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De Bourgondische hofcultuur in Bergen op Zoom 

Hofzaallezing 2020-01 

 

Dr Marion Boers, universitair docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society 

(LUCAS). Boeide haar auditorium met een enthousiaste verteltrant, al moest ze haar publiek 

eerst ‘het zuur aanbieden vóór het zoet’(wáár heb ik dat meer gehoord…) Overigens viel die 

‘zuurgraad’ nogal mee in haar schets van het leven aan de Bourgondische hoven.  

Om te beginnen maakte ze korte metten met de zogenaamde bourgondische maaltijden die 

in de horeca populair (nog) zijn. Het voedsel werd daar op een jolige manier aangeboden op 

houten planken uitgestald op volle tafels, en bestek ontbrak. Eten met je handen en zo was 

dus ‘bourgondisch’.  

‘Integendeel’, vertelde Boers, ‘maaltijden in die tijd waren aan vele regels gebonden’. In de 

lezing ging ze daar verder op in. 

Om het begrip ‘Bourgondisch’ verder te ontdoen van misinterpretaties memoreerde ze dat 

ze ooit iemand de term ‘Bourgondisch geloof’ hoorde gebruiken. Volgens die persoon was 

dat een eufemisme om een leugenachtig iemand aan te duiden. Dan weet je wel uit welke 

hoek de wind waait…..  

Een geheel andere verklaring luidt: een bourgondisch geloof is een ‘JA’geloof’. Waarmee 

duidelijk is dat de interpretatie van wat ‘Bourgondisch’ heet, in de huidige tijd  bepaald 

wordt misverstaan. 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/marion-boers-goosens#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen/centre-for-the-arts-in-society
https://www.bing.com/search?q=bourgondische+maaltijd&FORM=HDRSC1
https://www.bing.com/search?q=bourgondische+maaltijd&FORM=HDRSC1
https://www.apgen.nl/levenskunst/wekelijkse-inspiratie/de-kunst-van-voluit-bourgondisch-leven/
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Een keten van het Gulden Vlies 

Van Loo 
Om het Bourgondische (hof)leven beter te begrijpen brak Marion 

Boers een lans voor het kort geleden verschenen boek van Bart 

van Loo: De Bourgondiërs 1). Het luxe leven wat daarin naar 

voren komt, geeft een juister beeld over het leven van toen.  

De cultuur aan het hof van de hogere adel werd ook door de 

lagere overgenomen, zij het met een passende beperking.  

Het hofritueel aan het Bourgondische hof werd al in de 15e eeuw 

door de maitre d’hotel Olivier de la Marche vastgelegd in zijn 

Mémoires. 

Erasmus raadpleegde deze Mémoires bij het schrijven van zijn 

boek over etiquette, die overal werd overgenomen, en thans 

nog zichtbaar in gebruik is. Zo is de tafelschikking nu nóg van belang: wie het dichtst bij de 

koning/hertog/heer zit, ontleent hier meer status aan dan anderen die verder weg aan de 

tafel zitten.  

Destijds werd de hoogste adel aan tafel bediend door de lagere adel, en deze op zijn beurt 

ging pas in tweede fase aan tafel, en werd door personeel bediend. De laagsten in de 

rangorde moesten zo met de restanten op de tafels genoegen nemen. 

Magnificentia 
Tijdens ontvangsten en feesten werd de maatschappelijke 

positie of status nadrukkelijk getoond: de zgn magnificentia of 

grootsheid werd benadrukt door grootse feesten met alle 

pracht en praal.  

Reizen was een onverbrekelijk element in dit vertoon van pracht 

en praal. Voor een reis werd werkelijk alles meegenomen aan 

luxe goederen. De term meubilair is niet voor niks herleid uit de 

term ‘mobiel’. 

Hoe belangrijk het Bergse hof in deze magnificentia was blijkt uit benoeming van de markies 

als ridder van het Gulden Vlies, een orde op 10 januari 1430 ingesteld door Filips de Goede, 

hertog van Bourgondië. (de bijbehorende ceremoniële kleding is vermeld in de boedellijsten) 

Sequestratie 
Het geschetste luxe leven was ook aan het Bergse hof aanwezig, 

maar eindigde abrupt na de inbeslagneming van het markiezaat 

door Filips II. Boers stelde zelfs dat de ‘Gouden Eeuw’ voor Bergen 

op Zoom de 16e eeuw was. 

Hoe enorm de luxe was kan slechts zeer ten dele uit de 

boedellijsten worden gedestilleerd. De in de hofzaal aanwezige 

 
1  tip: via de radiozender Klara.be is dit boek ook als podcast te beluisteren. 

https://www.bartvanloo.info/site/portfolio/de-bourgondiers/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_La_Marche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_het_Gulden_Vlies
https://klara.be/debourgondiers
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Venetiaans glas met 
geëmailleerde afbeeldingen  

Christoffelschouw is, hoe overweldigend fraai ook, slechts een restant van de luxe die 

bovendien in deze zaal (en andere ruimten) aanwezig moet zijn geweest.  

De inventarislijsten vermelden die bij de inbeslagname werden opgemaakt, geven een 

unieke inkijk in de bezittingen van het hof 2). 

Lacunes 
Marion Boers wijst echter ook nadrukkelijk op specifieke 

lacunes in deze lijsten. Zo is er nauwelijks of geen 

glaswerk vermeld, geen aardewerk, spiegels, exotische 

voorwerpen, klokken, nauwelijks schilderijen en weinig 

zilver. Wel was er veel textiel en: lege kasten.  

Kostbare stoffen, zoals zijdebrokaat met edelstenen 

voorzien, Venetiaans glas, Arabische majolica, dat zonder 

twijfel deel uitmaakte van de rijkdom van het Bergse hof,  

komt niet of nauwelijks voor in de boedellijsten.  

Toch was Bergen op Zoom met zijn jaarmarkten een  

belangrijk handelscentrum, waar veel van deze zaken te 

koop moeten zijn aangeboden.  

Antwerpen werd door Jan IV ook vaak bezocht voor de 

aanschaf van bijzondere zaken. Tapijten kwamen van de 

beste ateliers in Brussel en Doornik. 

Veel moet dan ook bij (of vóór) de sequestratie zijn verdwenen, cq in veiligheid gebracht 

door Jacqueline de Croy. Bekend is dat Willem van Oranje ook veel bezittingen naar 

Dillenburg had overgebracht, en daarmee buiten bereik van de Spaanse koning. 

Spiegel van het verleden 
Aan de hand van schilderijen toont Boers hoe het leven in het hof er in de praktijk uitzag. 

Daarbij kwam onder meer een aantal schilderijen van (ook door haar zeer gewaardeerde) 

Jan van Eyck op het scherm. 

De indeling van (onder meer) het Markiezenhof is met de hofregels die Boers vermeldt 

nader te verklaren 3): 

• Begane grond is semi-openbaar en vooral bedoeld voor ceremonieel en ontvangsten; 

• Leefruimtes bevinden zich op de hogere verdiepingen; 

• De man leeft over het algemeen in vertrekken die gescheiden zijn van die van zijn vrouw. 

Deze vertrekken zijn wel onderling verbonden.  

• Echtelieden beschikken zelf over twee of meer kamers. De Bourgondische hertog had ook 

een statie-slaapkamer waar hij kon ontvangen. (In het Markiezenhof is dit minder 

duidelijk. De markies stond veel lager in de hiërarchie van het Bourgondische hof); 

• Verbinding tussen openbaar, semi-openbaar en privé: gangen en trappen. Gaandeweg 

krijgen die trappen bouwkundig steeds meer aandacht. 

 
2  zie ook Slootmans en Kleyntjes, Hervorming te Bergen op Zoom 
3  In de module Markiezenhof van de School voor geschiedenis vertelt Jan Weyts hier nog meer over  

http://www.geschiedkundigekringboz.nl/de-christoffelschouw-in-de-hofzaal/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
http://www.geschiedkundigekringboz.nl/winkel/hervorming-te-bergen-op-zoom/
http://www.geschiedkundigekringboz.nl/school-voor-geschiedenis/programma-modules/module-7-het-markiezenhof/
http://www.geschiedkundigekringboz.nl/excursie-in-het-markiezenhof/
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Hofzaal 
De hofzaal vormt als semi-openbare ruimte het ‘visitekaartje’ van de markies naar buiten 

toe, dus tegenover meerderen, gelijken en minderen. De ‘macht’ van de markies komt daar 

tot uitdrukking in de architectuur en aankleding. De indrukwekkende schouw trekt meteen 

de aandacht, maar ook tapijten hingen rondom.  

Tapijten zijn overigens kostbaarder van schilderijen. Die hingen niet alleen tegen de muur, 

maar ook voorbij de ramen (met weinig licht doorlatend glas) en hield zo tevens tocht tegen. 

Zijn waren vaak voorzien van taferelen die de positie van het geslacht bevestigen. In de  

boedellijsten is daarnaast een serie tapijten vermeld die de zeven hoofdzonden uitbeelden. 

Vaatwerk 
Het kostbaarste vaatwerk werd op een speciaal meubel uitgestald; het aantal lagen waarop 

dat werd getoond, hing rechtstreeks samen met de hoogte van de heer in de adellijke 

hiërarchie. De zetel van de heer was voorzien van een luifel (de koningstroon in de 

Ridderzaal heeft zelfs twee luifels boven elkaar). Het meubilair in de zaal was slechts tijdelijk 

aanwezig, tafels waren van weinig waarde, zijnde een paar schragen en een tafelblad. De 

tafelbekleding daarentegen was uiterst kostbaar brokaat of linnen. 

Uit afbeeldingen blijkt hoe hoger een edele in de hiërarchie is, hoe rijker de ontvangstzaal is 

bekleed met tapijten. De hofzaal van keizer Karel is veel rijker voorzien dan bijvoorbeeld die 

van Parma. 

Tapijt van Pieter Coecke van Aelst voor Jan IV van Glymes; een van de zeven hoofdzonden: Gulzigheid 
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Giovanni Arnolfini met zijn vrouw; 
door Jan van Eyck 

Spiegel in het schilderij van 
Arnolfini 

Slaapvertrekken 
De slaapvertrekken zijn zeer rijk gestoffeerd; het 

slaapmeubel zelf stelt weinig voor, maar de matrassen, 

kussens, gordijnen en bedbekleding zijn van de meest 

kostbare stoffen. Boers schetst hoe de edele in de 

ochtend vanuit bed ontvangsten hield van belangrijke 

(doch lager geplaatste) gasten. Hij zat daarbij omringd 

met kussen (‘opgebaard’ volgens Boers) en hield zo 

audiëntie in het meest private vertrek van het huis.  

Een schilderij van Jan van Eyck (de geboorte van 

Johannes de Doper) toont de inrichting van de 

slaapkamer. Gordijnstoffen rondom het bed, dus ook 

langs de wand, in kostbare kleuren rood en blauw, een 

bergkist voor kostbaarheden. De inventarislijsten van 

Jan IV in Brussel maken duidelijk dat een bed bij 

verkoop 1 (één) pond opbracht, een bed compleet met 

stoffering daarentegen 148 pond. 

Het schilderij van het echtpaar Arnolfini  toont nog een aantal aspecten: het bedgordijn is 

opgehesen en hangt als een bol omlaag;  achter de bruid staat een zgn mannenstoel. Deze 

bestond uit een gesloten onderbouw (kist) waarop een hoge leuning is aangebracht.  De 

vrouwenstoel daarentegen was laag en had geen leuningen met het oog op de rokken die 

ruimte vergden.  De zitkussens werden in de kist opgeborgen. 

(hoe gedetailleerd Van Eyck schilderde is goed te zien in de (bolle) spiegel tegen de 

achterwand: daarin wordt niet alleen het paar op de rug 

gezien, maar ook de schilder komt in beeld. De 

medaillons rondom de spiegel bevatten een complete 

kruisweg, het lijdensverhaal van Jesus) Uiteraard is de 

optische vervorming in de bolle spiegel te zien aan het 

venster en de bedgordijnen. Nog meer verborgen 

symbolen in deze afbeelding zijn aanwezig. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arnolfini_portrait
http://commons.wikipedia.org/wiki/file:jan_van_eyck_-_portrait_of_giovanni_arnolfini_and_his_wife_(detail)_-_wga7695.jpg
http://commons.wikipedia.org/wiki/file:jan_van_eyck_-_portrait_of_giovanni_arnolfini_and_his_wife_(detail)_-_wga7695.jpg
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/127990-jan-van-eyck-arnolfini-en-zijn-vrouw-verborgen-symbolen.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/127990-jan-van-eyck-arnolfini-en-zijn-vrouw-verborgen-symbolen.html
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Deze afbeelding van het Laatste Avondmaal toont een 
interessante diversiteit aan zitmeubilair 

Op een schilderij (Annunciatie van Maria) 

van (of naar-) Rogier van der Weijden is 

een kastje van (Duits) eikenhout met 

sluitwerk te zien, een voorbeeld van het 

toenmalige meubilair dat in het 

Markiezenhof aanwezig was. In het 

houtsnijwerk is de komende renaissance al 

te bespeuren. Ook staat er een opbouw 

met meerdere lagen op, waarop het 

glaswerk werd getoond. 

 

Aan de hand van diverse schilderijen toont 

Boers dat in plaats van stoelen, krukken 

veel meer als zitmeubels beschikbaar 

waren. Een afbeelding van het Laatste 

Avondmaal geeft een grote variëteit van 

dit meubilair weer. Ook banken zijn voor 

tafelgasten niet ongebruikelijk. 

 

Sanitair 
Op veel plaatsen in een woonpaleis zijn 

bad en zgn secreten aanwezig; er wordt 

zeker rekening gehouden met de privacy 

van de bewoners.  (in het Markiezenhof is 

aan de hand van raampartijen nog de 

plaats van dergelijke plaatsen aan te 

wijzen)  

 

 

(wordt misschien nog aangevuld) 

 

 

De afwijkende raampjes verraden de 
plaats van een ‘gemak’. Let op de 

onderling verschoven positie… 

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_369514/(after)-Rogier-Van-Der-Weyden/The-Annunciation-2

