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et woord ‘familie’ heeft in het dagelijkse 
taalgebruik verscheidene betekenissen, 

zo ook in het historisch onderzoek. Een genealoog zal 
bij dit woord bijvoorbeeld denken aan een stamreeks 
of kwartierstaat, terwijl een economisch historicus 
waarschijnlijk eerder het kerngezin als eenheid voor 
ogen heeft. Het is van belang om de diverse verwant-
schapsstructuren duidelijk te onderscheiden. De 
basis van de familie is biologische verwantschap; 
daarnaast functioneert de familie als sociale con-
structie (verwantschap in juridische en erfrechtelijke 
zin) en als culturele constructie (het geslacht als 
afstammingsgroep). De verschillende verschijnings-
vormen van de familie komen in het bijzonder in het 
historisch adelsonderzoek aan het licht.

De heren van Veere
De Veerse stadhuisbeelden waren in de eerste plaats 
bedoeld om het aanzien van de heren van Veere te 

Adellijke verwantsc hap  

Arie van Steensel

in laatmiddeleeuws Ze eland
Rond 1517 liet Adolf van Bourgondië zeven stenen beelden  

vervaardigen door de Mechelse beeldhouwer Michiel Ywijns  

ten behoeve van de gevel van het stadhuis van Veere.  

De unieke beelden van de heer van Veere en zijn drie voorgangers 

met hun echtgenotes zijn nog steeds te bezichtigen. Ze gaven  

uitdrukking aan de hoge sociale status en illustere afstamming  

van de heren en vrouwen van Veere. Wat hield deze afstamming 

echter precies in?
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cultiveren. Adolf van Bourgondië († 1540) had de 
heerlijkheid Veere geërfd van zijn moeder Anna 
van Borssele († 1518). Zij was getrouwd met Filips 
van Bourgondië († 1498), een kleinzoon van de 
Bourgondische hertog Filips de Goede († 1467). Anna 
was de oudste erfdochter van Wolfert van Borssele 
(† 1486), de laatste heer van Veere die geboren was 
uit een oud en machtig Zeeuws adellijk geslacht. De 
verbintenis tussen Anna en Filips had waarschijnlijk 
een politieke achtergrond, want Wolfert probeerde 
met dit huwelijk confiscatie van zijn bezittingen 
door landsheer Maximiliaan van Oostenrijk († 1519), 
met wie hij gebrouilleerd was, te voorkomen.
Het voorbeeld maakt duidelijk waarom de familie 
centraal stond in de strategieën van de edelen om 
hun bevoorrechte positie te waarborgen voor het 
nageslacht. Erfgoed en huwelijken waren sleutelfac-
toren in het verwerven en doorgeven van adeldom, 
bezittingen, ambten en sociaal-politieke netwer-

ken. Daarnaast moest de eer van het geslacht hoog 
gehouden worden. De families Van Borssele en Van 
Bourgondië behoorden tot de machtigste edelen 
in de Nederlanden. In 1555 verhief keizer Karel V 
de heerlijkheid Veere tot markizaat. Adolfs zoon 
Maximiliaan van Bourgondië († 1558) was de eerste 
markies van Veere. Het was een beloning voor zijn 
trouwe dienst als admiraal van de Nederlanden en 
stadhouder van Holland en Zeeland. Zijn huwelijk 
met Louise van Croy († 1585) bleef evenwel kinder-
loos.

Adeldom: macht, rijkdom en status
In de late middeleeuwen was adeldom een juridisch 
statuut dat werd verworven door geboorte of vor-
stelijke verheffing. In Zeeland waren vier adellijke 
grootouders vereist om aanspraak te maken op 
adeldom. Om als edele erkend te worden volstond 
adellijke geboorte echter niet; edelen moesten hun 
status waarmaken door in het openbaar een passende 
levenswijze te voeren. Het ‘vivre noblement’ bestond 
onder meer uit het bezitten van heerlijkheden, open-
bare ambten, heerlijke en ridderlijke titels, kastelen 
met een hofhouding, een wapenuitrusting en dure 
kleding, alsook deelname aan activiteiten zoals het 
krijgsbedrijf, toernooien en de jacht met honden 
en roofvogels. De mate waarin edelen zich konden 
onderscheiden door hun levensstijl was sterk afhan-
kelijk van hun inkomsten uit bezittingen, rechten en 
ambten. Het sociale aspect van adeldom was daarom 
ook grotendeels erfelijk, omdat adellijke macht, rijk-
dom en status van generatie op generatie werden 
overgedragen.

Huwelijk en gezin
Edelen streefden ernaar om het familiebezit te ver-
meerderen en onaangetast door te geven aan het 
nageslacht. Welke gevolgen had dit voor de gezinspo-
litiek en huwelijksstrategie van edelen in laatmiddel-
eeuws Zeeland? Voor ouders was het van belang om 
ten minste één overlevende, bij voorkeur mannelijke, 
erfgenaam te hebben. Door de hoge mortaliteit was 
het hebben van weinig kinderen een risico, maar veel 
kinderen leidde weer tot een versnippering van het 
erfgoed. In Zeeland deelden alle kinderen gelijkelijk 
in het eigen (allodiale) bezit van hun ouders en – 
anders dan in de omliggende landen – deelden alle 
zonen gelijkelijk in het leenbezit.
Als edelen in de late middeleeuwen de bedoeling 
hadden om het aantal kinderen te beperken, dan wa-
ren de middelen daartoe beperkt tot het laat of niet 
huwen. Van de edelen in Zeeland uit de periode 1400-
1550 die ik in het kader van mijn promotieonderzoek 
in detail in kaart bracht, huwde ten minste 83% een-
maal en had 65% minimaal één wettig kind. Edelen 
beschikten afhankelijk van hun positie over verschil-
lende strategieën om de versnippering van hun bezit 
door erfdeling te voorkomen, maar kinderen werden 
niet systematisch uitgesloten van huwelijk of erfenis. 
Het aantal ongehuwde edelen was relatief laag, even-
als het aantal zonen en dochters dat in dienst van de 
kerk of in het klooster trad. Van een economische 
druk om niet te trouwen of een tekort aan partners 

in laatmiddeleeuws Ze eland

De gevel van het 
Veerse stadhuis 
met replica’s van  
de beelden van 
heren van Veere en 
hun echtgenotes. 
De originele beel-
den zijn te bezichti-
gen in het Museum 
de Schotse Huizen 
te Veere (foto 
Frank Wagenvoort, 
Nationale  
Beeldbank)
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was geen sprake. Edelen probeerden hun zonen en 
dochters in de regel evenredig te bedelen, waardoor 
het voor edelen van belang was om hun bezitspositie 
voortdurend te versterken. De edelen troffen tevens 
voorzieningen om ervoor te zorgen dat bezit terug-
viel aan de verwanten aan de zijde waar dit vandaan 
kwam als wettige erfgenamen ontbraken. In dit geval 

mislukte een huwelijk als transactie tussen twee 
families.
De continuïteit van het geslacht in mannelijke lijn 
was afhankelijk van de geboorte van een zoon, om-
dat hij de naam en het wapen van het geslacht kon 
overnemen. In laatmiddeleeuws Zeeland had echter 
gemiddeld 38% van de volwassen edelen geen wet-
tige mannelijke nakomelingen. Dit gaf edelen ook 
mogelijkheden om hun bezit te vergroten door een 
huwelijk met een erfdochter of de aankoop van aan 
de graaf vervallen leenbezit. In de Bourgondisch-
Habsburgse periode waren het vooral uitheemse 
edelen die bezit verwierven in Zeeland; zij maakten 
in 1431 slechts 4% van de totale adellijke populatie 
uit, maar in 1535 was dit percentage toegenomen 
tot 26%. De geografische mobiliteit onder het ho-
gere segment van de adellijke populatie was groot, 
omdat deze edelen partners van gelijke stand over 
de landsgrenzen heen zochten om hun politieke en 
sociaal-economische positie te versterken. Veel van 
de nieuwkomers in Zeeland waren bovendien actief 
in het Bourgondisch-Habsburgse landsbestuur.

Maagschap en voorgeslacht
De keuze van huwelijkspartners was voor edelen 
een zaak van de familie, want de verwanten (magen) 
die als erfgenamen in beeld konden komen, waren 
betrokken bij de onderhandelingen over huwelijks-
contracten. De bronnen laten echter weinig los over 
de precieze inspraak van de maagschap – in theorie 
de verwanten van een individu tot in de vierde graad 
aan de vaders- en moederszijde. De inmenging van 
deze groep verwanten in de keuzes van de edelen 
nam in de late middeleeuwen geleidelijk af. Dit gold 
ook op juridisch vlak. Bij veten, conflicten of aantas-

ting van de familie-eer konden edelen rekenen op de 
solidariteit en steun van hun verwanten. Pas in 1495 
werd wraakoefening op onschuldige verwanten ver-
boden in Zeeland, ook waren zij niet meer verplicht 
om mee te betalen aan het zoengeld als een familie-
lid een zware misdaad beging. Ondanks de beperking 
van de juridische aansprakelijkheid van magen, 
ble ven edelen in gewelddadige conflicten en voor 
machtsuitoefening afhankelijk van de steun van hun 
verwanten, vrienden en andere helpers.
Bij huwelijken, erfdelingen en conflicten kwamen de 
horizontale familiestructuren aan het licht: verwan-
ten die tegelijkertijd leefden en met elkaar in contact 
stonden. Wanneer het ging om adellijke status, dan 
kwam het verticale geslacht in beeld, want de ouder-
dom van het geslacht gaf sociaal aanzien. Wat wordt 
er bedoeld met het geslacht of ‘lignage’? In de ruime 
zin van het woord ging het om een groep personen 
die verwant was via een gemeenschappelijke voorou-
der; in enge zin kon het ook gaan om de afstamming 
in mannelijke (patrilineaire) lijn. Volgens de Engelse 
historicus David Crouch was het geslacht een uitvin-
ding van de edelen uit de centrale middeleeuwen in 
hun zoektocht naar eer en distinctie. Afstamming 
uit een aanzienlijk geslacht dwong erkenning en 
eerbiedwaardigheid af en bepaalde mede iemands 
positie in de sociale hiërarchie. Bepaalde tekens mar-
keerden het geslacht zoals namen en familiewapens; 
daarnaast werd de herinnering aan de voorouders in 
leven gehouden door de memoriecultuur en in ge-
schriften van genealogische aard.

De constructie van het voorgeslacht
Op welke wijze gaven de edelen in middeleeuws 
Zeeland vorm aan de herinnering van hun voorge-

Adolf van Bourgondië bena- 

drukte met de Veerse stadhuis-

beelden de continuïteit tussen 

hem en de voorgaande heren  

van Veere, van wie hij niet in 

mannelijke lijn afstamde.

Altaarstuk voor de 
in 1539 overleden 
Jan Micault, een 
door Karel V gerid-
derde ambtenaar, 
en zijn echtgenote 
Lievine van Kats. 
Haar vader had in 
1492 een adelsbrief  
van Maximiliaan 
van Bourgondië 
ontvangen (coll. 
Koninklijke Musea 
voor Schone Kun-
sten, Brussel)

Het zegel en wapen van ridder Zweder 
van Kruiningen, 1466 (coll. Zeeuws 
Archief, Middelburg)
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slacht? Het merendeel van de edelen voerde een 
overdraagbare geslachtsnaam, maar ze komen in de 
bronnen ook regelmatig voor onder de naam van 
hun heerlijkheid of kasteel. Wolfert van Borssele 
werd bijvoorbeeld graaf van Buchan of heer van 
Veere genoemd. De keuze van voornamen kende ook 
vaste patronen: de oudste zoon werd vaak naar zijn 
grootvader aan de vaderszijde vernoemd. Kinderen 
werden echter ook vernoemd naar verwanten aan 
de moederskant. De naamgeving van de edelen in 
Zeeland duidt dus op een waardering van verwant-
schap en afstamming, maar niet op een sterk patrili-
neair geslachtsbewustzijn.
Een geslacht kon men ook herkennen aan het fami-
liewapen dat werd aangebracht op kleding, zegels, 
gevels, schilderijen, glasramen, grafmonumenten, 
enzovoort. Wapens vererfden in principe van vader 
op zoon, maar het was mogelijk om nieuwe allian-
ties, bijvoorbeeld elementen uit het wapen van de 
echtgenote of moeder, te incorporeren door mid-
del van brisures. De wapens van hoge edelvrouwen 
legden soms een verbinding tussen twee geslachten. 
Het wapen van Anna van Borssele bijvoorbeeld had 

vier kwartieren. Rechts voerde ze de wapens van haar 
echtgenoot Filips van Bourgondië, terwijl links de 
wapens van haar ouders waren aangebracht. In het 
gebruik van de wapens op grafmonumenten, glasra-
men of memoriestukken werd de afstamming van 
zowel de mannelijke als vrouwelijke kant benadrukt. 
Edelen in laatmiddeleeuws Zeeland cultiveerden hun 
afstamming door de herinnering aan hun afkomst in 
leven te houden, soms zelfs op kostbare wijze als zij 
de middelen daartoe hadden. Adolf van Bourgondië 
plaatste om die reden de beelden aan de gevel van het 
Veerse stadhuis. Hij benadrukte de continuïteit tus-
sen hem en de voorgaande heren van Veere, van wie 
hij niet in mannelijke lijn afstamde.

Besluit
De geslachtsopvatting van de edelen in Zeeland had 
geen sterke patrilineaire inslag. Het accent lag welis-
waar op de mannelijke lijn, omdat geslachtsnamen, 
familiewapens en leengoederen meestal van vaders 
op zonen overgingen. In de representatie van het 
voorgeslacht kreeg de afstamming langs vrouwelijke 
lijn echter ook een plaats. Deze geslachtsopvatting 
sluit aan bij de feitelijke verwantschapsstructuren. In 
middeleeuws Zeeland kon adeldom niet alleen langs 
mannelijke lijn worden doorgegeven. Ook kende het 
erfrecht geen primogenituur, waardoor de oudste 
zoon werd bevoordeeld. In feite was iedere schakel in 
de geslachtsketen vanuit materieel oogpunt een 
breuk, omdat het erfdeel bestond uit goederen van de 
vaders- en de moederszijde. Ten slotte hadden edelen 
in de praktijk te maken met hun directe familie van 
beide ouders: de maagschap was bilineair gestructu-
reerd.
In de zestiende eeuw namen de uitingen van een 
adellijk geslachtsbewustzijn onder de edelen in 
Zeeland toe, zoals ook in Holland het geval was in 
deze periode. Het werd voor de edelen belangrijk om 
hun aanzienlijke afstamming en verwantschap te 
benadrukken, omdat andere mogelijkheden om zich 
als edele te onderscheiden (bijvoorbeeld krijgshaftig-
heid of ridderlijke activiteiten) sterk waren afgeno-
men. Bovendien hadden edelen nooit het alleenrecht 
gehad op de cultivatie van het voorgeslacht. Vooral 
personen die de adellijke status aspireerden, probeer-
den hun claims kracht bij te zetten door een aanzien-
lijk voorgeslacht te construeren dat weinig van doen 
had met hun feitelijke afstamming. De nakomelingen 
van de Zierikzeese burgemeester Pieter Hugenz 
voerden bijvoorbeeld een adellijke levensstijl, maar 
zijn kleinzoon Jeronimus van Serooskerke († 1571) 
werd pas rond 1547 door Karel V tot ridder geslagen. 
Hij was getrouwd met Eleonora Micault († 1539), 
een dochter van de eveneens geridderde vorstelijke 
ambtenaar Jan Micault en de Zeeuwse Lievine van 
Kats. De zeventiende-eeuwse nazaten van Jeronimus 
en Eleonora hebben het geslacht een deels fictieve 
afstamming gegeven, zoals nog zichtbaar is op hun 
grafmonument in de Grote Kerk te Breda.

Arie van Steensel is als historicus verbonden aan de University 
of London. Hij promoveerde dit jaar op een studie over edelen 
in laatmiddeleeuws Zeeland.

Bronnen

Voor historisch en 
genealogisch onderzoek 
naar adellijke families in 
laatmiddeleeuws Zee-
land zijn de grafelijke re-
keningen in Middelburg 
een onmisbare bron. 
Op de website van het 
Zeeuws Archief (www.
zeeuwsarchief.nl) is een 
overzicht (van inventa-
rissen en regesten) van 
de Zeeuwse archieven 
te vinden, waaronder de 
grafelijke leenregisters 
en de archieven van 
verschillende adellijke 
families. Over de edelen 
op Schouwen is boven-
dien waardevol materiaal 
te vinden in het streekar-
chief te Zierikzee. In Den 
Haag zijn in het archief 
van de Graven van 
Holland verschillende 
grafelijke leenregisters 
terug te vinden. Voor 
Frank van Borssele kan 
het archief van de Grafe-
lijke Rekenkamer en het 
archief van de Nassause 
Domeinraad worden 
geraadpleegd. Overi-
gens zijn alle Zeeuwse 
adellijke geslachten uit 
de late middeleeuwen 
uitgestorven. Voor de 
historische achtergrond 
kan mijn proefschrift 
Edelen in Zeeland. Macht, 
rijkdom en status in 
een laatmiddeleeuwse 
samenleving (Hilversum: 
Uitgeverij Verloren, 
2010) behulpzaam zijn. 
Deze studie beschrijft de 
politieke en sociaal-eco-
nomische positie van de 
adel in Zeeland als groep 
en de strategieën van de 
edelen om hun adellijke 
status te waarborgen.

Miniatuur van Wolfert van Borssele en Charlotte 
van Bourbon op bezoek bij een kopiist, met in de 
ondermarge Wolferts wapen. Deze miniatuur in de 
Ovide moralisé is toegeschreven aan de ‘Meester van 
Margareta van York’, omstr. 1470-1480 (Nationale 
Bibliotheek, Sint-Petersburg)

Genealogie 16 - 2010    135


