
Vlaanderen en de Honderdjarige Oorlog

Hoewel de Honderdjarige oorlog niet werd uitge-
vochten in Neder-Lotharingen, heeft deze aldaar wel een 
belangrijke weerslag gehad zowel politiek als econo-
misch voor Vlaanderen. Daarom dachten we het nuttig 
een korte samenvatting van deze oorlog hier bij te voe-
gen, vooral omdat de geraadpleegde bronnen niet altijd 
op de juiste wijze de aanleidingen hiertoe beschrijven..

De Eerste Honderdjarige Oorlog (1159-1259)

De allereerste aanleiding zijn de gevolgen van de vero-
vering van Engeland door Willem de Veroveraar in 
1066. Hij stichte daar wel een nieuwe dynastie, doch 
deze liet Normandië niet los. Huwelijken gingen een 
‘retrograde’ verovering veroorzaken van graafschappen 
in Frankrijk. 
In 1128 huwt Godfried V Plantagenet van Anjou met een 
dochter Mathilde van koning Hendrik I van Engeland. 
Zoon Willem van koning Hendrik I overlijdt (1120) voor 
zijn vader (1138),  zodat kleinzoon Hendrik koning wordt 
als Hendrik II. Als zoon van Godfried erfde hij niet 
alleen Engeland en Normandië maar later ook de Anjou 
en de Maine.
In 1166 annexeert Hendrik II Bretagne, waarvan de 
dochter Constance gehuwd was met zijn zoon Godfried. 
Zodoende was van aan de Pyreneeën tot in het Noorden, 
Frankrijk in handen van de engelse koning. Hierdoor 
was hij als ‘gelijke’ vazal van de koning van Frankrijk.
Dit gaf aanleiding tot twisten,  incidenten, belegeringen 
en zelfs oorlogen. De adel koos partij alnaargelang het 
hun uitkwam. 
Spijts het Verdrag van Parijs in 1259,  dat blijkbaar niet 
adequaat geformuleerd leek, bleef de toestand onrustig.

De Tweede Honderdjarige Oorlog (1338-1453)

De dynastieke achtergrond
In de jaren 1314–1328 ontstaat een dynastiek probleem 
in Frankrijk, wat de eerste grote aanleiding wordt tot de 
Tweede Honderdjarige oorlog (1338-1453). In 1314 
sterft de machtige Franse koning Filip IV. Hij heeft drie 
zonen en één dochter.  De laatste is getrouwd met 
Edward II van Engeland.  Inmiddels sterven in Frankrijk 
de drie broers van Edward IIIs moeder één voor één 
zonder een mannelijke nakomeling na te laten. Eerst 
Lodewijk X (1316), daarna Filips V (1322) en tenslotte 
Karel IV op 1 februari 1328 (les rois maudits).
Vervolgens ging de kroon over naar  Filip VI van Valois. 
De kroon werd ook opgeëist door Edward III van 
Engeland, daar hij door zijn huwelijk verwant was aan 
het Huis Capet. 

Fase 1 (1337-1378)
De confiscatie van Guyenne
Filip van Valois wordt algemeen aanvaard en zelfs door 
Edward de Zwarte Prins, hertog van Guyenne. Enige 
jaren later (1330) echter doen de burgers van Guyenne 
een beroep op Filip om tussen te komen wanneer 
Edward te zware belastingen heft. Deze ziet een reden 
om Edward de Zwarte Prins zijn titel van Hertog van 
Guyenne af te nemen. Edward III verklaart dan dat hij en 
niet Filip de rechtmatige koning van Frankrijk is.

Edward III ziet zich genoodzaakt de oorlog te verklaren, 
vooral omdat koning Filip VI de onderhandelingen 
steeds maar doet herhalen en uitstellen. Kwade trouw 
aan weerszijden was ook hieraan niet vreemd.

Vlaanderen
In Vlaanderen lagen er belangen voor zowel Frankrijk 
als voor Engeland.Het hoorde bij Frankrijk en Frankrijk 
had vanwege de rijkdom in Vlaanderen een groot 
belang. Voor Engeland  was Vlaanderen ook van cruciaal 
belang, omdat het er bijna al zijn wol naartoe 
exporteerde.
In het begin van de oorlog probeerde Engeland 
Vlaanderen aan zijn kant te krijgen door de wolexport 
stop te zetten, wat grote armoede tot gevolg had. Maar 
onder leiding van Jacob van Artevelde sloot Vlaanderen 
zich aan bij Engeland. Hierdoor kon Engeland makkelijk 
aan Europese vasteland komen in de havenstad Sluis. 
Aldaar werd de franse vloot vernietigd.
 
Crécy en het verdrag van Brétigny
Op het slagveld van Crécy (1346) wordt door de inzet 
van de Engelse boogschutters de Franse koning 
verslagen. In 1356 bij Poitiers wordt Jan II gevangen 
genomen en sterft uiteindelijk in gevangenschap in 
Londen.  Zijn jongste zoon Filip ‘de Stoute’ wordt 
beleend met Bourgondië, wat later zware politieke 
gevolgen zal hebben.
De Engelsen behaalden een reeks grote overwinningen, 
waarbij zij een vierde deel van het Franse grondgebied 
bezetten.

Ondertussen strijdt in Bretagne Bertrand Du Guesclin, 
een hereboer, met een kleine groep tegen de Engelsen. 
Hij kon in 1357 Rennes tegen de Engelsen  verdedigen.
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De Engelse koning Edward III deed ten slotte een 
nieuwe poging. Met een enorm leger marcheert hij naar 
Reims,  waar hij hoopte tot koning te worden gekroond, 
maar dit mislukte. In 1360 werd de Vrede van Bretigny 
gesloten. Frankrijk moest heel Aquitanië afstaan, en de 
Engelsen gaven (voorlopig) hun rechten op de Franse 
troon op, waarbij een groot deel van Zuid-Frankrijk
(Aquitanië) in handen valt van Edward III en zijn zoon, 
Edward de Zwarte Prins.

Fase 2 (1378-1415) Frankrijk herpakt zich
Jans oudste zoon Karel V, zelf nog erg jong, krijgt het 
moeilijk. Het volk komt in opstand omdat hun feodale 
meesters niet in staat zijn hen tegen de plunderingen en 
brandschattingen te beschermen.
Via zijn generaals en Bertrand du Guesclin brengt Karel 
V de Engelsen zware klappen toe. Hij richt zich vervol-
gens naar het zuidwesten,  en in 1369 neemt hij Aqui-
tanië weer in. In de zestien jaar van Karels regering 
verliezen de Engelsen bijna alles wat ze in 27 jaar 
hebben veroverd, behalve Calais.
In 1388 werd Karel VI koning. De Zwarte Prins sterft 
voor zijn vader en zo komt diens kleinzoon Richard II in 
Engeland op de troon. Jarenlang bleef men onderhan-
delen tot in 1392. Engeland wilde de veroverde gebieden 
terug,  en dan zou Richard weer vazal worden van Karel 
VI.  Maar men werd het pas eens in 1396. Er werd een 
lange vrede gesloten die tot 1423 zou duren. Richard wil  
van de oorlog af,  maar de oorlogs-partij in Engeland is 
inmiddels erg machtig geworden. Vele Engelsen hadden 
door plundering schatten verzameld.  De oorlogspartij 
weet in 1399 Richard van de troon te stoten en worden 
de Plantagenets vervangen door de Lancasters.

Binnenlandse conflicten
Engeland was in een oorlog verwikkeld met Wales en 
Schotland, gesteund door Frankrijk, die tevens de 
Engelsen in Guyenne en Calais aanvielen.
In Frankrijk begon Karel VI krankzinnig te worden. Een 
conflict tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs liep uit 
de hand en er ontstond zelfs een burgeroorlog.

Fase 3 (1415-1453)

De slag bij Agincourt
Koning Hendrik V van Engeland trok in 1415 door 
Normandië en behaalde een overwinning in Picardië. De 
Slag bij Azincourt eindigde rampzalig voor  de Fransen.
Door het verlies in Azincourt was de openbare mening 
zo teleurgesteld in de Armagnacs en werd in 1418 Jan 
zonder Vrees binnengehaald in Parijs.

Engelse successen en het verdrag van Troyes
Intussen was er binnen het Franse koningshuis verdeeld-
heid ontstaan: terwijl de kroonprins de Armagnacs steun-
de, stond de koningin aan de kant van de Bourgondiërs.
Hendrik V van England maakte gebruik van de chaos in 
Frankrijk en verovert in 1417 heel Normandië. Terwijl 
Jan zonder Vrees in 1418 net Parijs was binnengehaald, 
belegert Hendrik V Parijs, dat begin 1419 capituleert.  Nu 
bezette Engeland bijna het hele noorden van Frankrijk. 
Jan zonder Vrees had zich nu aangesloten bij de 
Engelsen, maar werd vermoord (1419).
 
De nieuwe hertog van Bourgondië,  Filip de Goede, zocht 
toernadering tot Engeland samen met koningin Isabeau 

en Karel VI. Daarop wordt het verdrag van Troyes 
gesloten. Karel VI zou zijn laatste dochter, Catherina, 
ten huwelijk geven aan Hendrik V.  Als schoonzoon van 
de koning van Frankrijk werd hij ook zijn erfgenaam. 
Hierdoor werd de Franse kroonprins onterft. 
 
Op 31 augustus 1422 stierf Hendrik V en Karel VI stierf 
2 maanden later. Hendrik VI roept zich uit tot ‘koning 
van Frankrijk en Engeland’. Maar hiermee had Engeland 
nog niet heel Frankrijk in handen. Er waren nu 3 delen, 
dat van Hendrik VI, dat van de hertog van Bourgondië, 
en dat van de kroonprins. Karel VII had het ‘koninkrijk 
van Bourges’, op Guyenne na, heel Zuid-Frankrijk. 
Karel VII geloofde niet meer in een goede afloop.
 
Jeanne d’Arc
In 1428 belegert hertog Bedford Orléans. 
Alsdan komt Jeanne d'Arc naar voren. De strijd 
verschuift van een twist over feodale rechten naar een 
nationale bevrijding. Zelfs kroonprins Karel VII, tot 
bastaard verklaard en niet meer in zijn eigen zaak 
gelovend, komt weer tot actie. Gesteund door Jeanne  
wordt hij in Reims midden in vijandelijk gebied 
gekroond.
Jeanne d’Arc wordt gevangen genomen door de 
Bourgondiërs, die haar verkochten aan de Engelsen. 
Karel VII, die door haar koning was geworden, deed 
geen  moeite om haar te bevrijdden. In Rouen werd ze 
voor de kerkelijke rechtbank gebracht die haar uitein-
delijk veroordeelt  tot de brandstapel (1431) .

In 1435 wordt het verdrag van Atrecht gesloten tussen 
Karel VII en de Bourgondische hertog Filip de Goede.  
Hendrik VII had ondertussen veel binnenlandse pro-
blemen. De Fransen konden nu progressief kleine 
stukjes land heroveren.
De Engelsen waren sedert 1435 verzwakt zowel in 
binnenland als in Frankrijk zelf, maar Karel VII 
beschikte niet over voldoende middelen.
 
In 1444 werd in Tours een wapenstilstand gesloten.  
Karel VII kon nu zijn militaire reorganisatie voltooien. 
De Engelsen bezaten nog delen in Normandië, Maine, 
Guyenne, Bayonne en Calais. In 1449 viel een Engelse 
graaf een kasteel aan in Bretagne en hiermee verbrak hij 
de wapenstilstand. Karel VII besloot de oorlog te 
hervatten en heroverde Normandië. Op 15 april 1450 
beslisten de artillerie van  Jan de Bourbon, geholpen 
door de cavalerie van Richemont, over het lot van de 
Engelsen in de Slag bij Formigny.
 In de jaren 1450 tot 1453 weet de inmiddels energieke 
koning voorgoed af te rekenen met de Engelsen. Zij 
verliezen alles,  behalve Calais. Voor een groot deel is dat 
te danken aan de modernisering van het Franse leger. 
Daar werkt men nu met kanonnen die de Engelse 
boogschutters de baas zijn.
De verovering van Guyenne volgde. Op 17 juli 1453 
verloor Talbot bij Castillon een laatste veldslag wat het 
einde betekende van de Honderdjarige oorlog.
 
Er was geen verdrag gesloten die een einde van de 
vijandelijkheden bekrachtigde, maar op enkele scher-
mutselingen na bleef het overal rustig.
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