuwse standenvertegenwoordiging 
zitting hadden. Zij werden echter, naar we onder zullen zien, in kwes
ties, de waterstaat en de veiligheid ter zee betreffende, bijeengeroepen, 
1 Ie Rek. Pietet Annoke. Inv. Fraio no. 26, foL 61. 
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niet door den landsheer, maar door den rentmeester van Bewesterschelde. 
Maar de heer van Vere gaf in dezen dikwijls advies, waaruit blijkt, dat 
hij de voornaamste edele op Walcheren was. Ook dit is van belang voor 
de komende jaren. 

Na 1450 werden wederom dagvaarten gehouden, waar beraadslaagd 
werd over financiën, rechtspraak en buitenlandse politiek. Zo werd in 
1452 een bede geconsenteerd en werden de onderhandelingen over een 
nieuwe keur hervat/ Bovendien werden onderhandelingen gevoerd met 
de heren van Dieppe en Rouen over de veiligheid van de zee.' In het 
jaar 1454 verschenen Engelse schepen aan de kusten van Zeeland, waar
over door de Staten beraadslaagd werd,3 terwijl in 1455 de ridderschap 
te Middelburg werd bijeengeroepen in verband met Philips voorgeno
men reis naar Turkije.4 Eveneens in 1455 gaf de hertog aan alle Zeeuw
se steden, n.l. Middelburg, Zierikzee, Reimerswaal, Tholen, Goes, Vere, 
Vlissingen, Westkapelle en Brouwershaven kennis van de uitspraak van 
Groningen op de aldaar gehouden dagvaart van de gedeputeerden van 
Holland, Zeeland en West-Friesland.5 

Op 28 April 1457 werd te Goes een dagvaart gehouden, die, omdat 
niemand opkwam, tot 31 Mei werd uitgesteld. Hier moesten ridders, 
knechten, ambachtsheren en steden overleggen en besluiten, hoe men 
het geld moest vinden tot ontlasting van des „keizers achte".' Op 18 
Augustus vergaderden ridders en steden van Holland en Zeeland te 
Haarlem vermoedelijk in verband met moeilijkheden met den prins-
bisschop van Luik. In ieder geval was er kort nadien mobilisatie tegen 
Luik.' 

De dagvaarten van de steden alleen bleven zeer beperkt en werden 
slechts gehouden omtrent economische aangelegenheden. Zo kwamen 
op 14 Mei 1459 de Vlaamse, Brabantse, Hollandse en Zeeuwse steden 
bijeen om te spreken over het weren van vreemde munt.8 Met dit doel 
was ook op 12 Februari 1443 te Middelburg een dagvaart gehouden 

1 Ie Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 32, fol. 93. Zie ook 4e Rek. Pie-
ter Aonoke. Inv. Fruin no. 29, fol. 25-26. 

a 2e Rek. Willem BoUe. Inv. Fruin no. 861, fol. 32-33. 
* 3e Rek. Hendí. Jansz. ν. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 34, fol. 72-73. 
4 4e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 35, fol. 47. 
5 De Stoppelaar, Inventaris no. 292. 
* 6e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 866, fol. 49. 
7 6e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 37, fol. 48. 
* De Stoppelaar, Inv. no. 338. 
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van heren en steden.1 De kwesties betreffende de munt gingen echter 
vooral de steden aan, maar het betrof hier ook landsheerlijke politiek: 
wanneer er vreemde munten in omloop waren, was de Bourgondische 
centralisatie op monetair gebied nog niet algeheel. 

Op 26 October 1459 ontmoeten we voor de tweede maal de termi
nologie: „prelaten, baenridzen, ridders, knechten, edele luden, leenman
nen en goede steden van Zeeland". Zij allen werden naar Goes geroepen 
om te spreken over de achterstallige gelden.' Op 1 December 1460 
wordt wéér gesproken over prelaten, baenridzen, ridders, ambachtsheren 
en steden, die in Den Briel samenkwamen om te spreken over de achter
stallige bedegelden en over heervaartgeld in verband met de bewape
ning, tegen de stad Deventer, die zich moeilijk had kunnen neerleggen 
bij de benoeming van Philips' onwettigen zoon David tot bisschop van 
Utrecht. En bovendien moesten allen opnieuw beraadslagen over de 
nieuwe keur.3 De prelaten als stand worden dus na 1450 herhaaldelijk 
vermeld en zo zien we, dat de Staten van Zeeland in samenstelling gelijk 
waren aan de Staten der overige Bourgondische gewesten, met dien 
verstande, dat de Zeeuwse ridderschap zich door alle ambachtsheren kon 
laten vertegenwoordigen. Dit als restant van het hardnekkige conserva
tisme van de Zeeuwen, dat zo gehecht was aan verouderde instellin
gen. Dit blijkt vooral ook in 1462, het jaar, dat van groot belang is voor 
de geschiedenis der Zeeuwse staatsinstellingen. 

Het begon met een dagvaart der Hollandse en Zeeuwse standen in 
's-Gravenhage over een nieuwe bede. Aangezien weinig Zeeuwse edelen 
aanwezig waren, werden de Zeeuwse standen op Zaterdag na Pasen in 
Den Briel ontboden bij heer Frank van Borselen, heer van Oosterwant, 
om Maandag daaraanvolgende antwoord te geven aan den heer van 
Charoláis.4 Zonder bezwaren schijnt dit niet gedaan te zijn. Immers op 
29 Augustus werden de Zeeuwse afgevaardigden opnieuw naar Den 
Briel opgeroepen.6 Daar schijnen edelen en goede steden er op te heb
ben aangedrongen, dat de „gewijsden" der hoge vierschaar, in 1454 te 
Middelburg gehouden, werden bevestigd met betrekking tot de rechter
lijke competentie en judicatuur over allen, die in Zeeland woonachtig 

1 2e Rek. Jan Quevin. Inv. Fruin no. lé, fol. 80. 
* 8e Rek. Hendt. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 39, fol. 39 en 47. 
3 9e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 40, fol. 66. 
« l i e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 870, fol. 42. 
6 12e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 871, fol. 58. 
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zijn. Althans de heer van Charoláis willigt dit op 4 September in.1 Ook 
Fruin zegt, dat van het verzoek om een tienjarige bede door de standen 
gebruik gemaakt werd om klachten en wensen naar voren te brengen. 
Het waren twintig punten, die in FRUIN'S keuren van Zeeland gepubli
ceerd zijn. De belangrijkste zullen we in het kort vermelden: 
1. het „ius de non evocando", zodat alleen de stedelijke en ambachts

gerechten naast de hoge vierschaar mochten vonnissen (sub 1). 
2. Geen ridders, edelen, goede steden of onderzaten mogen tot betaling 

gedwongen worden door de heren van den raad, maar alleen door 
de „driën Staten van Zeelandt" (sub 4).2 

3. Handhaving der privileges van land en steden (sub 5). 
4. Geen oprichting van nieuwe tollen. Tolvrije Zeeuwen moeten vrij 

langs alle tolhuizen van Holland, Zeeland en Friesland kunnen 
varen. Aan de tol te Grevelingen moeten niet-tolvrije Zeeuwen niet 
meer betalen dan de Hollanders (sub 6-7 en 13-14). 

5. De dagvaarten buiten Zeeland moeten op kosten van den landsheer 
geschieden (sub 8). 

6. Als de Staten door oorlog of anderszins moeilijkheden hebben, moet 
de landsheer zorgen, dat deze verholpen worden (sub 19). 

7. Alleen Zeeuwen mogen ambten in Zeeland bekleden en alleen 
gegoede Zeeuwen moeten zitting hebben in den raad van Holland 
(sub 21). 

De overige bepalingen betreffende het leenrecht, de tienden en de 
rechtspraak vallen buiten den aard van ons onderwerp. Maar alle bepa
lingen geven er blijk van, dat de Zeeuwse Staten in de eerste plaats het 
belang van Zeeland behartigen en zich in alles voordoen als de ver
tegenwoordiging van het gewest. Dat de eerste stand ook als zodanig 
erkend wordt, blijkt ook hier. De abt van Middelburg bekleedde zelfs 
een vooraanstaande positie, getuige het feit, dat hij, evenals anderhalve 
eeuw geleden, bij ontstentenis van den rentmeester de verzoeken om 
tienden in ontvangst placht te nemen.3 Ook boven hebben we gezien, 
hoe hij reeds eerder de rentmeestersbevoegdheden kon overnemen. 
Wat de aangehaalde wensen betreft, hier zien we duidelijk, dat deze 
overeenkomen met de wensen, die de Staten van andere gewesten bena-

1 Fruin, Keuren van Zeeland, 141-150. 
1 Een nieuw bewijs, dat ook de Staten van Zeeland uit drie standen bestaan. 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 148. 
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drukten en die in sommige gewesten, met name in Brabant, reeds ver
vuld waren en als zodanig bekrachtigd door een charter. 
Het antwoord van den heer van Charoláis op deze wensen was het vol
gende: Punt 1 en 2 werden ingewilligd.1 Op de punten 3, 5 en 7 is het 
antwoord onbekend.* Wat punt 4 betrof, zou de tolkwestie zo worden 
geregeld, dat de Staten hun zin kregen.3 Op punt 6 wordt geantwoord, 
dat in geval van oorlog de leden van de Staten van Zeeland ondanks 
groot gebrek gehouden zijn den landsheer hulp te verlenen op financieel 
gebied. Samen met Holland zullen zij betalen, doch in bedezaken mag 
Zeeland geheel vrij zijn. Het derde deel van de totaal op te brengen som 
komt voor rekening van Zeeland.4 

Nadat al de genoemde kwesties waren geregeld, werd den hertog een 
tienjarige bede geconsenteerd van 10 groten steenschietens. De hertog 
schold alle achterstallen in vroegere beden kwijt, waarvoor de Staten 
een bede van VÏ grote consenteerden „bij der breede".5 Toch waren de 
wensen van de ridderschap, wat de herziening der keur betrof, en van 
de gezamenlijke Staten, wat de publiekrechtelijke bevoegdheden aan
ging, niet ten volle bevredigd. Er ontbrak nog steeds een charter, dat de 
vervulling hunner wensen bekrachtigde. Tot 1477 zouden zij hierop 
moeten wachten, wanneer zij voordeel kunnen trekken uit de beden
kelijke situatie, waarin de landsheerlijkheid zich dan bevindt. 

In de laatste regeringsjaren van henog Philips den Goede werden nog 
enige dagvaarten gehouden, maar niets wijst erop, dat er enige verande
ring is ingetreden. Tussen 21 Mei 1463 en 21 Mei 1464 werd te Gro
ningen onderhandeld tussen gedeputeerden van Holland en Zeeland 
enerzijds en de zes Wendische steden anderzijds over hun wederzijdse 
geschillen en de schade, elkaar aangedaan. Ook hier zullen slechts enkele 
gedeputeerden uit Zeeland aanwezig geweest zijn, want op 26 April 
1464 beraadslaagden stadhouder en raden te Goes nogmaals over het
zelfde.' Hier zullen de resultaten van de onderhandelingen te Groningen 
aan de Zeeuwse Staten zijn meegedeeld. Het betrof hier weer een buiten
landse aangelegenheid, waarin de Staten moesten gekend worden. Zo 

1 Frain, Keuren van Zeeland, 150-153. 
1 Op aandringen van de Staten van Holland en Zeeland wordt op 24 Mei 1463 de raad 

van Holland hervormd. Hij bestaat voortaan uit acht leden. Boerg. Ch., 130. 
' Frain, Keuren van Zeeland, 154-156 en 162-165. 
* De Stoppelaar, no. 383, cf. Fruin, Keuren van Zeeland, 166-167. 
5 12e Rek. Willem Bolle, Inv. Frain no. 871, foL 11 en 30. 
• 13e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 872, fol. 72. 
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was er om financiële redenen op Donderdag na Beloken Pasen 1464 een 
dagvaart van Holland en Zeeland te 's-Gravenhage vanwege de kruis-
tochtplannen van den hertog. Een oproep daartoe werd gezonden aan 
„prelaten, geestelijke personen, prelatissen, dekenen, kapittelen, baen-
ridzen, ridderen, knechten, edele luden, ambachtsheren en goede steden 
van Zeeland".1 Hier werden dus heel wat meer personen bijeengeroepen 
dan de leden der Staten. Wij ontmoeten deze categorieën echter alleen 
bij deze dagvaart. Dat zij juist nu werden opgeroepen, vooral ook de 
talrijke geestelijken en religieuzen, staat ongetwijfeld in verband met 
het doel van den hertog: voor een kruistocht zouden de diverse geeste
lijken en religieuzen wel geld beschikbaar stellen. Maar de oproep 
beantwoordde niet aan zijn verwachtingen: omdat er te weinig aanwezig 
waren, werd voor Zeeland alleen een dagvaart te Middelburg gehouden 
op 15 Mei daaraanvolgende, ten einde direct een besluit te nemen en 
antwoord te geven aan de commissarissen, die van 's hertogswege ter 
dagvaart zouden komen.2 Uit de gegevens betreffende de dagvaart te 
Middelburg op 8 October 1464, is op te maken, dat de Staten van Zee
land in Mei den landsheer voor zijn reis een bedrag van 60000 leeuwen 
hadden geconsenteerd. Nu moesten de Staten hierover verder beraad
slagen.3 De betaling scheen niet al te vlot verlopen zijn: de stad Zierik
zee was al onwillig in het betalen van het normale bedegeld. De burg
graaf kreeg bij het maken van den steen immers te horen, dat het „ius 
de non evocando", ondanks Charoláis' toezegging in 1462, herhaaldelijk 
veronachtzaamd werd. Om Zierikzee nu toch tot betaling aan te sporen, 
werden de achterstallige gelden aan de stad kwijtgescholden, zo ze tot 
een lening bereid was. Ook burggraaf, rentmeester en mannen vroegen 
haar het schot te betalen.4 Uit dit laatste blijkt, dat 's graven mannen 
voor de inning der beden, die zij verplichtend hadden gesteld, moesten 
zorgen: een taak die geen invloed in de politiek meer kon doen gel
den. 

In 1467 had Philips de Goede met Frankrijk en Luik moeilijkheden 
en een oorlog was niet onmogelijk. Om nu hiervoor een bede te vra
gen, werd in begin Februari 1467 door den heer van Charoláis te Mid
delburg een oproep gedaan aan „prelaten, abdissen, baenridzen, ridders, 
1 14e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruiti no. 873, fol. 91. 
7 12e Rek. Hendr. Jaosz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 41, fol. 126. 
3 14e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 837, fol. 91. 
4 id., foL 92-94, 98. 
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knechten, edele luden, ambachtsheren en goede steden" om aldaar ter 
dagvaart te komen.1 Deze wijze van oproepen is ons inziens niet meer 
dan een gemeenplaats geworden: abdissen waren er in Zeeland niet. De 
ruime opsomming is dus niet meer dan een phase om te streven naar 
volledigheid en niemand te vergeten. Het is althans niet waarschijnlijk, 
dat Hollandse afgevaardigden mede aanwezig waren, al werd op deze 
dagvaart een bede gevraagd van 600000 clinckaerts, door Holland en 
Zeeland te betalen. Overeenkomstig het in 1462 beslotene zou het derde 
gedeelte door Zeeland moeten worden betaald. De Staten van Holland 
zullen een aparte Statenvergadering in een Hollandse stad hebben ge
houden en de bede hebben geconsenteerd. Ook Zeeland consenteerde en 
tevens stelden de Staten vast, dat in 1467 vier groten per gemet zouden 
worden betaald en in 1468 de resterende 31/2 grote. Maar toen de her
tog na enigen tijd overleed en de heer van Charoláis zelf hertog werd, 
vroegen de Staten zich af, of Zeeland nog tot betalen verplicht was, 
daar men Karel de bede niet had toegestaan. Op 27 Juni 1467 werd 
hierover te Middelburg beraadslaagd en de Staten besloten niet tot de 
invordering over te gaan, vóór de inhuldiging van Karel van Charoláis.2 

Maar men deed het tenslotte toch: op 30 Augustus werd de inning aan
gekondigd en de mannen zouden op 17 September „steen maken". Daar 
er echter te weinig mannen aanwezig waren, zou op 28 September te 
Goes een nieuwe bijeenkomst met dit doel gehouden worden. Maar toen 
lieten velen eveneens verstek gaan. Vermaningen baatten niet en daarom 
werd aangekondigd, dat op Vrijdag na Pasen 1468 de heer met ridder
schap en steden zou vergaderen. Nog op den tweeden Paasdag volgde 
een laatste vermaning.' 

Deze passage leert ons, hoe ridderschap en steden meer en meer een 
aaneengesloten college vormen en, wat de financiële politiek betreft, 
één lijn trekken. Het contrast tussen het oude element van 's graven 
mannen en het nieuwe element van de ridderschap en steden, tussen het 
individualisme der feodale periode en het organisme in de vijftiende 
eeuw, is verdwenen. Niet weinig zal hiertoe bijdragen het feit, dat de 
nieuwe hertog zo dikwijls bedegelden nodig had voor zijn onstuimige 
politiek van oorlog voeren en roem behalen. 

Zo vroeg hertog Karel de Stoute in Augustus 1469 opnieuw een bede, 
1 15e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 44, fol. 115-116. 
1 16e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 45, fol. 119. 
3 id., fol. 123. 
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in verband met zijn huwelijk met de hertogin van York, zuster van ko
ning Eduard IV van Engeland, en wegens zijn huldiging als heer der 
Bourgondische landen.1 Hem werden 480000 clinckaerts geconsenteerd, 
waarvan Zeeland het derde deel zou opbrengen. Zo deelt de rent
meester van Bewesterschelde mede, dat in het jaar 1469 de volgende 
beden moesten worden betaald: 

1. De 9 groten van den gemet steenschietens en de halve grote van 
den gemete „bij der breede", in 1462 voor tien jaren geconsenteerd. 

2. De o1!2 grote van den gemete, die nog restte van de in 1467 gecon
senteerde bede. 

3. De 9 groten van den gemete, die nu in 1469 voor acht jaren werd 
toegestaan.2 

Hieruit blijkt duidelijk, dat de onstuimige hertog de Staten in hoofd
zaak beschouwde als financierend instituut, terwijl het constitutioneel 
karakter vrijwel geheel over het hoofd werd gezien. De in 1469 herhaal
de aankondiging van de vierschaar werd telkens uitgesteld. Begrijpelijk 
is dus, dat in de rekeningen herhaaldelijk gewag gemaakt wordt van 
onwilligheid in het betalen der bedegelden.' Hiermee echter was het 
Karel nog niet genoeg. Niet alleen geld, doch ook manschappen had hij 
nodig. Zijn doel, een aaneengesloten Bourgondisch koninkrijk moest en 
zou hij bereiken. Daartoe riep de rentmeester op zijn bevel de Zeeuwse 
Staten ter dagvaart naar Goes op 14 December 1470, waar wederom 
over een bede gesproken werd4 en waarbij werd meegedeeld, dat de 
„mannen" zich gereed moesten houden om te velde te trekken.5 

En toen in het jaar 1472 de tienjarige bede van 1462 afliep, was 
zelfs bij de nieuwe gevraagde bede onwilligheid te constateren, wat nim
mer te doen gebruikelijk was geweest. Met dat doel werd in November 
1471 niet de gehele ridderschap, maar bepaalde personen opgeroepen 
om de steden te Goes overleg te plegen in zake de „continuacie" van de 
bede.9 

Voor het eerst komt niet meer de gehele ridderschap met de steden 
tezamen. In zijn radicale politiek brak de hertog geheel met de eeuwen
oude tradities en rechten. Een belangrijk jaar voor de Staten van Zeeland 
1 17e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 46, fol. noch 32. 
г id., fol. 32 e.v. 
3 id., fol. 129-130. 
4 2e Rek. Guy de Baensc. Inv. Fruin no. 60, fol. 112. 
5 20e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 876, foL 62. 
0 3e Rek. Guy de Baenst. Inv. Fruin no. 61, fol. 135. 
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tijdens Karel den Stoute's bewind was 1472. Naast de rekeningen van de 
rentmeesters van Beooster- en Bewesterschelde beschikken we over een 
burgemeestersrekening van de stad Tholen.1 Vergelijken we nu deze 
rekening met de rentmeestersrekeningen, dan zien we, dat de dagvaarten, 
door de stadsrekening vermeld, niet alle in de rentmeestersrekeningen 
staan opgeschreven. Dit is vermoedelijk hiervan het gevolg, dat onder 
de post „bodelonen" der laatstgenoemde de dagvaarten worden aange
kondigd en er alleen boden werden rondgezonden, wanneer de ridder
schap ter dagvaart geroepen werd. Daar nu de gezamenlijke ridderschap, 
blijkens het voorgaande, niet steeds werd opgeroepen, doch slechts en
kelen hunner, is dus best mogelijk, dat er geen oproep was. Zo meldt de 
Thoolse rekening een dagvaart te 's-Gravenhage over een nieuwe bede, 
die in de rentmeestersrekening ontbreekt.3 Maar te Middelburg waren 
nadien edelen en gemene steden vergaderd om te aanhoren, wat de kan
selier van Bourgondië vanwege den hertog had te zeggen omtrent een 
bede, die hij verlangde.' In de rentmeestersrekening wordt deze dag
vaart vermeld op 10 Juli.4 We kunnen hieruit opmaken, dat in 's-Gra
venhage samen met de Staten van Holland de bede was voorgesteld, die 
in Middelburg aan het oordeel der voltallige Staten van Zeeland werd 
onderworpen. Hier werd ruggespraak gehouden; althans de stad Tholen 
geeft met de andere steden antwoord aan de dagvaart te Middelburg.5 

In 1473 werd een vergadering der Staten Generaal gehouden, een 
vergadering van leden van de Staten van alle gewesten.6 Op 1 Februari 
van dat jaar zou te 's-Gravenhage het antwoord worden ingewacht van 
hetgeen in Brussel was besproken.7 Karel's centralisatiepolitiek zag in 
een bijeenkomst der Staten Generaal het aangewezen middel om snel 
den bede-opbrengst in zijn bereik te hebben. In de Staten Generaal had 
hij 500000 cronen gevraagd van al zijn landen. De Staten van Zeeland 
kwamen nadien bijeen te Reimerswaal om te beraadslagen over den wens 
1 Deze bevindt zich in het archief van de gemeente Bergen op Zoom. Een copie ervan is 

in het gemeentearchief van Tholen. Inv. no. ISO. 
1 Inv. Tholen no. 180, fol. 5. 
« id. fol. 5. 
4 3e Rek. Guy de Baenst. Inv. Fruin no. 61, fol. 133. 
5 Inv. Tholen no. 180, fol. 5. 
β In Meilink's essay over de dagvaarten der Staten Generaal wordt gezegd, dat de Staten 

Generaal reeds vóór 1464 bijeenkwamen, zij het dan, dat bet toen alleen de steden der 
Bourgondische gewesten waren, die toen samen waren. Bijdr. Gesch. der Ned. 5 (1951) 
199. 

7 4e Rek. Guy de Baenst. Inv. Fruin no. 61, fol. 133. Is het wel juist, dat Meilink de 
genoemde dagvaart der Staten Generaal in Februari laat plaats vinden? Bijdr. Gesch. 
der Ned. 5 (1951) 201. 
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van den landsheer.1 Op 17 Maart 1473 was de hertog daar ook om de 
vierschaar te houden en de bede te bespreken.' Onbekend is helaas, wel
ke Zeeuwen in de vergadering der Staten Generaal aanwezig waren. 
Niet onwaarschijnlijk is, dat de abt van Middelburg en de heer van 
Vere Zeeland te Brussel vertegenwoordigden. Immers een gedeelte van 
het quote van Zeeland in de bede werd aan elk van beiden voor bewe
zen diensten gegeven.' 

Al ging deze manier, om een bedeconsent te verkrijgen, gemakkelij
ker, hertog Karel moest concessies doen. De bede, waarover op 10 Juli 
1472 te Middelburg beraadslaagd was, en die op 28 Augustus van dat 
jaar verplichtend was gesteld, verviel, nadat de Staten te Reimerswaal 
de bede van 500000 cronen hadden geconsenteerd. Hetzelfde geschiedde 
met de achtjarige bede van 1469. Zowel de 23e Rekening van Willem 
Bolle voor Beoosterschelde als de 5e Rekening van Guy de Baenst voor 
Bewesterschelde maken alleen melding van de bede, door alle landen 
van herwaarts over geconsenteerd.4 De taak der Staten van Zeeland was 
nog slechts aan hun lastgevers in de Staten Generaal al dan niet toe
stemming te verlenen en daarna de wijze te bepalen, hoe de bede moest 
worden opgebracht. En hierin speelden stadhouder en raad ook nog een 
belangrijke rol. Toestemming weigeren was onmogelijk, zolang niet 
alle gewesten zulks deden. Maar wanneer dit laatste het geval was, wat 
onder de verdere regering van Karel den Stoute niet tot de onmogelijk
heden behoorde, dan was dit een prachtmiddel om een onderling saam
horigheidsgevoel tot stand te brengen, dat voor de verdere Nederlandse 
geschiedenis van grote betekenis kon zijn. 

Wat de door de Staten Generaal toegestane bede betreft, Zeeland 
moest met Holland en Westfriesland 127000 cronen van de 500000 
betalen, zijnde 25,4%. Het derde deel kwam voor rekening van Zee
land, dus 48200 cronen. Dit werd in Februari 1473 te 's-Gravenhage ge
regeld. Te Reimerswaal werd besproken, hoe deze som moest worden 
opgebracht. Men besloot 14 groten van den gemete te heffen voor den 
tijd van acht jaren. Wat men te kort kwam, zou worden opgebracht als 
impost op tappen, slijten en drinken van bier. Was ook dit nog niet vol
doende, dan zou over de aanvullingen gesproken worden door vier per-

» Archief Tholen no. 180, fol. 5-6. 
1 4e Rek. Guy de Baenst. Inv. Fruin no. 61, fol. 140. 
s 22e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 877, foL 90. 
* resp. Fruin. Inv. no. 878, foL noch 52 en no. 63, fol. 51-52. 
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sonen, van wie twee door den landsheer en twee door de Staten aan te 
wijzen.1 

Wat de samenstelling der Staten betrof, deze veranderde tijdens Karel 
den Stoute's bewind weinig. De benaming „Staten van Zeeland" wordt 
nog zelden door de rentmeesters in hun rekeningen gebruikt.2 Er wordt 
meer gesproken van „prelaat" (niet meer prelaten), baanridsen, ridders, 
ambachtsheren, leenmannen en goede steden van Zeeland.3 Eenmaal 
echter wordt gezegd: „prelaat, edelen en steden van Zeeland" of nog: 
„edelen en steden van Zeeland".4 Uit de laatste benamingen is te conclu
deren, dat de coördinatie van mannen en rangen van den adel ook be
gint te verdwijnen; een bewijs, dat de laatste restanten van het feodalis
me worden vervangen door „edelen" en „ridderschap", hetgeen in de 
toekomst de gewone benaming zal blijven. Als leden van den adellijken 
stand en niet als ambachtsheren of leenmannen worden ze voortaan op
geroepen. 

Hoe Karel, óók in zijn laatste regeringsjaren, centralisatie- en expan
sie-politiek voerde, blijkt uit de beden, die hij vroeg. Het is geen gemak
zucht, die de rentmeesters in 1474 bewoog de rekeningen van de do
meinen en die van de beden in, 1474 te splitsen. De boeken werden te 
omvangrijk, vanwege de verantwoording, die ze van de vele beden 
moesten afleggen. De rekeningen van de bede zijn daarom heel wat 
groter dan die van de domeinen. Voor het jaar 1474 is vermeldens
waard, dat de Statenvergaderingen alleen de beden betroffen5 en bo
vendien den dreigenden oorlog met Frankrijk, hiermede in verband 
staande. Immers op 8 Augustus 1474 waren de Zeeuwse afgevaardigden 
in Middelburg om middelen te beramen, hoe men Walcheren tegen de 
naderende Fransen moest verdedigen.* 

Hoe impopulair Karel's regering was, blijkt wel uit het feit, dat tus
sen 1473 en 1478 geen enkele bede werd geconsenteerd. Om toch een 
consent te verkrijgen, werden echter dikwijls Statenvergaderingen ge
houden, waarop kanselier Hugonet telkens aandrong den hertog finan
cieel te steunen. Zo kwamen de Staten Generaal te Gent bijeen, want 
de Staten van Holland en Zeeland werden in Februari 1476 te 's-Gra-
1 23e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin DO. 878, foL noch 52. 
» 22e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 877, fol. 48. 
s id., fol. 83. 
* id., fol. 84. 
» 23e Rek. Willem Bolle. Inv. Fruin no. 87, fol. 90. 
• 7e Rek. Guy de Baeost. Inv. Frain no. 69, foL 58. 
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venhage ontboden bij hertogin Elisabeth van York, Karel's echtgenote, 
om antwoord te geven op hetgeen te Gent was voorgesteld. In April 
kwamen prelaten, baenridsen, edelen en goede steden in Middelburg bij
een om bij monde van den rentmeester de bevelen van den hertog te 
aanhoren.1 Maar resultaat hebben deze onderhandelingen niet opgele
verd. Ook manschappen had Karel nodig. Op 2 Januari 1477 werd te 
Middelburg een dagvaart van de Staten van Zeeland gehouden, waar 
verzocht werd, dat de Zeeuwen gewapend op zee zouden gaan om te 
dienen onder den heer van Vere als kapitein-generaal.1 Het was niet 
meer nodig: drie dagen later sneuvelde Karel bij Nancy. Hij was er niet 
in geslaagd van zijn rijk een aaneengesloten gebied te maken. Zijn dood 
werd het sein voor de pas onderworpen landen Luik en Gelder zich 
weer af te scheiden, terwijl de Franse koning Lodewijk XI nu zijn slag 
kon slaan. 

Wat Karels binnenlandse politiek betrof is zijn centralisatiepoging 
niet zonder betekenis geweest We vermeldden reeds, hoe de bijeen
komsten der Staten Generaal leidden tot een saamhorigheidsbesef dat 
zich uitte in gemeenschappelijk verzet tegen de herhaaldelijke verzoeken 
om een bede. Voorts zagen we, hoe de Staten der gewesten en met name de 
Staten van Zeeland nu definitief naar voren traden als de vertegenwoor
digers van hun gewest en slechts ondergeschikte functies overlieten aan 
's graven mannen. Bovendien verloor de hoge vierschaar grotendeels zijn 
betekenis, doordat ze zelden werd gehouden. 

Doch niet alleen over de oude feodale machten deden de Bourgon
diërs hun centralisatiepoging gelden: de geestelijkheid, die ook vast
hield aan den feodalen tijd, moest eveneens onder het juk door. Kerken 
en kloosters waren in den Bourgondischen tijd economisch en financieel 
sterk en moesten te meer worden ontzien, naarmate de landsheer meer 
in geldverlegenheid zat. In de Bourgondische landen werd daarom ook 
de hoge geestelijkheid ter Statenvergadering opgeroepen. In Artois wa
ren dit de afgevaardigden der collegiale kerk; in Vlaanderen en Namen 
de afgevaardigden der kapittels; in Brabant, Limburg en Luxemburg al
leen de abten. Naar analogie van deze landen werd de abt van Middel
burg, naar we zagen, eveneens als geestelijke opgeroepen en niet meer 
als ambachtsheer. Hij vertegenwoordigde immers kerkelijk grootgrond-

1 7e Rek. Guy de Baenst. Inv. Fruin no. 69, foL 58. 
» id., foL 60. 
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bezit. In de lage landen bij de zee ontbrak in den regel deze voorwaarde 
voor een vertegenwoordiging van de geestelijkheid. Slechts weinig kloos
ters waren zo rijk als die in de Zuidelijke gewesten. Alleen Middelburg, 
Egmond, Rijnsburg, Bern, Loosduinen, Leeuwenkorst en de proosdij 
Koningsveld konden de Zuidelijke instellingen evenaren. Volgens JONG-
KEES nu zijn daarom de abten en abdissen van deze kloosters meer dan 
eens gedagvaard.1 In de eerste jaren werden deze onder de ridderschap 
gerekend, want zij vertegenwoordigden geen stand, maar alleen zich 
zelf, aldus genoemde schrijver. 

Wij hebben aangetoond, althans wat betreft den abt van Middelburg, 
dat deze, hoewel oorspronkelijk ambachtsheer, zich in deze jaren van de 
ridderschap afscheidt. Wat de abt van Middelburg voor Zeeland was, 
waren de abt van Egmond en de abdis van Rijnsburg voor Holland. In 
zoverre zijn we het volledig met JONKEES eens. Nu vervolgt hij echter, 
dat er tijdens hertog Philips van Bourgondië in de Staten van Holland 
en Zeeland af en toe brede lagen van de geestelijkheid vertegenwoordigd 
zijn op een wijze, die inderdaad representatief mag heten.2 Dit zou ge
schieden als specifiek kerkelijke aangelegenheden aan de orde waren, 
zoals het Utrechtse Schisma. Ook JANSMA erkent dit, zich beroepende 
op de grafelijkheidsrekeningen. Wanneer Philips de Goede nu zijn 
kruistocht plannen te berde brengt, worden de geestelijken weer in gro
ten getale ter dagvaart geroepen. Ook dat zagen we. In één opzicht kun
nen we het echter niet met JONKEES eens zijn: hij meent, dat dit groot 
aantal geestelijken ook in de Staten Generaal als vertegenwoordigers 
van hun stand aanwezig was. Zeker komt na 1450 de geestelijkheid ook 
als stand in Zeeland naar voren, maar meer dan de abt van Middelburg 
zullen er nooit zijn opgeroepen, tenzij waar het ging om politiek-kerkelij-
ke kwesties. Naast grondbezittende abten en abdissen zullen geen an
dere vertegenwoordigers der geestelijkheid zijn opgeroepen. 

Gerust mogen we in het meervoud „prelaten", een schrijfwijze zien, 
die slechts aanduidt, dat de grondbezittende geestelijkheid wordt opge
roepen zoals overal elders. Maar hier worden geen meerdere personen 
mee aangeduid. Een bewijs om dit te weerleggen, ontbreekt in ieder 
geval. Eerst later, in de zestiende eeuw, zal naast den abt van Middel
burg Philips van Bourgondië als heer van St. Maartensdijk en als voor-
1 Jongkees, Staat en Kerk in Holland en Zeeland enz., 207. Sehr, beroept zich op Jansma, 

Raad en Rekenkamer enz., 57. 
* Jongkees, 209 e.v. 

130 



naam Zeeuws edelman, zitting hebben in de Staten, wanneer hij in 1517 

bisschop van Utrecht is geworden. Maar dan is ook met hem het geval, 

wat zich bij den abt van Middelburg had voorgedaan: door hun geeste

lijke waardigheid zonderden beiden zich af van de ridderschap. Als ech

ter de standenvertegenwoordiging gevestigd is, staan de abt en van 15 Π 

Ι 524 ook bisschop Philips als stand op zich en zullen zij de belangen 

der geestelijkheid kunnen behartigen, zo zulks nodig mocht zijn. De 

abt zal deze verheven positie steeds mogen behouden en zich steeds ver

heffen boven de andere geestelijken. Zo zal het ook verklaarbaar zijn, 

dat in 1559 bij het invoeren der nieuwe hiërarchie Nicolaas da Castro 
èn bisschop èn abt van Middelburg is.1 

Met dit al is ook de eerste stand tijdens Karel den Stoute's regering 
in Zeeland erkend. Meer en meer beginnen de Staten der diverse gewes
ten op elkaar te gelijken; meer en meer blijken zich de drie standen 
met elkaar te verstaan: mèt de Bourgondische saamhorigheid groeit ook 
de gewestelijke saamhorigheid. Dat was de vrucht der centralisatiepoli-
tiek. 

Helaas is met het heengaan der Norbertijnen io 1374 uit Middelburg ook bet archief 
der abdij verdwenen. Naspeuringen zijn tevergeefs geweest. 
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HOOFDSTUK VII 

DE STATEN VAN ZEELAND NA DEN DOOD VAN 
KAREL DEN STOUTE 

Van de binnen- en buitenlandse moeilijkheden, die zich voordeden 
na den dood van Karel den Stoute, maakten de gewesten gebruik om 
de voorbarige centralisatie weer ongedaan te maken. Dit geschiedde, 
doordat Maria van Bourgondië, Karels enige dochter, die hem opvolgde 
(1477-1482), het Groot Privilege voor alle landen uitvaardigde, dat de 
gewestelijke autonomie herstelde. Maar hiermee waren verschillende ge
westen niet tevreden. Vooral die gewesten, die hun rechten en vrijheden 
niet door een charter bevestigd hadden gezien, wilden zulks van de mach
teloze hertogin afdwingen. Zo werd nog in 1477 het Groot Privilege voor 
Holland, Zeeland en West-Friesland uitgevaardigd, waarvan die bepa
lingen, die voor Zeeland van belang zijn, door FRUIN zijn gepubliceerd.1 

Wat hiervan belangrijk is voor de Zeeuwse institutionele geschiedenis 
moge hier in het kort volgen. 

Voortaan zou de raad van Holland bestaan uit den stadhouder en 
acht raadslieden. Twee van laatstgenoemden moeten van adel zijn en al
len moeten ingeborenen zijn van Holland en Zeeland. Zes hunner zul
len uit Holland en twee hunner uit Zeeland komen, (art 5). De Staten 
geven er hier blijk van, dat ze opkomen voor hun eigen gewesten, maar 
ook, dat zij in den adel waarborgen zagen tegen de centralisatie. 

De zonder toestemming der Staten opgerichte tollen zullen worden 
opgeheven, terwijl geen nieuwe tollen voortaan zullen worden opge
richt dan na toestemming der Staten (art. 17). Een maatregel ten gunste 
der handeldrijvende burgers. 

Alleen, wanneer de landsheer persoonlijk om een bede verzoekt, zul
len de Staten een bede consenteren (art. 35). 

Geklaagd werd over het feit, dat de hoge vierschaar, die in criminele 
zaken recht sprak, zo lang uitbleef. Het gevolg was, dat vele misdadi
gers gelegenheid hadden te ontvluchten (art 49). Landsvrouwe en Sta-
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 173-189. 
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ten begrepen echter zeer goed, dat het ondoenlijk was zon verouderd 
instituut jaarlijks bijeen te roepen. Daarom werd bepaald, dat de goede 
steden, waartoe ook Brouwershaven, Kortgene, Vere en Vlissingen wer
den gerekend, binnen hun vrijheid de criminele rechtspraak konden uit
oefenen. Op het platteland mochten voortaan de rentmeesters of hun 
plaatsvervangers de misdadigers gevangen zetten, ten einde berecht te 
worden door den burggraaf van Zeeland „by wijsdom ende vonnisse van 
gesworen mannen van den voirscr. lande". Het aantal gezworenen be
droeg twaalf: zeven voor Bewesterschelde en vijf voor Beoosterschelde. 
Zij zouden worden benoemd door den raad van Holland èn door de Sta
ten van Zeeland. Beide colleges zullen den gezworenen een vaste jaar
wedde geven, welke verkregen zal worden uit de op te leggen geldboe
ten. Is de opbrengst hiervan ontoereikend, dan zal Zeeland zelf het ont
brekende aanvullen, maar de steden Middelburg en Zierikzee zijn in de
zen van betaling vrijgesteld (art. 49). Zo is de vierschaar geheel van 
karakter veranderd. In plaats van 's graven mannen, die met den graaf 
recht spraken, hebben we nu te doen met twaalf bezoldigde edelen, die 
met den burggraaf vonnissen: de vierschaar is tot een ambtelijk insti
tuut geworden. 

Bij meerderheid van stemmen moesten de gezworenen het vonnis uit
spreken (art. 51). 

De hertogin zal, op voordracht van de Staten van Zeeland, twee leden 
van den Raad van Holland aanwijzen om de duistere punten van de 
oude keur te veranderen en beter verstaanbaar te maken (art. 50). 

Uit de bepalingen, betreffende de rechtspraak ten plattelande, zien 
we, dat landsvrouwe en Staten wel niet de vierschaar in zijn ouden 
vorm deden herleven, maar toch maatregelen nemen voor een goede 
rechtspraak. De Bourgondische organisatiegedachte wist dit restant van 
feodalisme om te vormen tot een bruikbaar orgaan. In plaats van een 
recht, was het zitting hebben in de vierschaar een plicht geworden. De 
rechters waren financieel afhankelijk van de Staten, die hen mede be
noemden. Na 1468 werd reeds door den rentmeester jaarlijks een som 
gelds uitgetrokken voor wedden en klederen van de vaste leden der vier
schaar: de schout, de klerk en de negen leenmannen: vijf Bewester- en 
vier Beoosterschelde. De andere ambtenaren, zoals „voirsprake" en „up-
heysscher", zijn verdwenen.1 De taak der hoge vierschaar beperkte zich 
1 Lasonder, 31, 33. 
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eveneens: ze had nog slechts de criminele rechtspraak. Tevoren kon zij 
ook civiele zaken in hoger beroep behandelen, maar sedert den komst 
der Bourgondiërs werden deze ook door den raad van Holland geregeld.1 

Na 1501 gebeurde dit steeds. Als tweede beperking kwam er nog, dat 
van criminele zaken beroep op den raad van Holland open stond. ' En 
als derde beperking, dat ook aan andere steden als Middelburg en Zie-
rikzee alle rechtspraak werd gegeven, zodat de stedelijke rechtbanken 
volledig bevoegd waren. Het „ius de non evocando" werd in de Zeeuwse 
steden wel zeer consequent toegepast. 

Zo stond de vierschaar volkomen onder de Staten en er was tussen 
beide colleges geen coördinatie meer. De gereorganiseerde vierschaar 
verschilde dus wel sterk van de vroegere. Maar één ding staat vast: de 
edelen, die als ambtenaren in de hoge vierschaar zitting hadden, konden 
ook zitting hebben in de Staten, waarvan, naar we zagen, sedert den 
Bourgondischen tijd de vertegenwoordiging van de ridderschap aan 
geen beperking onderhevig was, behoudens een enkele uitzondering on
der de regering van Karel den Stoute. 

Het Groot Privilege voor alle landen werd door Maria's echtgenoot 
Maximiliaan, toen deze na haar dood regent werd, niet opgevolgd, even
min als vele bepalingen van het Groot Privilege voor Holland, Zeeland 
en Friesland. Zo werd in 1490 bepaald, dat de stadsvierschaar van Mid
delburg de criminele zaken van het platteland Bewesterschelde en die 
van Zierikzee dezelfde zaken van het platteland Beoosterschelde zou be
rechten. Vermoedelijk was dit nodig, omdat een vierschaar in den geest 
van het Groot Privilege nimmer in feite tot stand is gekomen. Zelfs de 
regeling van 1490 is nooit uitgevoerd.3 

De vreemdeling Maximiliaan volgt in 1493 zijn vader Frederik als 
Rooms koning op en laat de regering in de Nederlandse gewesten aan 
zijn zoon Philips den Schone over. Toen deze in 1494 de regering aan
vaardde, was de eenheidsgedachte zo sterk en de sympathie voor den 
ingeboren landsheer zo groot, dat hij de Groot Privileges ongestoord 
naast zich kon neerleggen. De centralisatie zou wellicht hersteld kun
nen worden. Juist daarom doet het vreemd aan, dat deze landsheer, die 
bovendien door zijn aanstaand huwelijk in allerlei buitenlandse ver
wikkelingen zal geraken, aan het platteland van Zeeland een keur geeft, 

ι Lasonder, 44-45. 
• id., 109. 
3 id., 69-70. 
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die de bepalingen van het opgeheven Groot Privilege in anderen vorm 
opneemt. Zo werd ook de hand gehouden aan art. 50 van dit charter, 
dat inhield: verandering en verduidelijking van de oude keur. We we
ten niet, of twee leden van den raad van Holland mèt de Staten van 
Zeeland deze nieuwe keur tot stand brachten, waarover onder Philips 
den Goede zoveel te doen was geweest. Dit immers schreef genoemd 
artikel voor. Het enige zekere is, dat Maximiliaan bij zijn inhuldiging 
als „momber" te Middelburg in 1484 zijn toestemming gaf tot ver
nieuwing der keur.1 

Met het Groot Privilege kon men de rechtstoestanden op het Zeeuw
se platteland onmogelijk ter zijde stellen. De economische macht hier
van was vanwege den opbrengst van het schot van dien aard, dat de 
hertog de uitvoering van art. 50 onmogelijk kon nalaten.2 In den aan
hef* van de keur van 1495 lezen we, dat Maximiliaan, toen hij in 1484 
in Middelburg was om vierschaar te houden, van prelaat en edelen* ver
tegenwoordigers van het Zeeuwse platteland, vernam, dat het niet mo
gelijk was vierschaar te houden vanwege de vele duistere punten in de 
oude keuren. Daarom werd de vierschaar uitgesteld5 en een commissie 
benoemd, bestaande uit Jan metten Lippen, heer van Bergen op Zoom, 
mr. Rijcquart Uuytenhove, mr. Jacob Craesinck, Anthonius Jansz. van 
Wissenkerke, raden van den landsheer en mr. Jan van Cauwenberghe, 
secretaris van Maximiliaan.9 De Staten van Zeeland benoemden vier 
ingezetenen van hun gewesten tot leden der commissie. Toen Philips de 
Schone te Reimerswaal zijn intrede deed, ontving hij aldaar het concept 
van de nieuwe keur. Binnen drie maanden zouden de gecommitteerden 
bij den kanselier en den Groten Raad te Mechelen komen. Hier werd 
geconfereerd met enige legisten, waarna ruggespraak werd gehouden 
„mitten gemeenen lande van Zeeland", de Staten in hun grootste uit
breiding dus. De edelen zijn toen blijkbaar nog met wensen naar voren 
gekomen en de steden Middelburg, Zierikzee en Reimerswaal zeiden 
buiten de keur te staan. Eerst toen werd de keur gesanctionneerd, waar-

1 7e Rek. Pierer Hugensz. Inv. Fruin no. 892, fol. 35. 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, XXI. 
* id.. 189. 
* Prelaat en edelen is de verzamelnaam, die aan de eente twee leden der Staten voortaan 

gegeven wordt, cf. infra. 
' le Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 83, fol. 128. 
* Onder raden wordt hier verstaan de leden van den Groten Raad te Brussel, sinds 1477 

gekozen op grondslag van evenredige vertegenwoordiging. 
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van onderstaande bepalingen voor ons onderwerp van belangrijk zijn: ' 
1. Ieder jaar zal voor Bewesterschelde te Middelburg en voor Be-

oosterschelde te Zierikzee vierschaar worden gehouden van Pasen tot 1 
Juli en van 1 September tot 1 November (art. 1). De vierschaar zou 
veertien dagen van te voren worden aangekondigd (art. 2). Het prae
sidium zal niet meer bij uitsluiting berusten bij den landsheer, maar 
een meerderjarig edelman kan ook de leiding hebben, mits hij gegoed 
is tot 1000 cronen 's jaars (art 3).' 

2. Voortaan zal de vierschaar bestaan uit den president, elf edelen 
en twee gegradueerde klerken van Zeeland, door den landsheer te be
noemen.' Andere edelen kunnen wel, maar behoeven niet aanwezig te 
zijn. (art 3). 

3. Als de landsheer zelf niet presideert, is hoger beroep mogelijk 
bij den landsheer en zijn Groten Raad. (art 23). 

4. Heeft de landsheer schot, bede of heervaart in Zeeland te vragen, 
dan moet hij binnen Zeeland zijn verlangen aan ridderschap en leen
mannen te kennen geven* Consenteert men de bede, dan zal men bij 
vonnis van mannen „vast ende ghestade wijsen". De burggraaf zal de 
bede dan innen. Op den vastgestelden dag zullen de rentmeesters plak
katen uitzenden en overal gebieden, dat alle schouten en schepenen 's 
Zondags na publicatie bod zullen doen. Dinsdags hierna zal de oproep 
tot inning van het bedegeld volgen. Binnen drie weken na de publicatie 
der plakkaten zal men dan levering doen bij den graaf, edellieden en 
poorters, (art. 46).5 

Aan het slot van de keur wordt nog vastgesteld, dat in den raad van 
Holland twee geboren Zeeuwen zitting zullen hebben (art 9 dl. V).* 
De steden Middelburg, Zierikzee en Reimerswaal zullen hun oude rech
ten behouden en vallen buiten deze keur. 

Genoemde keur werd nog in 1495 afgekondigd: daartoe kwamen Jan 
van Kruiningen, burggraaf van Zeeland en rentmeester-generaal, twee 
leden van den raad van Holland en den secretaris van Philips naar Mid-
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 194-246. 
2 Zo kon de vierschaar gemakkelijk ieder jaar gehouden worden. 
3 We zien, dat de centralisatiegedachte weer den boventoon voert. Vergelijk hiermee de 

desbetreffende bepalingen van het Groot Privilege, (art. 49. Fruin, Keuren van Zeeland, 
183). 

* De steden worden hier niet vermeld. Het schijnt, dat dit artikel een geforceerde poging 
is geweest om oude toestanden weer naar voren te brengen. Mogelijk is het ook critiek-
loze overname uit vroegere keuren. 

1 Fruin, Keuren van Zeeland, 203-204. 
* id., 244. Dat zulks niet geschiedde „naar oude costumen", is herhaaldelijk gebleken. 
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delburg, Zierikzee en Reimerswaal. Te Middelburg kwamen zij bijeen 
met den heer van Ravenstein, den heer van Vere, enige andere edelen 
en de gedeputeerden der steden, om de keur te publiceren. Op 24 April 
1495 beloofden de edelen zich aan de keur te houden, terwijl ze daags 
erna te Middelburg werd gepubliceerd. Op 28 April en 29 April ge
schiedde hetzelfde respectievelijk te Zierikzee en te Reimerswaal.1 

Niettemin zijn ook de artikelen van deze keur grotendeels een dode 
letter gebleven. Immers in de rentmeestersrekeningen zowel van Bewes-
ter- als van Beoosterschelde wordt nog slechts éénmaal melding ge
maakt van een gehouden vierschaar, nl. in 1501.2 Na dit jaar vervangen 
de stedelijke vierscharen van Middelburg en Zierikzee dit instituut; al
thans na 1517 is dit regel.3 Tevoren loste de desbetreffende rentmeestei 
zelf de nodige rechtszaken op, gelijk ook vóór de uitvaardiging het ge
val was. Het was niet te wijten aan den onwil van den landsheer, dat er 
geen vierschaar werd gehouden: de keur had aan de Zeeuwse edelen de 
mogelijkheid verleend vierschaar te houden zonder den landsheer. De 
oorzaak moet gezocht worden in den vooruitgang der tijden: de centrali-
satiegedachte was zover in het politiek leven doorgedrongen, dat aan 
een verouderd instituut geen nieuw leven meer kon worden gegeven. 
Al bleef, blijkens de rentmeestersrekeningen de hoge vierschaar officieel 
bestaan, zij deed geen dienst meer.4 

Dit blijkt echter niet de enige reden, waarom een vereniging van 
's graven mannen moeilijk tot stand kwam. Juist uit het feit, dat de 
criminele rechtspraak ten plattelande aan de steden kwam, blijkt, dat 
de positie van den adel achteruitging. De oorzaak hiervan is, dat de 
landsheer de voornaamste edelen aan zich bond door hen aan te stellen 
tot leden van de centrale regering en tot leden der gewestelijke raden. 
Ook andere verheven ambten werden hun dikwijls gegeven. Door hun 
aanzien stelden zij de overigen in de schaduw. Daarbij komt, dat vele 
adellijke geslachten waren uitgestorven of op uitsterven stonden. Ook in 
Zeeland was zulks het geval. 

De heer van Kruiningen was in 1495 ridder in de orde van het 
Gulden Vlies, burggraaf en rentmeester-generaal van Zeeland.6 Het eens 
1 Fruin, Keuren van Zeeland, 247-249. 
> Lasonder, 71. 
s id., 74. 
* Behalve in leenzaken, die immers eigen zijn aan de oude feodale maatschappij. Lasonder, 

93. 
* Fruin, Keuren van Zeeland, 247. 
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zo voorname geslacht der Borselen's was uitgestorven met uitzondering 
van den proost van Luik. De heren van Ravenstein en van Beveren (te
vens heer van Vere) zijn naast Kruiningen de aanzienlijkste in Zeeland 
geworden. Als derde en laatste oorzaak van den achteruitgang der hoge 
vierschaar of beter gezegd van „'s graven mannen" kunnen we de stij
gende positie der Staten noemen. Zelfs toen Karel V in 1515 de regering 
aanvaardde, gingen voorstellen tot wijziging van de keur niet uit van 
de edelen, die althans in naam de hoge vierschaar vormden, maar van 
„prelaten, edelen en anderen, representerende de drie Staten van Zee
land. Zij verzoeken den landsheer een commissie te benoemen, die voor 
de herziening zorg zal dragen.1 

Hieruit lezen we tevens, dat in het Statencollege de representatie-
gedachte is gekomen. Niet alle edelen hebben hierin zitting meer, doch 
slechts een beperkt aantal, dat de gehele ridderschap vertegenwoordigt. 
Dit beperkte aantal wordt vanzelfsprekend gevormd door de voornaam
ste edelen, wier aantal in de zestiende eeuw meer en meer vermindert, 
totdat tenslotte de heer van Vere als enige overblijft; de Eerste Edele. 
Het karakter der Staten van Zeeland is dus veranderd. Ten einde dit na 
te gaan, is het nodig een overzicht te geven van de gevallen, waarbij de 
Staten in de jaren 1477-1515 een rol speelden. 

Volgens FRUIN kwamen de Staten van Zeeland om drie volgende 
redenen bijeen:' 

1. Voor het consenteren van een bede en het regelen van de wijze, 
waarop de beden werden opgebracht. 

2. Voor het overbrengen aan en verdedigen bij de regering van be
zwaren der ingezetenen. 

3. Om te zorgen, dat de privileges werden nageleefd. 
Deze laatste twee redenen hangen dikwijls samen met de eerste. Im

mers, wanneer de landsheer de Staten om een bede vroeg, werd er door 
hen dikwijls toe overgegaan klachten en wensen naar voren te brengen 
en bovendien aanmerkingen te maken op het niet naleven der privile
ges, gelijk we zullen zien. Niettemin komt het ook een enkele maal 
voor, dat zulks apart geschiedt 

Ta zagen we, dat „prelaat, edelen ende andere representerende de 
drie Staten des lants ende graefscippe van Zeeland" bij de inhuldiging 

1 Fruin, Keuren van Zeeland, 249-250. 
1 Fruin, Archief van Prelaat en edelen enz., 6. 
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van Karel V in 1515 allerlei verzoeken tot den landsheer richtten, be
treffende schending van privileges en klachten en wensen der onderda
nen.1 De beden vormden echter de belangrijkste taak, nu de buiten
landse politiek op de centrale regering is overgegaan. Zij werden nog in 
hoofdzaak geheven van het grondbezit. Maar niet meer uitsluitend: aan 
het einde der vijftiende eeuw komt ook de impost (accijns) op diverse 
artikelen in gebruik. Het doel hiervan was: ook de niet-grondbezittende 
poorters in de betaling te doen delen.' 

Een derde soort van belasting, voor het eerst in 1485 ingevoerd, was 
de kapitale omslag over het platteland en quotuatie der steden. De Sta
ten bepaalden dan de taxe voor den omslag van ieder dorp. Het totaal 
van het gehele platteland was het aandeel dat prelaat en edelen den 
landsheer moesten betalen; hun aandeel verhaalden ze dan op het plat
teland. Dat was de helft of het derde deel van de hoeveelheid geld, die 
Zeeland den landsheer betalen moest. Het resterende deel moesten de 
steden als vaste taxe opbrengen; hiervan betaalden Middelburg en 
Zierikzee ieder 2 5 % ; Reimerswaal en Goes ieder 10% ;Tholen 5 % 
en de resterende 25% werd opgebracht door de niet-stemhebbende ste
den.3 De weinige stadsrekeningen van Tholen, die nog over zijn, leve
ren ons een bewijs van het bestaan van deze taxe. In de rekening van 
de burgemeesteren Jacob Thomeszoon en Hendrik Mathijsz. van 13 Mei 
1493 tot 13 Mei 1494,4 lezen we, dat één burgemeester naar Zierikzee 
reist om met den heer van Panile te spreken over de taxatie van de ste
den en het platteland. Later begeeft zich één burgemeester opnieuw 
naar Zierikzee om hierover te spreken en te Bergen op Zoom beraden 
beide burgemeesteren hierover met den heer van Walhain. 

In de burgemeestersrekening van de jaren 1496-1497 spreekt één 
burgemeester met den heer van Kruiningen, rentmeester van geheel 
Zeeland over de zetting van de 200 renesseguldens „voor onze portie".5 

Het betrof hier den kapitalen omslag over het platteland en de quotisa-
tie der steden, door de Staten op 28 Juli 1493 geconsenteerd.* 

In de periode van 1477 tot 1515 zijn er vele beden toegestaan. We 
zullen achtereenvolgens nagaan, hoe en waarom deze tot stand kwamen. 
1 Fruiti, Keuren van Zeeland, 247-256. 
2 Frain, Prelaat en edelen enz., 10. 
* id., 10. 
4 Archief Tholen, Inv. no. 181, fol. 3. 
s Archief Tholen, Inv. no. 183, foL 5. 
' Frain, Rekeningen en andere stukken enz. II, nos. 348-349. 
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Vooreerst werd op 20 Maart 1478 een bede geconsenteerd. In de rent

meestersrekeningen wordt voor dien datum geen oproep gedaan voor 

een Statenvergadering, maar wel wordt medegedeeld, dat Maximiliaan 

op 7 Maart te Middelburg den huldigingseed zal afleggen. Bij deze ge

legenheid zal de aartshertog natuurlijk de bede hebben gevraagd.1 

Ook wat de bede, op 31 Augustus 1481 geconsenteerd voor zes jaar,2 

aangaat, geven de rekeningen geen dagvaart aan. De bede van 20 

Augustus 1482 kan in verband worden gebracht met de huldiging van 

Maximiliaan, die na Maria's dood regent werd. Te Middelburg deed hij 

den huldigingseed ten overstaan van prelaat, edelen, leenmannen en 

goede steden van Zeeland.3 Ter bestrijding van de onkosten zal deze een

jarige bede zijn geconsenteerd. 

Belangrijk zijn de omstandigheden, waaronder de bede van 12 Octo

ber 1484 werd toegestaan. De Staten Generaal hadden in 1483 met den 

Fransen koning eigennjachtig den vrede van Atrecht gesloten. De vrede 

schijnt op 15 Februari 1484 door de Staten Generaal te Gent te zijn 

besproken. Daarna volgde een oproep aan de Staten van Zeeland door 

den abt van Middelburg, den aftredenden rentmeester van Bewester-

schelde en diens opvolger Hendrik Jansz. van Wissenkerke op 11 Maart 

1484 om de vredesbepalingen te bespreken. In verband hiermee zal 

Maximiliaan krachtige pogingen hebben aangewend om zijn geschokt 

prestige te herstellen. Op 30 September zou hij zelf de Staten van Zee

land presideren. Daartoe zal hij de bede gevraagd hebben en na rugge

spraak der steden zal deze op 12 October zijn geconsenteerd.4 Mogelijk 

is ook in dezen tijd de hoge vierschaar gehouden, zodat de regent toen 

de toestanden in Zeeland van nabij leerde kennen. 

Ook in de stadsrekening van Vere staat vermeld, dat de aartshertog in 

Middelburg was „voir de vierschaar, alsoe die gedeporteerde van al die 

staten van Bewesterscelt zeer scarpelic ontboden waren".5 Daar waren 

ook een burgemeester van Vete en de rechtskundige adviseur van de 

stad aanwezig. Ook het vonnis der bede zal tijdens de vierschaar ge

schied zijn. 

Op 3 Februari 1485 werd opnieuw een driejarige bede geconsenteerd. 

1 Ie Rek. Anthonis Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 71, fol. 69. 
2 Fruin, Rek. en andere stukken enz., nos. 325-326. 
s De Stoppelaar, no. 534. 
* le Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 83, fol. 137. 
5 Rek. Vere: 18 Oct. 1483-19 θα. 1484, г. fol. 
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De Statenvergadering daartoe was op 18 Januari 1484 te Reimerswaal. 
Maximiliaan had toen het plan gedeputeerden naar het roerige Vlaan
deren te zenden en tevens vroeg hij toen de bede. Op 25 Januari werden 
vazallen en goede steden nogmaals opgeroepen. De vergadering schijnt 
te Bergen op Zoom te zijn voortgezet en geëindigd te zijn met een voor 
den regent gunstig resultaat. De gelden waren voor Maximiliaan nodig 
wegens zijn moeilijkheden met Brugge en Gent. Nog nader evenwel 
beraadslaagden de Staten op 25 Augustus te Middelburg over de „sub-
vencie door den heer in Zeeland begeerd". Dat men in stilte het Vlaamse 
verzet tegen Bourgondië toejuichte, blijkt wel, toen op den dagvaart te 
Middelburg op 15 Mei de regent weer overleg wilde plegen, hoe men 
Vlaanderen moest weerstaan. De Staten moesten besluiten nemen om
trent „prouisie, resistentie en bewaernisse van het land, verscheringe van 
rebellen en bevrijding van de stroom". Maar van Zeeland Beooster-
schelde was niemand aanwezig, zodat voor dat deel van Zeeland op 
25 Mei te Zierikzee zou worden vergaderd.1 

De op 1 Juli i486 geconsenteerde bede is aangeroerd op de dagvaart, 
uitgeschreven op 17 Juni te Goes. Maar deze bijeenkomst werd uitge
steld tot 28 Juni te Bergen op Zoom. Ook deze bede was nodig om 
Maximiliaan, die in Juni i486 te Dordrecht vertoefde, te helpen uit de 
vele verwikkelingen.' 

In 1487 zijn vele dagvaarten gehouden, daar de regent veel geld 
nodig had voor den oorlog met Frankrijk In het midden van Juni liet 
hij te Middelburg antwoord vragen op zijn verzoek, dat hij vermoedelijk 
op 1 Mei in de Statenvergadering te Goes had gedaan.3 De reacties der 
gewestelijke Staten op allerlei bedeverzoeken van een vreemdeling, die 
toevallig regent was, bleef niet uit. Zoals bekend, werd Maximiliaan te 
Brugge gevangen genomen en de Staten Generaal onderhandelden in 
April van dat jaar over zijn vrijlating. De Staten van Zeeland zouden 
hierover op 8 April spreken met hun lastgevers ter Staten Generaal te 
Goes. Daar werd ook mededeling gedaan van den zo vurig verlangden 
vrede met Frankrijk. De Staten Generaal stelden nu eenmaal het belang 
der gewesten, tevens hun eigen belang, boven het belang der Habsburgse 
dynastie. In den zomer van dat jaar was Maximiliaan weer vrij en zijn 
versterkte positie bleek wel hieruit, dat hij £ 11000 wilde hebben van 
1 8e Rek. Pieter Hugeasz. Inv. Fruin no. 893, fol. 34. 
2 2e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Fruin no. 84, fol. 114. 
3 le Rek. Pieter uuten Wijngaarde. Inv. Fruin nò. 899, fol. 31. 
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de Staten van Zeeland. In Juni verkregen de Staten nog uitstel, doch 
eerst op 17 Augustus werd de bede geconsenteerd.1 

De driejarige bede van 1487 liep in 1490 af, zodat de Staten in 1490 
een nieuwe bede toestonden. Maar aangezien de regent het geld, dat 
nodig was voor den oorlog met Frankrijk en voor den strijd tegen de 
Vlaamse steden, spoedig hebben moest, schoten de steden hem geld voor, 
dat ze later van de bede zouden terugontvangen.2 In Februari 1493 ver
zocht Maximiliaan een nieuwe bede van 200000 cronen van al zijn lan
den. De Zeeuwse Staten, wier aandeel 24000 cronen bedroeg, beraad
slaagden hierover te Middelburg. Na ruggespraak kwamen de Staten 
Generaal op Zaterdag na Pasen te Mechelen bijeen. Het doel van de 
bede was, de soldij te kunnen betalen, die Maximiliaan na den vrede 
van Senlis aan zijn veldheer Albrecht van Saksen en zijn landsknechten 
nog schuldig was. Op 20 Juni gaven de Staten van Zeeland antwoord 
op het verzoek van den regent en op 28 Juli verscheen de bede.3 

Toen Philips de Schone op 6 November 1494 te Reimerswaal als 
graaf van Zeeland werd ingehuldigd, hield hij tevens vierschaar en 
kreeg hij het consent in een bede. Voor de inning hiervan onderhandelde 
de rentmeester-generaal Jan, heer van Kruiningen, te Brussel met den 
kanselier van Bourgondië en den Groten Raad op 1 December.4 

Tijdens de regering van Philips den Schone werden veel minder 
beden gevraagd dan onder het regentschap van Maximiliaan. Als inge-
borene der Nederlanden kwam hij aan de wensen zijner onderdanen 
tegemoet. Op 27 Juli kwamen de Staten van Zeeland bijeen en consen
teerden toen een bede.5 Eerst in 1500 stemden ze toe in een nieuwe 
bede.6 

Daar hertog Philips in het jaar 1501 naar Spanje wilde - hij was 
inmiddels erfgenaam van Castilië geworden - werden te Brussel de 
Staten-Generaal bijeengeroepen om ƒ 100000,- als reisonkosten toe te 
staan. Het Zeeuwse aandeel bedroeg ƒ 10340,-, waartoe de Staten op 
4 Februari te Middelburg bijeenkwamen. De beraadslagingen hebben 
lang geduurd, wat wel in verband zal hebben gestaan met den wens, dat 

1 Fruio, Rek. en andere snikken enz. II, no. 331. 
1 6e Rek. Hendr. Jansz. v. Wissenkerke. Inv. Frain no. 88, Ы. 72. 
3 le Rek. Jan, heet van Kruiningen. Inv. Frain no. 96, fol. 126-127. 
4 le Rek. Jan, heer van Kruiningen. Inv. Frain no. 909, fol. 44. 
» Namens de stad Tholen waren er twee afgevaardigden aanwezig. Inv. Tholen no. 184, 

fol. 5. Zie ook 5e Rek. Jan, heer van Kruiningen. Inv. Frain no. 100, fol. 164. 
6 6e Rek. Jan, beer van Kruiningen. Inv. Frain no. 913, foL 76. 
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er vierschaar zou worden gehouden. Philips kon echter zelf onmogelijk 
hiervoor aanwezig zijn en liet de leiding van de vierschaar over aan 
Floris van IJsselstein.1 Veel werd er besproken in den loop van het 
jaar en eerst in November schijnen de Staten het consent gegeven te 
hebben. 

Het was eerst in 1504 weer nodig een bede te vragen: op 20 Augus
tus stonden de Staten ze toe in Middelburg.' In het jaar 1505 werden 
volgens de bederekeningen twee beden geconsenteerd en de rentmees
tersrekening van Beoosterschelde meldt hiervan het volgende: Toen 
Philips te Brussel ƒ 400000,- aan de Staten-Generaal gevraagd had, 
bespraken de Staten van Zeeland te Tholen op 3 October het antwoord 
en van 4 tot 11 November werd het antwoord aan den Rooms Koning 
meegedeeld. Op diezelfde bijeenkomst had Maximiliaan, die zijn zoon 
verving „iets te verklaren".3 

De landsheer keerde niet terug: hij overleed in Spanje in het najaar 
van 1506. Maximiliaan werd opnieuw regent, nu voor zijn kleinzoon 
Karel. Daarom kwamen de Staten Generaal op 15 October 1506 te 
Mechelen bijeen.1 Al was dit regentschap rustiger dan het eerste, de 
nieuwe landvoogdes Margaretha van Savoye, enige zuster van den over
leden landsheer, wilde de dynastieke politiek tegen Frankrijk weer 
voeren, dat haar echtgenoot Savoye had ontnomen. Daarom werden in 
1507 weer onderhandelingen gevoerd over een bede en nu zonder succes. 
Nadat immers de Staten Generaal op 12 Juli te Mechelen was bijeen
gekomen om Margaretha's verlangen te aanhoren, overlegden de Staten 
van Zeeland op 13 Augustus en daarna op 1 September te Middelburg. 
Het voorstel werd veranderd ten einde de last zo gering mogelijk te 
houden. Gedeputeerden van Margaretha kwamen daartoe naar Middel
burg op 6 ОсюЬег en eerst op 22 November werd antwoord gegeven. Er 
kwam geen grondbelasting, doch een kapitale omslag over het platte
land en een quotisatie der steden, welke eerst op 8 Februari 1508 ver
scheen.5 De reden, waarom deze bede werd gevraagd, was Maximiliaans 
keizerskroning,6 waartoe ook de Nederlanden moesten betalen. Ook de 
volgende bede werd op deze wijze omgeslagen: na de Staten Generaal 
1 De Stoppelaar, 860. 
1 2e Rek. Andries Andries. Inv. Fruin no. 114, fol. 136. 
3 3e Rek. ν. d. weduwe en erfgenamen v. wijlen Jan Pels. Inv. Fruin no. 925, fol. 89. 
* 2e Rek. Jan Pels. Inv. Fruin no. 924, fol. 72. 
5 5e Rek. Andries Andries. Inv. Fruin no. 117, fol. 119 en 121. 
• id., fol. 120. 
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te Gent op 28 Februari werd het antwoord op het verzoek op 24 Maart 
te Middelburg besproken. Op 9 April kwamen de lastgevers weer in de 
Staten Generaal. De Staten schenen zich weer tegen den landsheer te 
verzetten. Een nieuw rapport der Staten Generaal komt op 5 Mei te 
Middelburg binnen; er werden drie antwoorden gevraagd: één van de 
prelaten en clergiën, één van de edelen en één van de steden. Op 15 
Juni werd dit antwoord aan de keizerlijke gecommitteerden overhandigd 
en eerst in de vergadering van 20 Augustus werd het consent gegeven. 
De bede betrof het onderhoud van het krijgsvolk en begrijpelijkerwijze 
voelden de Staten er weinig voor. En de Staten der overige gewesten 
eveneens: eerst op 21 September waren alle antwoorden te Mechelen 
binnen ter nadere conclusie. De Zeeuwse gedeputeerden brachten van 
deze bijeenkomsten der Staten verslag uit en de kapitale omslag en de 
quotisade kon op 10 November zijn voortgang hebben.1 

Reeds op 20 Juni 1509 vroeg Maximiliaan te Goes een aandeel in 
de bede van 300000 cronen voor zich zelf en van 50000 cronen voor 
Margaretha. Op 20 Juli vertrekken de Staten naar Tholen, waar de bede 
wordt geregeld, zodat op 28 Juli de bede reeds werd gewezen.' Aan het 
einde van het jaar 1510 werd opnieuw een bede geconsenteerd: of dit 
iets te maken heeft met de economische kwestie ten aanzien van Zweden, 
die op 5 December te Middelburg besproken werd en waarvan de Sta
ten van Holland en Zeeland op 7 December te Antwerpen verslag 
zouden uitbrengen, kan niet met zekerheid worden aangetoond.3 

Op 13 Februari 1512 was er dagvaart te Middelburg: gedeputeerden 
werden naar Mechelen gezonden om te aanhoren, wat in 's lands belang 
was. Zij brachten den Staten van Zeeland verslag uit op 15 Maart. Maar 
op 20 Maart begaven de gedeputeerden zich weer naar Margaretha, 
zodat op den tweeden Dinsdag na Pasen opnieuw antwoord gevraagd 
werd over de 200000 ponden, 1000 paarden en 6000 voetknechten. Het 
verzoek schijnt niet te zijn ingewilligd; althans na enige dagvaarten te 
Middelburg werd eerst op 26 Augustus 35000 ponden geconsenteerd 
aan den deken van Besançon.4 Een volgende bede in den vorm van 
kapitalen omslag en quotisatie werd op 29 Juli 1513 besproken en in 
den loop van Augustus ingewilligd.5 Op 4 Juli 1514 werd aan de Staten 
1 3e Rek. Jan Pels. Inv. Fmin no. 925, fol. 84-89. 
* le Rek. Pieter van der Moeien. Inv. Fruin no. 929, foL 94. 
3 2e Rek. Pieter van der Moeien. Inv. Fruin no. 930, fol. 68. 
* 4e Rek. Pieter van der Moeien. Inv. Fruin no. 932, fol. 60. 
5 l i e Rek. Andries Andries. Inv. Fruin, no. 123, fol. 190. 
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te Middelburg opnieuw een verzoek gedaan een bede te consenteren, 
hetwelk op 25 Augustus geschiedde hetzij te Bergen op Zoom, hetzij te 
lersikeroord.1 

Zowel tijdens de regering van Philips den Schone als tijdens het 
tweede regentschap van Maximiliaan werden de beden dus door de 
Staten geconsenteerd. 

We zagen echter, dat bij Karels regermgsaanvaarding voorstellen tot 
wijziging van de keur uitgingen van prelaten, edelen en anderen, repre
senterende de drie Staten van Zeeland. De leden der Staten en met 
name de zitting hebbende edelen vertegenwoordigen dus hun stand. Zo 
schijnt het, dat de samenstelling der Staten in de zestiende eeuw onge
veer gelijk is aan de standenvertegenwoordiging in den tijd van Albrecht 
van Beieren, toen „raden en steden" bijeenkwamen als raad in ruimeren 
zin. In den Bourgondischen tijd werden „raden en steden" met de 
Zeeuwse landsvertegenwoordiging van „mannen en steden" één college; 
de Staten van Zeeland. Nu evenwel zien we, dat, nadat van 's graven 
mannen de abt zich als geestelijke had afgescheiden, ook 's graven man
nen zich door de voornaamsten hunner laten vertegenwoordigen. 

Het afscheiden van den abt tijdens de Bourgondiërs was het gevolg 
van vroegere historische verschijnselen; het vervallen van vele adellijke 
geslachten is boven verklaard. Niet alleen is echter dit laatste te ver
klaren, ook het feit, dat in de Staten ten slotte de heer van Vere als 
enige edele overblijft, berust op historische gronden. 

Gaan we, ten einde dit nader toe te lichten, de samenstelling der 
Staten sedert 1470 na, dan zien we, dat de abt van Middelburg in 1475 
nog onder de edelen wordt begrepen.1 Maar van het grote aantal edelen, 
dat er toenderdjd in Zeeland was, zal buiten den abt niet steeds de 
grote meerderheid aanwezig geweest zijn. Waarschijnlijk was dit slechts 
het geval, wanneer een bede moest worden geconsenteerd. Immers na 
het consent moest het vonnis over de bede worden uitgesproken. De 
rekeningen maken namelijk geen melding van twee bijeenkomsten, één 
in Staten- en één in vierschaarverband, als er over een bede gespro
ken wordt. 

De feitelijke toestand was dus aan het einde der vijftiende eeuw zo, 
dat in de Staten een beperkt aantal edelen geregeld aanwezig was. 

1 5e Rek. Pieter van der Moeien. Inv. Fruin no. 9J3, foL 38-39. 
1 Fiuin, Prelaat en edelen enz., 3-
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Het wijdvertakte bestuur der Bourgondiërs en vooral dat der Habsbur
gers zag bovendien gaarne, dat er snel beslissingen werden genomen. 
Zo kwam de landsheerlijke regering op de gedachte, dat er een dagelijks 
bestuur moest zijn, dat den zorg voor het land op zich nam. Dat kon 
onmogelijk het Statencollege zijn, zoals het sedert den Zoen van Delft 
was samengesteld. Ze werd in 1501 definitief de abt als enige vertegen
woordiger der geestelijkheid ter Statenvergadering geroepen, waar hij 
- overigens als vroeger - met de edelen het platteland vertegenwoordigde. 
De stemmen van abt en edelen wogen even zwaar als die der gezamen
lijke steden, zoals zulks in de meeste gewesten het geval was.1 

Het is nu duidelijk, dat het in het algemeen niet nodig was, dat alle 
edelen in de Staten verschenen. De voornameren kwamen echter steeds. 
En om de regeringszaken zo snel mogelijk te kunnen regelen, ontstond 
in de eerste helft der zestiende eeuw een dagelijks bestuur van Zeeland, 
bestaande uit den abt en de aanzienlijkste edelen, die in Walcheren 
resideerden of er hun rentmeesters hadden. Kwamen de voltallige Staten 
nu alleen bijeen voor het consenteren van een bede, voor genoemde 
personen was het gemakkelijk naar Middelburg te komen om dagelijkse 
bestuursaangelegenheden te regelen. 

In 1544 werd dit dagelijks bestuur nog meer vereenvoudigd; het werd 
toen uitgeoefend door den abt van Middelburg, den heer van Beveren, 
later markies van Vere en het stedelijk bestuur van Middelburg.' De 
reden, waarom het aantal edelen tot één enkele, den heer van Vere, 
is teruggebracht, is volgens FRUIN niet bekend. Maar nieuwere onder
zoekingen van MEERKAMP VAN EMBDEN hebben geleid tot meer bekend
heid omtrent deze kwestie, naar we zullen zien. Dat de abt en de edelen, 
later alleen de abt en de heer van Vere, een vergoeding kreeg voor dit 
dagelijks bestuur, laat zich verklaren. Was bij het vaststellen van den 
impost op bier in 1472 de meeropbrengst nog voor Zeeland, d.w.z. voor 
de Staten,3 evenals de meeropbrengst van de in 1473 geconsenteerde 
bede van drie groten „bij der breede", voor abt en Eersten Edele werd 
al in die jaren een hoeveelheid geld van den bedeopbrengst gereserveerd. 
Naar wij betoogden, zou dit vermoedelijk samenhangen met hun ver
tegenwoordigen van Zeeland in de Staten Generaal. In de zestiende eeuw 
verandert deze regeling van het honorarium. Jaarlijks, zo werd in 1533 
1 Fruin, Prebat en edelen, }-4. 
1 id., 4. 
» id., 7. 
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vastgesteld, kwam van de ordinarisbede de som van £ 4000 aan prelaat 
en edelen.1 Ook in de werkwijze der Staten kwamen wijzigingen, naar 
we beneden zullen zien. 

Waarom nu uiteindelijk het dagelijks bestuur aan abt, eersten edele 
en de stad Middelburg kwam, vereist een verklaring, die we moeten 
zoeken in het feit, dat deze drie instanties reeds lang vóór de zestiende 
eeuw het dagelijks bestuur vormden van het eiland Walcheren. Dit 
bestuur hield zich vooral bezig met aangelegenheden op het gebied van 
de waterstaat van dat eiland. Het bestuur over Walcheren, dat uit ver
schillende polders bestond, werd uitgeoefend door den rentmeester van 
Bewesterschelde als plaatsvervanger van den landsheer, die opperdijk-
graaf was,* en de besturen der vier waterschappen Oostwatering, Zuid-
watering, Westwatering en de Vijf Ambachten. Deze vier gebieden 
hadden ieder een dijkgraaf, die plaatsvervangers en gezworenen aan
stelden. 

Het onderhoud der dijken kwam voor rekening van de ingelanden, 
die het verschuldigd bedrag aan de ambachtsheren moesten afstaan. Hier 
zien we dus dezelfde wijze van betalen als bij de bede. 

Uit dit groot aantal ambachtsheren worden er vier tot dijkgraaf ge
kozen van de genoemde waterschappen. In 1458, dus midden in het 
Bourgondische tijdvak, blijkt dat deze dijkgraven het dagelijks bestuur 
vormden van Walcheren n.l. de heren „dien tlant van Walcheren be
volen is".3 Dit waren in 1466 de rentmeester als opperdijkgraaf, de abt, 
de heer van Vere en de stad Middelburg, welke laatste twee water
schappen onder haar beheer had. MEERKAMP VAN EMBDEN wijst er op, 
dat reeds tijdens Albrecht's regering de toestand zo was. Want in 1396 
was het afzonderlijk beheer der financiën oorzaak van moeilijkheden. 
Daarom stelde Albrecht een college van Commissarissen in, bestaande 
uit de genoemde vier autoriteiten. Op kosten van geheel Walcheren 
moesten de dijken in stand gehouden worden. Zo had Walcheren een 
algemeen bestuur, waaronder de diverse polderbesturen ressorteerden.4 

We zien dus, dat dit college een centraal overkoepelingsorgaan was. 
Dat de abt en de heer van Vere als Walcherse ambachtslieden hierin 

1 Fruin, Prelaat en edelen, 8. 
1 Meerkamp van Embden, Nieuwe gegevens enz., Arch. Zeeuwsch Gen. der Wet. 1933. 

81. 
» id., 83. 
* id., 83 en 94-96. 
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zitting hebben, doet ons concluderen, dat reeds vóór 1400 beiden de 
belangrijkste personen in Walcheren waren. Ook de stad Middelburg 
nam aan het bestuur deel, misschien reeds in 1355, wanneer graaf Wil
lem V aan de stad de leiding der dijkzaken opdraagt mét de dijkgraven 
en de wateringgraven. De reden hiervan zal gezocht moeten worden in 
het groot aantal grondbezittende poorters van Middelburg. 

Toen het Statencollege nog niet officieel bestond, waren zij, die later 
het dagelijks bestuur hiervan zouden vormen, dus reeds in één orgaan 
tezamen. 

Tijdens graaf Willem VI schijnt de Commissie van Vier haar bevoor
rechte positie te zijn kwijtgeraakt.1 De herhaaldelijke vermeldingen in de 
rentmeestersrekeningen ' en de door MEERKAMP aangehaalde oorkonde 
van 18 September 1466 getuigen echter, dat onder de regering van 
Philips den Goede haar bevoegdheden weer uitdrukkelijk werden erkend. 

MEERKAMP waarschuwt echter deze commissie van vier niet te ver
warren met de Staten van Walcheren, de vertegenwoordigende ambachts
heren m.a.w., die leden der Zeeuwse landsvertegenwoordiging, die in 
Walcheren ambachtsheren waren.3 In 1544 nu komt het dagelijks be
stuur van Zeeland in handen van drie der vier instanties, die het toe
zicht hadden op de Walcherse polderbesturen. 

Waarom zijn nu de overige edelen uit het dagelijks bestuur ver
dwenen? 

In de eerste jaren der zestiende eeuw waren naast den abt de volgen
de edelen lid van het dagelijks bestuur van Zeeland: Anna van Bour-
gondië, vrouwe van Ravenstein, de heer van Beveren en Vere, de heer 
van Kruiningen en tot 1517 ook Philips van Bourgondië, heer van St. 
Maartensdijk.4 Ook na 1517 was laatstgenoemde nog dikwijls aan
wezig en werd als bisschop van Utrecht zelfs vóór den abt genoemd.5 

Maar in 1524 overleed hij kinderloos. Hetzelfde was het geval met de 
vrouwe van Ravenstein.8 Van den heer van Souburg is niets bekend. 
Zo blijkt het college in ledental te zijn geslonken en zal ongetwijfeld de 
aandacht zijn gevestigd op nieuwe krachten. Maar ook de steden schij
nen er op te hebben aangedrongen aandeel te krijgen in het dagelijks 

1 т. Mieris. Charterboelc IV, 188. 
* Zo b.v. in de 3e Rek. Anthoois Jansz. v. Wisseakerke. Inv. Fruía no. 73, fol. 100. 
' Meerkamp van ЕтЫео, Nieuwe gegevens enz., 84. 
* Fruin, Archief van Prelaat en edelen. Reg. no. 42. 
« id.. Reg. nos. 109, 119, 129, 148. 
β Na 1506 komt zij niet meer voor. 
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bestuur. Zij krijgen immers medezeggenschap bij het afhoren der 
rekeningen.1 In deze omstandigheden was het het eenvoudigste een 
ander college, tot nu toe alleen waterstaatsaangelegenheden op Wal
cheren behandelende, maar waarvan de leden zitting hadden in de Sta
ten, ook het dagelijks bestuur van Zeeland op te dragen. Voor hen 
was het niet moeilijk in Middelburg samen te komen: voor een snel af
werken der regeringszaken was dit de aangewezen weg. 

MEERKAMP VAN EMBDEN zegt, dat de staat van Eersten Edele in Zee
land juist daaruit voortvloeit, dat de heer van Vere zitting had in het 
dagelijks bestuur van Walcheren.2 Maar in deze jaren door familieban
den aan den landsheer verbonden, was hij nooit een dwarsdrijyer in de 
politiek.3 Familiebanden waren bij de Habsburgers en de Bourgondiërs 
altijd een middel om hun vorstenhuis meer macht te bezorgen. Daar 
komt nog bij, dat Walcheren en Zuid-Beveland in deze eeuw door 
veel overstromingen werden geteisterd, zodat het dagelijks bestuur dik
wijls samen komen moest. De werkzaamheden waren dus erg groot. 
De heer van Vere was bovendien nog dijkgraaf van Beooster- en Be-
wester lerseke,4 waarvan vooral het eerstgenoemde door watersnood 
grotendeels zou verdwijnen. Het gezag en het aanzien van den heer van 
Vere was dus wel veel groter dan van welke andere Zeeuwse edele ook. 

Prelaat, Eerste Edele en de stad Middelburg vormden dus het dage
lijks bestuur van Zeeland. Maar ze werden méér dan dat alleen. Het is 
immers opvallend, dat tijdens de regering van Karel V in de rent-
meestersrekeningen de aankondigingen van een vergadering der Staten 
van Zeeland steeds minder werden. Verdelen wij de veertigjarige rege
ringsperiode van Karel V in vier decennia, dan zien we het volgende: 

Van 1516 tot 1525 inclusief vermelden de rentmeestersrekeningen 48 
bijeenkomsten der Staten Generaal en 13 van de Staten van Zeeland. 

Van 1526 tot 1535 vermelden ze 18 vergaderingen van de Staten 
Generaal en 11 van die van Zeeland. 

Van 1536 tot 1545 zijn deze getallen respectievelijk 12 en 11. 

1 Heeringa, De leiders der Staten van Zeeland 1377-1980, Arch. Zeeuwsch Gen. 
1918, 4. 

1 Meerkamp van Embden, De Prins van Oranje enz. Gedenkboek Willem van Oranje, 
106. 

3 Door het huwelijk van Anna van Borselen met Philips van Bourgondië kwam Vere 
in hec bezit der Bourgondiërs. 

* 13e Rek. Jeronimus van Serooskerke. lov. Fruin no. 977, fol. 78. 
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Van 1546 tot 1555 komen de Staten Generaal 11 maal bijeen; de 
Staten van Zeeland slechts tweemaal. 

Het tekent de verhouding: alle regeringsaangelegenheden, die niet 
het consent in een bede bedoelden, werden geregeld met en door het 
dagelijks bestuur. En waar hier sprake is van de Staten van Zeeland, 
wordt zeker na 1543 bedoeld het dagelijks bestuur, aangevuld met de 
gedeputeerden van Zierikzee, Reimerswaal, Goes en Tholen. Dit college 
is in dezen vorm blijven voortbestaan tot den ondergang van de Repu
bliek der Verenigde Nederlanden, met dien verstande, dat door de 
godsdiensttroebelen de abt uit het college verdwijnt en de steden Vlis-
singen en Vere als beloning voor hun overgave aan de Geuzen in 1572 
werden opgenomen.1 De werkzaamheid van Prelaat, Eerste Edele en 
de stad Middelburg is dus tijdens de regering van Karel V zeer om
vangrijk. 

Hoe was nu de verhouding tussen de Staten Generaal enerzijds en 
het dagelijks bestuur van Zeeland anderzijds onder de regering van 
Karel V? Met enkele gegevens is dit gemakkelijk na te gaan. 

Op 14 Maart 1524 consenteerden de Staten Generaal te Lier 40000 
ponden aan den landsheer. Hierover beraadslaagden de Staten van Zee
land te Middelburg op 25 April. Er was veel tegenstand: de rentmeester 
en een lid van den raad, tevens ordinaris van de requesten, fungeerden 
er als commissarissen van de landvoogdes Margaretha van Savoye.' De 
requesten werden ingediend en op 28 Juli van dat jaar werd te Middel
burg opnieuw een dagvaart gehouden om wederom de gemeenschappe
lijke meningen over de 40000 ponden naar voren te brengen, door pre
laat, edelen en die van Middelburg geaccordeerd en te adviseren, of zij 
met elkaar zouden accorderen om beterswille. Hieruit blijkt, dat in de 
vergadering der Staten Generaal prelaat, edelen en de stad Middelburg 
aanwezig zijn geweest. De laatste bijeenkomst der Staten van Zeeland 
heeft resultaat gehad. Immers op Zaterdag na 27 September beraad
slaagden de Staten over de procedure van de vier groten van den gemete, 
zijnde den omslag voor de 40000 ponden.' Voor de snellere opbrengst 
hiervan zouden losrenten ten laste van Zeeland worden verkocht, waar
toe de Staten den kopers bezegelde verbondsbrieven zouden geven.4 

1 Heeringa, De leiders der Staten van Zeeland enz., 25. 
1 De Stoppelaar, no. 1254. 
3 8e Rek. Adolf Herdincfc. Inv. Fruin no. 150, fol. 118-119. 
4 De Stoppelaar, no. 1319. 
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Het college van prelaat en edelen was dus de Zeeuwse vertegenwoor
diging in de Staten Generaal.1 Dikwijls en steeds na 1544 zal de stad 
Middelburg zich bij het college hebben aangesloten. Namens Zeeland 
consenteerden zij in de Staten Generaal een bede, waarna ze pas in 
overleg traden met de overige leden der Staten. De oude gewoonte, bij 
het geven van een consent een reeks van klachten en wensen naar voren 
te brengen, bleef in Zeeland gehandhaafd, getuige het volgende. 

Op 8 Juli 1534 kwamen de Staten Generaal te Brussel bijeen met 
het oog op de welvaart des lands. Dit is het euphemistisch gezegde voor 
het verzoek om een bede. Het consent werd verleend, maar toen het den 
Staten van Zeeland werd voorgesteld, klaagden deze erover, dat ze gaar
ne drie Zeeuwen in den raad van Holland zagen, nu Hof van Holland 
geheten. Ook hadden ze graag, dat vreemdelingen vrijheid van congé-
geld zouden genieten, dat de abdij, toch reeds zo bezwaard door de 
overstromingen, vrij zou zijn van lasten en geestelijke pensioenen en 
dat bovendien tegen boomvernielers zou worden opgetreden.1 De land
voogdes koningin Maria van Hongarije belooft de bezwaren te zullen 
onderzoeken.3 

In de Staten Generaal konden ook de vertegenwoordigers der andere 
Zeeuwse steden zitting nemen, maar edelen werden hiertoe na 1544 
nimmer meer opgeroepen. Dit blijkt uit de rentmeestersrekening voor 
Bewesterschelde van het jaar 1554, waarin een vergadering van de Sta
ten Generaal alleen aan de steden Goes en Reimerswaal werd meege
deeld. Het dagelijks bestuur van Zeeland behoefde niet gewaarschuwd te 
worden, maar over de edelen werd niets vermeld.4 De afscheidsbijeen· 
komst in October 1555 te Brussel werd meegedeeld aan den prelaat, 
Goes en Reimerswaal.6 

Een belangrijke taak, die het dagelijks bestuur van Zeeland had, was 
het afhoren der rekeningen. Het batig slot was voor prelaat en edelen. 
Maar toen dit al te groot werd, beklaagden de steden zich hierover in 
1544. Met de wijziging in het dagelijks bestuur kwam hierin toen ver
andering. Op 12 Februari van dat jaar zond de stad Middelburg twee 
personen naar de landvoogdes om aldaar met de gedeputeerden der an-
1 Of ze lieten zich vertegenwoordigen door den pensionaris of (en) een anderen rechts

geleerde. Unger, II, 496. 
1 De Stoppelaar, no. 1538. 
s id., no. 1553. 
4 15e Rek. Adriaan van den Heervelde. Inv. Fruin no. 189, fol. 129. 
6 16e Rek. Adriaan van den Heetvelde. Inv. Fruin no. 190, fol. 127. 
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dere steden van Zeeland te vragen of de steden ook medezeggenschap 
konden hebben in het afhoren der rekeningen.1 Op 3 Maart werd dit 
voorstel ingewilligd. Middelburg en Zierikzee zullen ieder één, de 
overige steden tezamen één auditeur aanstellen.2 Het surcrois werd nog 
slechts door de gemachtigden van den prelaat en den eersten edele af-
gehoord. Van deze gemachtigden was de pensionaris een belangrijk 
persoon als rechtsgeleerde raadsman van het dagelijks bestuur. Tot het 
einde der Republiek bleef dit ambt bestaan. 

De ineenschrompeling van het college der Staten van Zeeland is een 
belangrijke stap geweest in de richting der centralisatie. Het contact 
met Zeeland kon door de regering te Brussel snel geschieden via het da
gelijks bestuur. Ook de rechtspraak kon een vlot verloop hebben: toen 
in 1517 de Hoge Raad te Mechelen weer was opgericht, kregen prelaat 
en edelen hier een vasten procureur en een vasten advocaat.3 Het dage
lijks bestuur vertegenwoordigde Zeeland in de Staten Generaal, het be
noemde de lagere ambtenaren o.a. de ontvangers voor de imposten,4 

het diende klachten in bij de centrale regering. De taak der edelen be
perkte zich tot het vonnis wijzen in een bede, welke formaliteit nog in 
1547 geschiedde.5 

Maximiliaan van Bourgondië, heer van Vere en eerste edele van Zee
land, kwam nog meer in aanzien, toen hij in deze jaren stadhouder van 
Holland en Zeeland werd en zal den landsheer ab zodanig geen moei
lijkheden in den weg hebben gelegd. De stad Middelburg schijnt wel 
het roerigste element in het dagelijks bestuur te zijn geweest. Dit blijkt, 
wanneer ze een concept voor den keizer en zijn raad opstelt voor een 
raad van Zeeland, die de taak van het Hof van Holland binnen Zeeland 
en die van de hoge vierschaar zou overnemen.8 Het voorstel heeft niet 
tot enig besluit geleid. De landsheerlijke macht domineerde volkomen 
boven de autonomie der gewesten. 

Dat de Staten zich hierin schikten, lag voortaan louter aan den per
soon van den landsheer. Een voordelig gevolg was, dat het saamhorig
heidsgevoel der gewesten onderling sterker werd De eerste uiting 
hiervan kennen we reeds, toen hertogin Maria in 1482 was overleden. 
1 De Stoppelaar, nos. 1841 en 1843. 
a Fruin, Archief van prelaat en edelen. Inv. no. 439. 
» id.. 6. 
* id.. Reg. nos. 24, 28, 33, 109, 119, 124. 
6 De Stoppelaar, no. 1987. 
• id., no. 2009. 
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In de bijeengeroepen Staten Generaal zeiden de Staten van Brabant 
immers, dat het hun wens was, „dat men broeders mocht blijven en sa
men verenigd en door een ware unie en eendracht goeden wil mocht 
hebben de landen en heerlijkheden te bewaren".1 Deze eendracht der 
landen was het, die het Maximiliaan zo moeilijk kon maken, maar on
der Philips den Schone zo gedwee was. Karel V werd heerser over half 
Europa. Maar de patrimoniale Nederlandse gewesten voelden zich één 
tegenover het vreemde Spanje en de Spaanse erflanden, tegenover Oos
tenrijk, ja zelfs tegenover het Duitse Rijk, ondanks de formele band, 
die hen daarmee verbond. Dit saamhorigheidsgevoel bleek duidelijk, bij 
de laatste bijeenkomst der Staten Generaal tijdens Karel Y's bewind in 
October 1555. Het was meer dan een Staten Generaal: ook Tholen en 
Reimerswaal stuurden er hun afgevaardigden heen.2 Een plechtige bij
eenkomst, die het karakter had van een voltallige zitting der gewestelij
ke Staten van de zeventien landen. Het was meer ook dan een plechtige 
regeringsoverdracht, meer dan een aandoenlijke troonsafstand. Het was 
het einde van een „ancien régime". 

1 Geschiedenis van NederUnd. R. Post. De Middeleeuwen II, 217. 
1 Fruia, Prelaat en edelen, Reg. nos. 485-486. 
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BESLUIT 

Aan het einde van dit werk volgt hier een samenvatting van hetgeen 
uit onze onderzoekingen is gebleken. 

Het ontstaan der Staten van Zeeland gaat samen met den overgang 
van de feodale maatschappij, individualistisch van karakter, naar de 
organisch ingerichte standenmaatschappij. 

In de feodale maatschappij had Zeeland naast en soms tegenover den 
landsheer de „hommes comitis". Op het einde der dertiende eeuw weet 
de graaf enkelen der „hommes comitis" van Holland en Zeeland aan 
zich te verbinden als vaste raadgevers bij zijn landsheerlijke handelingen. 
Deze raadgevers, hoewel geregeld als zodanig optredende, vormen echter 
geen „raad" in den zin van een gesloten college. Voor zeer belangrijke 
handelingen werd hun aantal uitgebreid met edelen uit alle delen van 
's graven territoir en een enkele maal met stedelijke afgevaardigden. 

Na 1300 zien we dezen raad in ruimeren zin nog meer naar voren 
treden. Dan echter voltrekt zich de scheiding tussen Holland en Zee
land als gevolg van politieke, en begunstigd door geographische om
standigheden. De raad in engeren zin handhaaft zich en telt onder zijn 
leden nog steeds één of enkele Zeeuwen. Maar de raad in ruimeren zin 
wordt gesplitst: de edelen en steden van Holland en die van Zeeland, 
hoewel nog een enkele maal tezamen vergaderd, treden meer en meer 
op als afgevaardigden van hun eigen gewest 

Nu was in Zeeland reeds vóór 1300 het college van 's graven man
nen, wier taak bestond in het consenteren en vonnissen ener bede en 
het uitoefenen der hogere rechtspraak op het Zeeuwse platteland. Als 
ambachtsheer vertegenwoordigde ieder hunner een deel van dat platte
land, zoals het ook in Engeland van ouds het geval was. Tot het einde 
der Middeleeuwen is het instituut van 's graven mannen blijven be
staan, al daalde zijn betekenis meer en meer. 

Niet aldus dat deel van den raad in ruimeren zin, dat uit Zeeuwse 
edelen en stedelijke afgevaardigden bestond en later officieel „Staten 
van Zeeland" werd genoemd. Evenals in Frankrijk ontstond na 1300 in 
Holland en Zeeland een standenvertegenwoordiging; bestaande uit een 
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beperkt aantal edelen en de afvaardiging der goede steden. Duidelijk 
blijkt het verschil tussen deze standenvertegenwoordiging en de oude 
landsvertegenwoordiging tijdens het bewind van Albrecht en Willem 
VI. De edelen, de in de eerste zitting hadden, worden dan als raden aan
geduid en zij vergaderen geregeld met de steden. In de landsvertegen
woordiging hadden alle edelen zitting. Maar ook zij vergaderen een 
enkele maal met de afgevaardigden der steden, nl. wanneer een bede 
moest worden geconsenteerd. De „homines comitis" hadden deze taak 
van ouds, maar daar ook vele poorters der steden grondbezitters gewor
den waren, hadden ook de steden het recht van consent gekregen, daar 
de belasting uitsluitend op den grond werd geheven. 

De komst der Bourgondiërs is oorzaak, dat de beide vertegenwoordi
gingen naar elkaar toegroeien. Enerzijds wordt in de standenvertegen
woordiging het aantal edelen zo groot, dat haar verschil met de lands
vertegenwoordiging, die een bede consenteert, volkomen verdwijnt An
derzijds wordt in de standenvertegenwoordiging de abt van Middelburg 
niet meer onder de edelen gerangschikt,gelijk in de oude landsverte
genwoordiging wel geschiedde. Hij treedt nu niet meer in de eerste 
plaats op als ambachtsheer van Oostkapelle, maar als vertegenwoordiger 
van den geestelijken stand. Zo is er in Zeeland één vertegenwoordiging 
en wel standsgewijs. De „homines comitis" alléén komen slechts voor 
een bedevonnis nog bijeen en voor het houden der hoge vierschaar, wel
ke laatste hoe langer hoe zeldzamer wordt 

Aan het begin der zestiende eeuw ontstaat uit de standenvertegen
woordiging een dagelijks bestuur, bestaande uit den abt en enige, aan 
den landsheer verwante, edelen. Hun taak bestond ook uit het afhoren 
der rekeningen en hun dagelijks bestuur zou het landsheerlijk bestuur 
sneller doen functionneren. 

De macht van den adel nam gaandeweg af, die van de steden nam 
daarentegen toe. Zo vertoont de samenstelling der Staten van Zeeland 
tijdens de regering van Karel V een beeld, geheel tegengesteld aan dat 
van een eeuw geleden. In 1543 blijkt dit bij een wijziging in het dage
lijks bestuur. Voortaan bestaat dit uit drie leden: de abt van Middelburg, 
de Eerste Edele en de stad Middelburg. Dit zijn dezelfden als die het 
opperbestuur vormen van den waterstaat op Walcheren. Het enige ver
schil tussen de Staten van Zeeland en het dagelijks bestuur is nog slechts, 
dat de Staten bestaan uit het dagelijks bestuur, vermeerderd met de ste-
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delijke afgevaardigden van Zierikzee, Reimerswaal, Goes en Tholen. 
Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden blijft deze sa

menstelling twee eeuwen lang behouden, met dien verstande, dat de 
abt verdwijnt en in zijn plaats de steden Vere en Vlissingen treden. 

De Staten van Zeeland, in hun ontstaan en geschiedenis, bewakers 
van vrijheid en recht, en opkomend voor het belang der gemeenschap, 
zouden in de naaste toekomst een groten strijd te voeren hebben. Maar 
het Zeeuws conservatisme, dat we herhaaldelijk constateerden, zou 
ook goede zijden blijken te hebben. Dat conservatisme zou het „luctor 
et emergo" tot een waarheid maken. Deze zinspreuk kan het devies 
der Zeeuwse standenvertegenwoordiging zijn door de eeuwen heen. 
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STELUNGEN 

I 
Terecht veronderstelt GUSTAV SCHNÜRER, dat de hymne „Adoro te" 

niet door Thomas van Aquino is gedicht 
G. SCHNÜRER, Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. III, 224. Haarlem 1941. 

II 

Dat Zeeland tijdens de republiek der Verenigde Nederlanden dik
wijls Prinsgezind was, wordt vooral verklaard door het feit, dat in Zee
land een wantrouwen heerste jegens de Staten van Holland, die dit ge
west veel van zijn zelfstandigheid wilden ontnemen. 

III 

Het districtenstelsel is voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal geschikter, dan het huidige stelsel van „even
redige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen". 

IV 
Bevordering van land- en tuinbouw, samengaande met bevordering 

van groepsemigratie, is een der voornaamste en belangrijkste middelen 
om Nederland een blijvende economische welvaart te verlenen. 

V 
Strengere selectie van leerlingen op de scholen voor voorbereidend 

hoger en middelbaar onderwijs kan langs een eenvoudige weg geschie
den en leidt tot voorkómen van te veel pseudo-intellectuelen. 

VI 

De positie der Katholieken tijdens de Republiek was in het Markie-

zaat van Bergen op Zoom beter dan die in de Meijerij van 's-Hertogen-





bosch en niet veel slechter dan in de Zeven Provinciën. Men dient bij 
het schrijven van populaire geschiedwerken dus niet te generaliseren 
door den toesund in gehéél Staats-Brabant als zeer slecht voor te stellen. 

VII 

Het consenteren in een bede is niet de raison d'être van de Geweste
lijke Staten in de Middeleeuwen, gelijk I. H. GOSSES meent. 

I. H. GOSSES. De rechterlijke organisatie van Zeeland tijdens de Middeleeuwen, 271. 
Groningen 1917. 

VIII 

Het plan-Schuman en het plan-Pleven bieden meer waarborg tegen 
de „Untergang des Abendlandes" dan het Noord Atlantisch Pact. 

IX 

Het is te betreuren, dat velen het neo-thomisme zelfs in dezen tijd de 
voor een Katholiek enig aanvaardbare wijsbegeerte achten en aldus de 
encycliek „Humani generis" strenger opvatten dan noodzakelijk is. 

X 

Het kerkbezoek wordt meer bevorderd door het stimuleren van litur
gische plechtigheden dan van volksdevoties. 








