
H I S T O R I S C H E  F I G U R E N 

Aëtius (ca.390-454), opperbevelhebber van het Romeinse leger, versloeg 
samen met de Bourgondiërs de Hunnen in 451

Albrecht van Beieren (1336-1404), graaf van Henegouwen, Holland en Zee-
land, grootvader van zowel Jacoba van Beieren als Filips de Goede

Antoon van Bourgondië (1384-1415), hertog van Brabant en Limburg, broer 
van Jan zonder Vrees

Antoon van Bourgondië (1421-1504), de Grote Bastaard, bastaardzoon van 
Filips de Goede, belangrijk bevelhebber onder Karel de Stoute

Attila (ca. 406-453), koning van de Hunnen, vijand van de Bourgondiërs
Bernard van Armagnac (1360-1418), schoonvader van Karel van Orléans, graaf 

van Armagnac, aanvoerder van de anti-Bourgondische partij, rivaal 
van Jan zonder Vrees

Bertrand du Guesclin (1320-1380), beroemde Franse veldheer uit de Honderd-
jarige Oorlog

Boudewijn met de IJzeren Arm (ca. 840-879), eerste graaf van Vlaanderen
Boudewijn van der Nieppe (ca.1345-1410), leermeester van Jan zonder Vrees, 

proost van Sint-Donaas in Brugge
Capetingers (Bourgondische), afstammelingen van Capets kleinzoon Robert, 

die vanaf 1032 meer dan drie eeuwen lang het Bourgondische hertog-
dom zouden besturen (laatste is Filips van Rouvres, sterft in 1361)

Capetingers (Franse), Frans koninklijk geslacht dat acht eeuwen de troon zal 
bezetten, eerste rechtstreeks (vanaf Hugo Capet, 987), daarna via de 
Valois-tak (vanaf Filips VI, 1328), vervolgens de Bourbon-afsplitsing 
(vanaf Hendrik IV, 1589)

Clothilde (480-545), katholieke vrouw van Clovis, Bourgondische prinses, 
oomzegger van Gundobad

Clovis (ca. 466-511), koning der Franken, bekeerde zich tot het christendom, 
gehuwd met de Bourgondische prinses Clothilde

Croy, familie van, invloedrijke clan aan het Bourgondische hof van Filips de 
Goede

David van Bourgondië (1427-1496), bisschop van Utrecht, bastaardzoon van 
Filips de Goede
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Edward III (1312-1377), koning van Engeland die de Honderdjarige Oorlog 
deed losbarsten in 1337

Eustache Deschamps (ca. 1340-ca. 1404), dichter, maar ook de auteur van his-
torische geschriften op rijm

Filips de Goede (1396-1467), hertog van Bourgondië, zoon van Jan zonder 
Vrees, vader van Karel de Stoute

Filips de Schone (Philippe le Beau, 1478-1506), zoon van Maximiliaan van Oos-
tenrijk en Maria van Bourgondië, aartshertog, landvoogd van de Ne-
derlanden, vader van keizer Karel V

Filips de Schone (Philippe le Bel, 1268-1314), koning van Frankrijk ten tijde van 
de Guldensporenslag, o.a. verantwoordelijk voor het Schisma en de 
uitroeiing van de Tempeliers

Filips de Stoute (1342-1404), hertog van Bourgondië, zoon van de Franse 
koning Jan de Goede, vader van Jan zonder Vrees

Filips van Artevelde (1340-1382), leidsman van Gent, ruwaard van Vlaanderen, 
zoon van Jacob van Artevelde

Filips van Saint-Pol (1404-1430), hertog van Brabant en Limburg, jongere 
broer van Jan IV van Brabant, neef van Filips de Goede

Frans I (1494, 1547), koning van Frankrijk, rivaal van keizer Karel  V
François Villon (1431-na 1463), belangrijkste Franse dichter uit de middeleeu-

wen
Frederik III (1415-1493), keizer van het Heilige Roomse Rijk, Habsburger, 

vader van Maximiliaan van Oostenrijk
Georges Chastellain (†1475), kroniekschrijver aan het hof van Filips de Goede 

en Karel de Stoute
Gundobad (†516), koning der Bourgondiërs, bezieler van de Lex Burgondio-

num
Hendrik V (1386-1422), koning van Engeland, de overwinnaar van de slag bij 

Azincourt, vader van Hendrik VI en zoon van Hendrik IV
Hugo Capet (941-996) wordt beschouwd als de eerste koning van Frankrijk 

(zie Capetingers)
Hugo van der Goes (†1482), een van de belangrijkste schilders van de zogehe-

ten Vlaamse Primitieven, behoort tot de generatie die na Van Eyck en 
Van der Weyden kwam

Humphrey van Gloucester (1390-1447), derde man van Jacoba van Beieren, 
broer van de Engelse koning Hendrik V
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Isabella van Beieren (ca. 1371-1435), koningin van Frankrijk, eega van Karel VI, 
minnares van Lodewijk van Orléans

Isabella van Portugal (1397-1471), hertogin van Bourgondië, derde vrouw van 
Filips de Goede

Jacoba van Beieren (1401-1436), gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland, 
in conflict met Filips de Goede

Jan de Goede (1319-1364), koning van Frankrijk, vader van Filips de Stoute, 
verliezer van de slag bij Poitiers (1356)

Jan IV van Brabant (1403-1427), hertog van Brabant en Limburg, neef van 
Filips de Goede, tweede echtgenoot van Jacoba van Beieren

Jan van Beieren (1374-1425), prins-bisschop-elect van Luik, later gedurende 
korte tijd de door Jacoba van Beieren betwiste graaf van Henegou-
wen, Holland en Zeeland, ook wel Jan zonder Genade genoemd

Jan van Berry (1340-1416), hertog van Berry, broer van Filips de Stoute, op-
drachtgever van het beroemde getijdenboek Les très riches heures du 
duc de Berry (gebroeders van Limburg)

Jan van Eyck (ca. 1390-1441), hofschilder van Filips de Goede, samen met zijn 
broer Hubert schilderde hij het Lam Gods (1432)

Jan zonder Vrees (1371-1419), hertog van Bourgondië, zoon van Filips de 
Stoute, vader van Filips de Goede

Jean Froissart (ca. 1337-ca. 1405), een van de belangrijkste laatmiddeleeuwse 
kroniekschrijvers

Jean Molinet (1432-1507), Bourgondisch kroniekschrijver, opvolger van 
Georges Chastellain

Jeanne d’Arc (ca. 1412-1431), ook wel de Maagd van Orléans genoemd, speelde 
een sleutelrol in de Honderdjarige Oorlog, wees Karel VII de weg 
naar zijn kroning in Reims, eindigde op de brandstapel (Rouen)

Johan Maelwael (ca. 1370-1415), hofschilder van Filips de Stoute en Jan zonder 
Vrees, staat ook wel bekend als de eerste bekende Nederlandse schil-
der

Johanna van Brabant (1322-1406), hertogin van Brabant en Limburg, belang-
rijke tussenpersoon bij het Kamerijkse dubbelhuwelijk uit 1385

Johannes Canard (ca. 1350-1407), kanselier van Bourgondië onder Filips de 
Stoute

Joos Vijd, samen met zijn vrouw Elisabeth Borluut de opdrachtgever van het 
Lam Gods
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Karel de Grote (ca. 747-814), koning en keizer der Franken
Karel Martel (ca. 689-741), hofmeier van het Frankische rijk, stamvader van de 

Karolingers, stuitte de opmars van de Moren bij Poitiers (732), groot-
vader van Karel de Grote

Karel V (1338-1380), koning van Frankrijk, broer van Filips de Stoute
Karel van Orléans (1394-1465), zoon van Lodewijk van Orléans wiens dood hij 

wilde wreken, ook een bekende middeleeuwse dichter
Karel VI (1368-1422), (krankzinnige) koning van Frankrijk, oomzegger van 

regent Filips de Stoute, neef van Jan zonder Vrees
Karel VII (1403-1461), koning van Frankrijk, gaf als kroonprins de opdracht 

tot de moord op Jan zonder Vrees, beëindigde de Honderdjarige 
Oorlog, o.a. dankzij Jeanne d’Arc die hij vervolgens in de steek laat, 
opponent van Filips de Goede

Karel VIII (1470-1498), koning van Frankrijk, startte de Italiaanse Oorlogen 
(1494-1559) 

Klaas Sluter (1350-1406), beeldhouwer aan het hof van Filips de Stoute, gebo-
ren in Haarlem

Klaas van de Werve (ca. 1380-1439), neef en als beeldhouwer ook de assistent 
en opvolger van Klaas Sluter

Lodewijk van Gruuthuuse (1422-1492), raadsheer en vertrouweling van Karel 
de Stoute en Maria van Bourgondië, groot bibliofiel

Lodewijk van Male (1330-1384), graaf van Vlaanderen, schoonvader van Filips 
de Stoute

Lodewijk van Orléans (1372-1407), broer van de Franse koning Karel VI, neef 
en rivaal van Jan zonder Vrees 

Lodewijk XI (1423-1483), koning van Frankrijk, vijand van Karel de Stoute, in 
conflict ook met zijn eigen vader Karel VII

Margaretha van Beieren (1363-1423), hertogin van Bourgondië, eega van Jan 
zonder Vrees

Margaretha van Male (1350-1405), gemalin van Filips de Stoute, gravin van 
Vlaanderen

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), landvoogdes van de Nederlanden, zus 
van Filips de Schone, dochter van Maria van Bourgondië, tante van 
keizer Karel V
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Margaretha van York (1446-1503), hertogin van Bourgondië, gemalin van 
Karel de Stoute, zuster van de Engelse koningen Edward IV en Ri-
chard III

Maria van Bourgondië (1457-1482), hertogin van Bourgondië, dochter van 
Karel de Stoute, in zekere zin was zij ‘vorstin van de Nederlanden’

Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519), eerst aartshertog van Oostenrijk, 
later keizer van het Heilige Roomse Rijk

Melchior Broederlam (†ca. 1410), belangrijkste Vlaamse schilder van de gene-
ratie voor Jan van Eyck, werkzaam aan het hof van Lodewijk van 
Male en dat van Filips de Stoute

Nicolas Rolin (ca. 1376-1462), belangrijkste kanselier van Bourgondië onder 
Filips de Goede, bouwer van Les Hospices de Beaune (Hôtel-Dieu)

Olivier de la Marche (1426-1502), diplomaat-dichter-kroniekschrijver aan het 
Bourgondische hof

Philippe de Commynes (1447-1511), Bourgondische diplomaat en kroniek-
schrijver die overliep naar de Franse koning Lodewijk XI

Richard de Rechtsbrenger (858-921), eerste hertog van Bourgondië, stuitte de 
opmars van de Noormannen bij Chartres (911)

Rogier van der Weyden (ca. 1400-1464), samen met Jan van Eyck de belang-
rijkste schilder van de zogeheten Vlaamse Primitieven, werkte o.a. 
voor het Bourgondische hof

Rollo (ca. 846-933), krijgsheer van de Noormannen, verslagen door de Bour-
gondiërs bij Chartres, ‘stichter’ van Normandië

Sigismund (†524), koning van Bourgondië, zoon van Gundobad, eerste Ger-
maan die zich bekeerde tot het christendom

Sigismund van Luxemburg (1368-1437), als koning van Hongarije medebezie-
ler van de kruistocht naar Nicopolis, later keizer van het Heilige 
Roomse Rijk

Thomas van Kempen (ca. 1380-1471), vooral bekend als Thomas a Kempis, 
auteur van De navolging van Christus, prominent lid van de spirituele 
beweging van de Moderne Devotie 

Timoer Lenk (ook wel Timoer de Grote of Timoer de Manke, 1336-1405), 
Turks-Mongools krijgsheer

Tommaso Portinari (ca. 1430-1501), Florentijnse bankier, mecenas (Van der 
Goes, Memling) en geldschieter van Karel de Stoute
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Valois (Bourgondische), na het doodlopen van de Bourgondische Capetin-
gers-lijn ging de troon in 1364 over op Filips de Stoute, zoon van de 
Franse Valois-koning Jan de Goede, deze tak heerste tot 1477 over 
Bourgondië, daarna alleen nog over de Nederlanden, de dynastie 
ging op in het huis van Habsburg 

Valois (Franse), na het doodlopen van de rechtstreekse Capetingers-lijn ging 
de troon over op de zijtak van de Valois, zij zouden van 1328 tot 1589 
de Franse troon bezetten (zie Capetingers)

Willem de Veroveraar (ca. 1028-1087), hertog van Normandië, koning van 
Engeland

Willem van Beieren (1365-1417), graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, 
gehuwd met Margaretha van Bourgondië, zus van Jan zonder Vrees, 
vader van Jacoba van Beieren
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