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APPENDIXX I-G

D EE HUWELIJKSVERBINTENIS VAN CHARLES (DE BOURBON) E N
KATHERINEE D E FRANCE

Opp 5 mei 1403 had Philips de Stoute met de koning een huwelijkscontract
ondertekendd met betrekking tot de huwelijken van twee van zijn kleindochters met
respectievelijkk de dauphin Louis en zijn broer Jean. Dit geschiedde tot groot
ongenoegenn van Louis d'Orléans die de dauphin voor een van zijn (toekomstige)
dochterss opeiste en de koning (zijn broer) twee dagen later wist te bewegen tot de
annuleringg van het contract. Maar Philips de Stoute liet zich niet onbetuigd en
bereiktee op 11 mei dat het contract weer van kracht werd verklaard door de
koning.. Deze controverse deed de reeds bestaande spanningen tussen de huizen
vann Bourgondië en Orleans opnieuw tot grote hoogte oplopen.1

Dee plechtige viering van de huwelijken was echter nog afhankelijk van de
pauselijkee dispensatie in verband met bloedverwantschap. Zolang deze niet was
verkregen,, was een huwelijksovereenkomst een zeer aanvechtbare en onzekere
zaak.. De verwerving van de pauselijke dispensatie was in die jaren echter een lastig
probleemm vanwege het grote Schisma in de kerk. Paus Bonifacius IX (1389-1404)
inn Rome was anti-Frans gezind zodat van hem waar het dispensatie betrof, niets te
verwachtenn viel. Maar dispensatie te verwerven van de anti-paus Benedictus XIII
(Pedroo de Luna, 1394-1417, opvolger van Clemens VII) was evenmin een
gemakkelijkee zaak aangezien in 1398 de Franse koning en de clerus hem hun
obediëntiee hadden opgezegd. Bovendien verkeerde hij in een groot conflict met de
cardinalenn in Avignon. Na een lange periode van gevangenschap en zijn
ontsnapping,, had hij in het voorjaar van 1403 een accoord bereikt met de
cardinalen.. Aan het Franse hof was men nu geneigd tot een herstel van de
obediëntiee aan Benedictus, maar de Franse clerus was daarover ernstig verdeeld.
Louiss d'Orléans forceerde de zaak door de aarzelende koning voor een fait
accomplii te zetten. Daarna sloten ook Philips de Stoute en Jean de Berry zich op
299 mei aan bij de hernieuwde erkenning van Benedictus. Vervolgens heeft de paus
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welwillendd de gevraagde dispensaties aan de koning en de prinsen verleend.2 Hij
deedd dit in de vijf bullen van respectievelijk 3 en 5 januari 1404 die betrekking
haddenn op de voorgenomen huwelijken van vijf kinderen van de koning met drie
kleinkinderenn van Philips de Stoute (dat wil zeggen de kinderen van Jan zonder
Vrees),, een gezamelijke kleinzoon van Jean de Berry en Louis II de Bourbon en
eenn zoon van Louis d'Orléans:3

1)) de dauphin Louis de Guyenne x Margaretha van Bourgondië
(1397-1415))

(1393-1441)

2)) Jean de Touraine x Katherine de Bourgogne
(1398-1417))

(1401-1414)

3)) Michelle de France x Philippe (nadien hertog Philippe Ie Bon)
(1395-1422))

(1396-1467)

4)) Katherine de France x Charles de (Clermont) Bourbon
(277 okt.1401-1438)

(1401-1456)4

5)) Isabelle de France x Charles d'Angoulême (Orleans)
(1389-1409))

(1394-1465)

Vann deze vijf huwelijken is dat van Jean de Touraine en Katherine van Bourgondië
kennelijkk nadien geannuleerd. Jean is op 29 juni 1406 gehuwd met Jacoba van
Beierenn (1401-1436), dochter van Willem VI van Holland, Zeeland en
Henegouwenn (van het Beierse huis) en Margaretha van Bourgondië. Dit huwelijk
werdd voltrokken in Compiègne tegelijk met dat van Isabelle de France en Charles
d'Angoulême,, waarvoor 5 juni 1404 de koning reeds zijn "consentement" had
gegeven.55 Katherine werd daarna voorlopig even achter de hand gehouden.

Hett huwelijk van de dauphin Louis de Guyenne met Margaretha van Bourgondië
werdd het eerst geëffectueerd op 31 augustus 1404, dat van Michelle de France met
Philippee van Bourgondië op 14 februari 1405.6
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Opmerkelijkk genoeg werd het huwelijk van Katherine de France met Charles de
Bourbonn wat uitgesteld. De precieze reden daarvan is onduidelijk maar te
vermoedenn is dat de zeer jeugdige leeftijd een rol heeft gespeeld. Wanneer men de
leeftijdd van 8 jaar zou aanhouden voor Charles, had het in 1409 kunnen
plaatshebben.. Maar inmiddels waren de tijden veranderd.

Mett de huwelijken werd de rang in de koninklijke hiërarchie en de fortuin van de
familiess in de opvolging bepaald. Ofschoon Louis d'Odéans drie zonen had,
sleeptee hij in deze ronde van het huwelijksspel slechts een dochter van de koning
inn de wacht, terwijl Philips de Stoute er drie wist te bemachtigen en bovendien nog
dee tweede koningszoon aan zijn kleindochter Jacoba van Beieren wist te koppelen.
Inn vergelijking daarmee waren Louis II de Bourbon en Jean de Berry toch wat
minderr bedeeld.

Dee koninklijke erfopvolgingshiërarchie naar geslacht en leeftijd was dan als volgt:

Guyennee (x Bourgondië)
Tourainee (x Bourgondië)
Charless (x Bourgondië 1406)
Isabellee (x Odéans)
Jeannee

(x Bretagne)

Michellee (x Bourgondië)
Catherinee (x Berry/Bourbon)

Ookk in dat opzicht kwamen Louis de Bourbon en Jean de Berry er, in vergelijking
mett Philips de Stoute en Louis d'Orléans, bekaaid af.

*** *
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NOTENN BIJ APPENDIX 1-G
11
Lehoux 1966-1968, II, 498;
Dee RSD III, 76, 78 meldde dat Philips de Stoute buitengewoon ingenomen is geweest met het
bereiktee resultaat en ter gelegenheid daarvan een groot feest heeft gegeven.
22

Lehoux 1966-1968 IL 512-513.

33

Zie met betrekking tot deze huwelijken ook nog Vaugham 2002(C), 91-2 die stelde dat Philips de
Stoutee op 5 mei niet drie maar vier huwelijken met de koning was overeengekomen: waarbij Jean de
Tourainee een niet nader genoemde kleindochter en een Charles de France van drie maanden oud
Jacoba,, dochter van Willem van Oostervant van Beieren en Margaretha van Bourgondië zouden
huwen.. De pauselijke dispensaties vermeldde hij niet.
Afgezienn van de kinderen van de koning die slechts een kort leven beschoren is geweest, dienen
nogg drie kinderen genoemd te worden die in de campagne van 1403-4 buiten beschouwing bleven:
Jeannee (1393-1433) omdat zij in 1399 reeds aan Jean VI van Bretagne was uitgehuwelijkt; Marie
(1393-1438)) die het klooster van Poissy was ingetreden en Charles (1403-1461), de latere koning
Charless VII, die precies in 1403 werd geboren.
44

Met betrekking tot de huwelijksovereetikomst van Charles de Bourbon en Katherine merkte
Lehouxx 1966-1968, II, 513 n.1 op dat deze in 1418 door Jan zonder Vrees werd geannuleerd en dat
Charless met Agnes de Bourgogne huwde en Katherine met Henry V van Engeland. Zij vermeldde
hett huwelijk van Charles en Agnes in 1412 hier niet, maar wel in haar vol. Hl, 280 n.8.
Ziee ook nog Leguai 1962,19-20, 91.
55
Op 29 juni 1406 in Compiègne volgens Champion 1911, 38, maar volgens Mirot 1904-1905, 519:
66 juni 1406.
66

Het is te vermoeden dat rekening werd gehouden met het bereiken van de 8-jarige leeftijd van de
jongetjes.. Het bereiken van de 8-jarige leeftijd was immers het moment waarop het moederlijk
gezagg eindigde. De kinderen kregen op die leeftijd een huisleraar toegewezen en ontvingen hun
eerstee leesboek Louis was in 1404 bijna 8 jaar, Philippe was in 1405 9 en Jean van Touraine in 1406
88 jaar oud. Charles d'Orléans was in 1406 wat ouder, officied 15, maar in werkelijkheid 12 jaar.

*** *
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