
thematically linked chapters. The first two

consider the language used in statuary inscrip-
tions. The most important conclusion here is

that inscriptions stressed the power of the
community to bestow statues as rewards and
downplayed the status and influence of the

individuals who were awarded them. As such
they worked to reinforceMa’s ‘communitarian

ideology’. Chapters three and four explore the
relationship between statues and their set-

tings, looking at both how statues served to
shape the public spaces in which they stood
(agoras, gymnasia, streets, temples etc.) and at

how spatial setting contributed to their mea-
ning. Ma argues that controlling where statues

stood was a means by which the public (i.e.
the polis’ political institutions) could assert its
authority over the elite who were awarded

them. At the same time the highly visible
rows of statues of benefactors lining public

spaces served to reinforce the polis’ political
values. In chapters five and six Ma looks at the

relationship between what he calls two
‘genres’ of public monuments – those erected
by public authorities and those set up private-

ly by friends, relatives or associates. While
some scholars would interpret private monu-

ments in public space as evidence for elite
assertions of power, Ma points out that the
inscriptions relating to such monuments fre-

quently stress their subjects’ public services.
Such monuments were erected in dialogue

with public honorifics and were a conscious

attempt to emulate them. This therefore sug-
gests that even when erecting private monu-

ments the elite were constrained by the civic
ideology of the polis. The last two chapters
examine what we know about how statues

were produced and viewed in the Hellenistic
polis, the emphasis again being on questions

of power and politics.
Ma’s vision of honorific statues as monu-

ments to ‘communitarian ideology’ is unlikely
to convince everyone. Ma talks frequently of
the public influences at work behind the erec-

tion of statues, by which he seems tomean the
political institutions of the city. The problem

is that the question of elite influence within
those institutions remains unresolved and
one’s point of view regarding that issue has

profound repercussions for thinking about
the connections between honorific statues

and politics. Nonetheless the sheer mass of
evidence brought to bear on the argument

and the consistent patterns that emerge from
different parts of the Greek world give Ma’s
argument persuasive force. This is an impor-

tant book and an impressive piece of scholar-
ship. It will hopefully not be the last major

study of Greek honorific statues but it is unli-
kely to be surpassed in the foreseeable future.

C.P. Dickenson, Radboud Universiteit Nijme-
gen

Middeleeuwen

Robert Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480

(Uitgeverij Verloren; Hilversum 2014) 318 p., ill., €33,- ISBN 9789087043889

Nieuw standaardwerk over de Bourgondische Nederlanden

Staatsvorming was geen doel voor de vier op-

eenvolgende Bourgondische hertogen die tus-

sen 1391 en 1477 vrijwel alle Nederlanden on-

der hun gezag brachten. Een Bourgondische
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staat als eindproduct is er ook nooit gekomen.

Niettemin waren deze hertogen wel nauw be-
trokken bij de staat als een dynamisch proces

van machtsuitoefening. Over hun rol in de
eenwording van de Nederlanden in de late
middeleeuwen, alsook de gevolgen van dit

proces voor de bestuurlijke inrichting van
deze gebieden, heeft de Leidse historicus Ro-

bert Stein – ook voor de algemeen geïnteres-
seerde lezer – een zeer lezenswaardige poli-

tiek-institutionele geschiedenis geschreven.
In de korte titel De hertog en zijn Staten komt
direct de kern van zijn betoog tot uitdrukking:

de Bourgondische Nederlanden vormden
geen gecentraliseerde staat maar een samen-

gestelde monarchie die slechts door de steun
van de bevolking – in het bijzonder de adel en
de stedelijke elites – tot stand kon komen. Het

nieuwe van Steins ‘zuiver instrumentele bena-
dering’ is dat hij de vorming van de Bourgon-

dische personele unie analyseert vanuit de
(machts)verhoudingen tussen vorst en onder-

danen.
In het eerste deel van het boek staat de

vraag centraal hoe en waarom de Nederlan-

den verenigd raakten onder de Bourgondische
dynastie. Deze geschiedenis begint bij Filips

de Stoute († 1404), die in 1363 het hertogdom
Bourgondië in leen ontving van zijn vader, de
Franse koning Jan de Goede. Door zijn huwe-

lijk met Margaretha van Male in 1369, die on-
der meer de graafschappen Vlaanderen, Arte-

sië en Franche-Comté van haar vader Lode-
wijk zou erven in 1384, legde hij de basis voor

de latere gebiedsuitbreidingen in de Nederlan-
den, in het bijzonder door zijn kleinzoon Fi-
lips de Goede († 1467), die erin slaagde om

onder andere Namen, Brabant, Limburg, He-
negouwen, Holland, Zeeland en Luxemburg te

verwerven. De belangrijkste conclusie die
Stein trekt uit zijn nauwgezette analyse is dat
deze expansie meer het gevolg was van diplo-

matieke strategie, waarbij erfrechtelijke aan-

spraken, verdragen en enorme financiële

transacties een grote rol speelden, dan van
dynastiek-biologisch toeval. De Bourgondiërs

grepen dus niet alleen kansen, ze creëerden
die ook; daarnaast beschikten zij over de mid-
delen om hun gebiedsuitbreidingen te finan-

cieren. Militaire actie kwam er nauwelijks aan
te pas; een constatering die Stein extra muni-

tie biedt voor zijn kritiek op de staatsvor-
mingstheorie van de socioloog Charles Tilly.

De verwerving van de Nederlanden door de
Bourgondische hertogen verliep niet zonder
weerstand, maar essentieel voor hun succes

was dat de lokale politieke elites hun claims,
die vaak ‘een buitengewoon dubieus karakter

hadden’, erkenden. Een belangrijke reden
hiervoor, zo wordt overtuigend aangetoond,
was dat vrijwel alle vorstendommen rond

1400 feitelijk failliet waren door vorstelijk
wanbeleid, terwijl de Bourgondiërs garant

stonden voor relatieve politieke en economi-
sche stabiliteit waarvan de stedelijke elites en

machtige edelen konden profiteren. Dat de
keuze van de inwoners van Henegouwen, Hol-
land, Zeeland, Brabant en Limburg voor de

Bourgondiërs ‘bijna onontkoombaar’ was, is
echter wel wat stellig geformuleerd. Het

(soms blijvende) verzet tegen de Bourgondi-
sche vorsten in sommige gewesten wordt
daarmee te gemakkelijk terzijde geschoven.

Stein maakt echter het belangrijke punt dat
de Bourgondische hertogen niet de enige be-

langhebbenden waren bij de eenwording van
de Nederlanden, oftewel het proces van staats-

vorming. Een essentiële rol in dit proces speel-
den de regionale representatieve instellingen,
die oudere wortels hadden en in elk land an-

ders samengesteld waren en eigen tradities
kenden; zij traden namens de gemeenschap

in overleg met de vorst om het algemeen be-
lang te behartigen. Volgens Stein lagen de be-
langen van de hertogen en de Staten, gedomi-

neerd door de stedelijke elites, heel dicht bij
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elkaar (ook in Vlaanderen), waardoor de re-

presentatieve instellingen draagvlak boden
voor de Bourgondische machtsovername.

Het tweede deel van de studie gaat over de
vraag in hoeverre de eenwording van de Ne-
derlanden leidde tot bestuurlijke centralisatie

en institutionele integratie. Achtereenvolgens
bespreekt Stein, die als begenadigd verteller

de tekst heeft gelardeerd met illustratieve ver-
halen, anekdoten en bronfragmenten, de op-

richting, organisatie en competenties van de
centrale en regionale instellingen die verant-
woordelijk waren voor bestuur, rechtspraak,

financieel beheer en belastinginning. De Bour-
gondische hertogen probeerden de groeiende

afstand tot hun onderdanen te overbruggen
door bestaande instellingen en ambten te re-
organiseren en nieuwe daaraan toe te voegen,

veelal naar Frans voorbeeld. Niettemin leid-
den diezelfde afstand en de chronologie van

de vorming van de samengestelde monarchie
ertoe dat niet alle landen in dezelfde mate

vertegenwoordigd waren in het bestuurlijk
centrum en dat de greep van het centrum op
het regionale bestuur beperkt bleef. De meest

succesvolle poging tot bestuurlijke vernieu-
wing betrof de centralisering en rationalise-

ring van het financiële beheer. Door het werk
van een klein aantal financiële ambtenaren
ontstond er een nieuwe bestuurscultuur, ge-

kenmerkt door reglementen, administratie

en controle, een ontwikkeling die op zeer
boeiende wijze wordt beschreven. Het is op-

merkelijk dat Stein weinig aandacht heeft
voor de sociaal-politieke netwerken tussen
stedelijke elites, vorstelijke ambtenaren en

machtige edelen die rond de nieuwe instellin-
gen ontstonden, een thema waar veel onder-

zoek naar verricht is.
In de slotbeschouwing schiet het instituti-

onele perspectief iets te ver door, wanneer de
adel als de verliezer van het staatsvormings-
proces wordt bestempeld. Deze conclusie

strookt namelijk niet met de bevindingen
van het recente adelsonderzoek. Dit neemt

niet weg dat Stein op grond van eigen onder-
zoek en een synthese van de literatuur een
buitengewoon knappe en degelijke analyse

geeft van de complexe geschiedenis van de
Bourgondische Nederlanden. De duidelijke

these van de studie is een belangrijke meer-
waarde, die aanleiding geeft tot discussie en

verder onderzoek. Een vraag die het boek bij-
voorbeeld oproept, is welke uitwerking de
eenwording van de Nederlanden had op loka-

le en regionale identiteits- en gemeenschaps-
vorming.

Arie van Steensel, Universiteit Utrecht

Bernadette Kramer, Een lekenboek in woord en beeld. De Spegel der minschliken zalicheid (Verloren;

Hilversum 2013) 279 p., ill., €29,- ISBN 9789087043469

Een spiegel van woord en beeld voor leken

Volgens een nog steeds gangbare opvatting
konden gewone mensen tijdens de Middel-

eeuwen alleen kennis nemen van de Bijbel
door te kijken naar afbeeldingen. In haar
boek Een lekenboek in woord en beeld. De Spe-

gel der minschliken zalicheid bespreekt Berna-

dette Kramer op genuanceerde en kritische
wijze dit historische cliché. Uitgangspunt is

een handschrift uit de vroege vijftiende
eeuw, dat zich momenteel in de Kongelige
Bibliotek in Kopenhagen bevindt. Het is niet

voor het eerst dat dit rijk geïllustreerde hand-

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow Pag. 0708
<TVG1404_art_8_RECE_Kv06_proef3_02 ▪ 21-11-14 ▪ 14:51>

BOEKBESPREKINGEN708

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS


