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Hoofdstuk II 
 

Geboorte en vroege jaren van Philibert 
 
 
Aan het begin van het jaar 1502, in Lons-le-Saunier, werd Jan IV van 
Châlon ziek. Zijn tweede vrouw, Philiberte van Luxemburg, was op dat 
moment hoogzwanger en verbleef bij haar man. Ze had eerder het plan 
opgevat om af te reizen naar een van haar kastelen, om er te bevallen. 
Het lag in Nozeroy in het Jura-gebergte en zij vond terecht dat de fris-
sere lucht er gezonder was. Maar de gezondheidstoestand van Jan IV 
had haar in Lons-le-Saunier doen blijven. In het oude kasteel van deze 
stad3, een van de verblijfplaatsen van de heren van Châlon, bracht zij 
op 18 maart 1502 een zoon ter wereld: Philibert, vernoemd naar zijn 
moeder. Hij zou de naam beroemd maken. 
 
Zodra hij geboren was, werd het kind naar zijn zieke vader gebracht en 
neergezet op zijn bed. Deze zei, terwijl hij hem kuste: ‘Arm kind, wat 
ben je laat gekomen!4’ Meer kon hij niet zeggen, want zijn ogen vulden 
zich met tranen. Hij dacht aan deze telg van zijn roemrijke geslacht, die 
zijn vader binnenkort zou moeten gaan missen. Hij was bang dat zijn 
moeder, die nog jong was, opnieuw zou trouwen en dat zijn zoon ver-
waarloosd zou worden in het huis van een vreemde. Deze gedachte 
hield hem zo bezig, dat hij probeerde op te staan om zijn vrouw te gaan 
halen. Maar hij slaagde daar niet in, zwak als hij was, met nauwelijks 
levenskracht. Hij stuurde daarom iemand om Philiberte te verzoeken 
dat zij naar hem toe gebracht zou worden zodra zij daartoe in staat was. 
De moedige echtgenote wilde geen tijd verspillen en hoewel zij ‘net 
een kind gebaard had5’, liet zij zich door haar bedienden dragen en op 
het bed van haar echtgenoot leggen. In tranen smeekte hij haar om haar 
zoon niet te verlaten en om haar hele leven een vader en een moeder 
voor hem te zijn. Zij beloofde hem dit plechtig en uit het vervolg van 
haar leven zou blijken dat zij haar belofte trouw is gebleven. Het was in 
het kasteel van Lons-le-Saunier, in de toren naast de galerij die uitkeek 

 
3 Clerc de Landeresse. Naissance de Phil. de Châlon 
4 Enquête, geciteerd door Clerc de Landeresse 
5 Enquête 
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op de opkomende zon6, dat dit ernstige, aangrijpende tafereel plaats-
vond: dat van een stervende vader, die zijn vrouw die bij hem ligt op 
het hart drukt om dit dierbare kind onder haar hoede te nemen. De plek 
bevindt zich in het huidige gemeentehuis, dat op de plek van het kasteel 
is gebouwd, ongeveer op de plaats van het museum7. 
 
Enkele dagen later, op 6 april, vond Jan IV van Châlon genoeg kracht 
om zijn testament op te maken. Hij was weer tot leven gewekt doordat 
hij blij was een zoon te hebben en doordat hij zijn plicht niet vergat, die 
deze geboorte hem oplegde. Hij verklaarde in zijn testament dat Phili-
bert zijn erfgenaam was, liet 100.000 pond8 na aan zijn dochter Clauda 
voor haar bruidschat, gaf 1200 frank jaargeld aan zijn vrouw en ver-
trouwde haar het voogdijschap over zijn kinderen toe. 
 
Hij leefde nog enkele weken en stierf ongeveer een maand na de ge-
boorte van zijn zoon. Hij werd begraven in de stedelijke kerk van de 
Franciscanen. ‘De getuige wist het, werd in de enquête gezegd, omdat 
het in Lons-le-Saunier was waar de Edele Heer Jan stierf en de Edele 
Heer Philibert geboren werd’. 
 
Dit document laat geen enkele twijfel bestaan over de geboorteplaats 
van de jonge prins, noch over de plaats waar zijn vader de dood vond. 
De beroemde schrijver uit Nozeroy, Gilbert Cousin, heeft echter gezegd 
- en anderen hebben het hem nagezegd - dat Philibert van Châlon af-
komstig was uit Nozeroy9. Wat deze auteur op het verkeerde spoor 
heeft gezet, was dat het kind er enkele weken na zijn geboorte heen was 
gebracht en er de eerste jaren van zijn leven doorbracht. 
 

 
6 Testament van Jan IV. (Archieven van kasteel van Arlay) 
7 Dit kasteel dat in verval is geraakt tijdens de oorlogen van de 17e eeuw werd geheel 
verwoest in de eeuw daarop. 
8 In de 15e en 16e eeuw slaagde men er in het Franse koninkrijk in om een einde te 
maken aan het slaan en gebruiken van verschillende munten, waaronder buitenland-
se munten, maar in gebieden als Bourgondië bestond er geen monetaire eenheid in 
deze periode. Zie Georges-L. Lesage, `La circulation monétaire en France dans la se-
conde moitié du XVe siècle’, in : Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Année 
1948 Volume 3, Numéro 3, pp. 304-316  − noot van de vertaler. 
9 Beschrijving van Hoog-Bourgondië. 


