
Het GRAAFSCHAP VLAANDEREN

800-1500
Hoewel het graafschap Vlaanderen niet bij Neder-
Lotharingen hoort, meenden we het toch te moeten 
bespreken, al was het maar omwille van zijn bijzon-der 
regionaal karakter en zijn vele wisselwerkingen, zowel 
politieke als dynastieke, met de naburige graafschappen.

Bij het Verdrag van Verdun werd in 843 aan Vlaan-
deren een deel van Oost-Frankenland toegewezen, meer 
bepaald aan Karel de Kale. Vlaanderen was verdeeld in 
pagi/gouwen: Waas, Flandres, Thérouanne of Ternois, 
Boulogne, Gent, Kortrijk, Mempics (Bergues), Artois, 
Melantois, Pévèle, Ostrevant (Douai).
Ten tijde van Lodewijk de Vrome vormden die samen 
één graafschap. Ingelram heerste over Ostrevant, Pévèle, 
Melantois, Caubont en Tournai. In Gent zou reeds een 
kasteel van Karel de Grote geweest zijn

 De Pre-Boudewijnen 
   (onder veel voorbehoud)

Lyderic I  c625-676 
Burchard de Flandres  c650-c690 
Estored  675-709 
Lyderic II  c700-734 
Lyderic III  725-776 
Lyderic IV d’Harlebeck 750-808 
Lyderic V  775-837 
Ingelram II  c800-853    
Walbert v.Steenland
Odakar III van Morinen  815-863
Audacer van Laon   x NN v.Vlaanderen 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze lijst eerder 
              legende dan realiteit is

Het graafschap Vlaanderen was de schepping van de 
Boudewijn-familie.  Amper 25 jaren na hun aantreden als 
landheer vanuit Brugge hadden ze rond het jaar 900  
reeds een gebied tussen het Zwin en de Canche onder 
hun gezag.  Zij heersten over dat gebied, in weerwil van 
lokale machthebbers en zelfs van de Franse koningen. 
Nog 30 jaren later konden ze Arras in handen krijgen, 
maar de Somme-grens tot Amiens bereikten ze slechts 
ongeveer 100 jaren.

* * * 

Het Huis van Vlaanderen

Boudewijn I met de Ijzeren Arm (840-879) (R.?-879) 
is de eerste ‘officiële’ graaf van Vlaanderen, hoewel hij 
de titel niet gedragen heeft. Misschien is hij de zoon van 
Odoacer,  een grootgrondbezitter in de noordelijke delen 
van het Schelde-bekken.  Die was vermoedelijk afkom-
stig van de streek van Laon (Champagne).

Hij moest zich verdedigen tegen de Noormannen. Hij 
was er in geslaagd in 862 Judith, de dochter van Karel 
de Kale te schaken. Zij was aan haar derde huwelijk toe 
nadat haar twee echtgenotes vroeg waren overleden. 

Door tussenkomst van paus Nicolaas I laat Karel de Kale 
het huwelijk van zijn dochter Judith met Boudewijn I 
toe. Karel de Kale vertrouwt hem het ganse gebied 
tussen de Canche en de Schelde toe, wat de kern van het 
graafschap zal worden. Hierbij wordt Ternois en Flander 
toegevoegd aan Gent en Waas, evenals de abdij van 
St.Pieter in Gent. Zijn voornaamste zorg was het 
bestrijden der Noormannen en de versterking van enkele 
plaatsen. Hij stichtte de St.Donatius-kerk in Brugge. In 
896 krijgt hij van Karel de Eenvoudige ook het 
graafschap Boulogne toegewezen en later ook de 
Tournaisis,  echter zonder de bisschopzetel. Hij wordt 
opgevolgd door zijn zoon Boudewijn II.

Boudewijn II de Kale (864-918; R.879-918) .
Ter verdediging tegen de oprukkende Vikings trekt 
koning Carloman zich terug achter een meer zuidelijke 
grens, tegen Artois aan, die hij laat versterken. Zo wordt 
Vlaanderen evenwel prijsgegeven aan de Vikings. In 883 
roept Boudewijn II dat gebied uit als zijnde zijn bezit. 
Het Doornikse en de Osterbant horen daar niet bij.

Gebruikmakend van de onzekere situatie veroorzaakt 
door de Noormannen en de zwakte der laatste 
karolingische vorsten kon Boudewijn II de pagi van 
Aardenburg, Mempiscus en Kortrijk inbegrepen 
Oudenaarde, de Ijzer-gouw, Gent, Waas en wellicht ook 
Kassel te bemachtigen. Hij verwierf ook enkele 
koninklijke fisci en usurpeerde een aantal kerkelijke 
goederen.
Later veroverde hij de streek van Boulogne, het 
Terwaanse, het Doornikse tot aan de Schelde en de 
onmiddelijk nabije gebieden van Artesië.(Augustijn)

De drie huwelijken van Judith van West-Frankenland

Eerste Belangrijke Uitbreiding

Boudewijn erkent in 888 Eudes, de nieuwe koning van 
Frankrijk. De Ternois, de St.Vaast- en St.Bertin-abdij, 
Pagus Atrebatensis, waarin de abdij van St.Vaast was 
gelegen evenals de citadel van Arras, bedonden zich 
onder gezag van de abt-graaf Rudolf,  als leenman voor 
Vlaanderen van de koning. Die was een kozijn van 
Boudewijn II en een zoon van Evrard van Frioul en van 
Gisele,  zuster van Karel le Simple. Toen Rudolf in 892 



overleed, nam Boudewijn II alles in zijn bezit. Eudes 
gaat daar uiteraard niet mee akkoord en valt Vlaanderen 
aan. Boudewijn gaat een verbond aan met Zwentibold, 
koning van Lotharingen, tegen Vermandois, Boulogne en 
Artois. Eudes belegert Arras (895) en Boudewijn geeft 
toe. Daar geeft Eudes Arras, het erfdeel van Rudolf, toch 
aan Boudewijn. Dat is hem niet genoeg zodat hij later 
ook de Vermandois, Boulogne en de Artois inneemt. Het 
komt tot een compromis met Eudes in 897 zodat de 
Vermandois terug naar Frankrijk gaat.

In 896 overlijdt Eudes en wordt opgevolgd door Karel 
de Eenvoudige. Boudewijn II probeert dan St.Quentin te 
veroveren maar tevergeefs en moet Artois en de abdij 
van St.Vaast teruggeven. Hij blijft aandringen maar 
aartsbisschop Foulques van Reims werkt hem tegen en 
betwist hem de voogdij over de St.Bertin-abdij van Gent 
en het bezit van Arras. Boudewijn II laat de bisschop 
vermoor-den.
In 896 krijgt hij van Karel de Eenvoudige ook het graaf-
schap Boulogne toegewezen en later ook de Tournaisis 
zonder de bisschopszetel echter.
Zijn tussenkomsten in de interne twisten van Frankrijk 
worden vooral gekenmerkt door de moord op Herbert 
van Vermandois, de vader van zijn schoondochter. Die 
zou zijn jongste broer Rodolf hebben vermoord. 
Karel de Eenvoudige kon in 899 Boudewijn II uit Arras 
jagen, dat werd toegewezen aan een graaf Altmar.
Er zijn aanwijzingen dat Boudewijn II de Ternois kreeg 
na de moord op bisschop Foulques. Voor Boulogne heeft 
hij moeten wachten op de dood van graaf Erkenger. 
Graaf Arnulf nam dan Boulogne in, doch hoe dit 
allemaal verliep is erg onduidelijk.
Hij geeft in 912 de aanzet tot het bouwen van een burcht 
in Gent, die later zal uitgroeien tot het Gravenkasteel en 
de kern zal worden van de stad. Zo legde hij eigenlijk de 
basis in het hele gebied tot de verdere uitbouw van het 
graafschap.

Alles bij elkaar verkreeg Boudewijn II wel enig aanzien 
in het westen. Zo kreeg hij zelfs een dochter van de 
koning van Engeland ten huwelijk. Boudewijn II 
overlijdt in 918.

Zijn oudste zoon Arnulf  I, de Grote (888-964; R.
918-964) zal hem opvolgen. De andere zoon Adalulf 
kreeg Boulogne, Terwaan en de St.Bernardus-abdij.
In deze periode wordt Karel de Eenvoudige afgezet en 
opgevolgd door Robert I,  Raoul van Bourgondië en ten-
slotte Lodewijk IV van Overzee. Arnulf I steunt 
Lodewijk IV in akkoord met keizer Otto. Later steunt hij 
wel Herbert II van Vermandois tegen Lodewijk IV, 
vooral wanneer deze Lotharingen wou innemen. Bij het 
Verdrag van Voyse (942) is hij een belangrijk raadsman 
tussen beide koningen. Samen gaan ze dan Hugues le 
Grand bevechten.

Ook hij poogt zijn gebied uit te breiden en schuwt de 
harde methodes niet.  Zijn voornaamste tegenstanders bij 
zijn expansiedrang waren de nu wat sterkere Franse 
koning en vooral zijn buur, Herbert II van Vermandois, 
die zijn macht in die tijd behoorlijk had uitgebreid. Ook 
de graaf van Normandië was een tegenspeler.

Voor de successie was het gepland dat zoon Adalulf 
Boulogne en Ternois zou krijgen, terwijl zoon Arnulf de 

rest onder zijn gezag zou krijgen.
De Noormannen zijn intussen weer aktief. Een groot 
Frans leger belegert in 925 samen met troepen uit 
Vlaanderen en alders de stad Eu. Uiteindelijk worden de 
Noormannen verslagen, waarbij dan de Eerste Vlaams-
Normandische oorlog eindigt.

CHRONOLOGIE 
der Graven van Vlaanderen

  Huis van Vlaanderen
        -879 Boudewijn I
  879-918 Boudewijn II
  918-964 Arnulf I
  960-962 Boudewijn III
  964-989 Arnulf II
  989-1035 Boudewijn IV
1035-1067 Boudewijn V
1067-1070 Boudewijn VI (I van Henegouwen)
1070-1071 Arnulf III
1071-1093 Robrecht I de Fries
1093-1111 Robrecht II van Jerusalem
1111-1119 Boudewijn VII Hapken
Huis van Denemarken
1119-1127 Karel de Goede
Huis van Normandië
1127-1128 William Cliton
   Huis van Elzas
1128-1168 Diederik van Elzas
1168-1191 Filip van Elzas
1191-1194 Margareta
1194-1195 Boudewijn VIII (V v.Henegouwen)
1195-1206 Boudewijn IX  (VI v.Henegouwen)
1206-1244 Johanna van Constantinopel
1244-1280 Margareta van Constantinopel
 Huis van Dampierre
1280-1305 Gwijde van Dampierre
1305-1322 Robrecht van Béthune
1322-1346 Lodewijk I van Nevers
1346-1384 Lodewijk III van Male
 Huis van Bourgondië
1384-1405 Margareta van Male-Filip de Stoute
1405-1419 Jan zonder Vrees
1419-1433 Filip de Goede
1433-1477 Karel de Stoute
1477-1482 Maria van Bourgondië
1482-1506 Filip de Schone

Gebruik makende van de interne Franse twisten, neemt 
graaf Arnulf Mortagne in in 931, een deel van Ostrabant. 
Het jaar daarop neemt hij Artois in,  inclusief de abdij 
van St.Vaast en nog één jaar later Douai in de Ostrabant. 
Wanneer zijn broer Adalulf in 933 overlijdt neemt hij 
Boulogne en Ternois terug, wat in feite een usurpatie is 
ten overstaan van diens erfgenamen.
Bij de dood van Adalulf (933) had Arnulf I zowel 
Boulogne als de Ternois in bezit genomen ten nadele van 
de zoon van Adalulf. Deze kwam in opstand maar werd 
omgebracht. Zijn broer Arnulf kwam op zijn beurt in 
opstand. De oude Arnulf I riep zelfs koning Lotharius ter 
hulp. Hij kon Arnulf I overtuigen om hem de Boulonnais 
en de Ternois terug te geven in ruil voor de erkenning 
van de zoon van Boudewijn III die op dat tijdstip nog 
onmondig was. Deze overeenkomst werd gewaarborgd 
door de koning, die als tegenprestatie wel de Artois en 
Douai terugnam. (Dunbabin).
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Arnulf heeft zijn ogen gericht op Artois, Osterbant, 
Amiens en Ponthieu.
In Arras is graaf Aleaume de baas. Deze sneuvelt in 933 
bij het beleg van Noyon tegen koning Raoul en Arnulf I 
maakt hiervan gebruik om Arras in te lijven. Om een 
geschil met de graaf van Vermandois bij te leggen 
huwde hij in 934 diens dochter. Dit leidt tevens tot een 
samenwerking op grond waarvan in 938 een Vrede 
bewerkstelligd wordt in Noord-Frankrijk en ook tussen 
West en Oost-Francië. 

Dan ontbrandt de Tweede Vlaams-Normandische 
Oorlog. De graaf neemt Douai en Arras aan de rand van 
het graafschap Ostrevant in.  Hij komt in conflict met de 
Noormannen die zich hadden gevestigd in het 
hertogdom Normandië. Hij zal in 940 Ponthieu en 
Montreuil annexeren na een twist met de Normandiërs. 
In 942 probeert hij Amiens in te nemen, maar Hugo de 
Grote verhindert dit. Later neemt hij ook de Mempisc en 
Ostravant over van Eberhard van Frioul, evenals de 
St.Amands-abdij. Hij slaagt er evenwel niet in Rouen te 
veroveren, niettegenstaande de hulp van Lodewijk IV 
van Frankrijk en Otto I van Duitsland.

De graaf van Ponthieu neemt nu samen met de 
Normandiërs Montreuil in (939). Inmiddels ontbrandt 
een opstand van Herbert van Vermandois, samen met 
hertog Hugo, opperleenheer van Herlwin, en Willem 
Lang-zwaard  van Normandië tegen de koning. Arnulf 
sluit zich bij deze alliantie aan, zodat Engeland, 
bondgenoot van Frankrijk, Vlaanderen komt verwoesten. 
Toch komt het tot een vrede, maar Arnulf laat Willem 
Lankzwaard vermoorden. 
In de Osterbant, gelegen tussen de Scarpe en de Schelde, 
waren twee burchten, Douai en Mortagne. Arnulf kon in 
931 Mortagne innemen, wat voor hem een beveiliging 
was van het Doornikse (Tournaisis).  Anderzijds was 
Montreuil de sleutel voor Ponthieu,  goed in handen van 
Erluin. Die werd in 939 door Arnulf ingenomen, maar de 
hertog van Normandië maakte dit ongedaan. Dit is 
wellicht de reden waarom Arnulf Willem van Normandië 
liet vermoorden.
Lodewijk IV van Overzee neemt Normandië onder zijn 
beheer, stelt graaf Herlwin van Ponthieu  aan tot 
‘goeverneur’, die prompt Vlaanderen aanvalt. Het komt 
in 943 tot een nieuwe vrede, waarbij Arnulf Amiens 
krijgt maar ook gedaan krijgt dat Herlwin wordt afgezet. 
Hiertegen komt Normandië in opstand (945). Bij de Slag 
van Dieppe worden de Normandiërs verslagen. Het jaar 
daarop wordt Lodewijk IV bij list gevangen genomen. 
Arnulf krijgt hem echter vrij en samen nemen ze Rouen 
in.
Na de dood van Erluin in 945 liet Arnulf zijn aanspraken 
op Montreuil terug gelden bij Lodewijk IV, met wie hij 
zich inmiddels had verzoend. Samen vielen ze Montreuil 
aan en in 984 kon Arnulf Montreuil innemen op de zoon 
Roger. Alsdan zou Arnulf ook suzerein zijn geworden 
van Ponthieu. In 957 zal zijn zoon Boudewijn II in een 
strijd gewikkeld zijn met zoon Roger. Toch neemt in 980 
Hugo Capet Ponthieu terug.

In 947 komt hertog Hugo terug in opstand en wordt door 
Arnulf verslagen. Deze probeert vruchteloos Montreuil 
in te nemen maar de koning geeft dan maar Amiens !

De Graven van Vlaanderen en de Abdijen

Vrijwel overal in West-Europa waren de abdijen ener-
zijds een gegeerd goed voor de verschillende vorsten en 
anderzijds ook een twistappel onderling.
Verschillende koninklijke abdijen werden progressief 
‘bisschoppelijk’  of ‘privaat’  familiebezit. De anderen 
evolueerden naar een grafelijke status, bezit  of onder 
voogdij van een graaf, gebonden aan de honores  en 
tevens erfelijk.
Dergelijke evolutie is in het  graafschap Vlaanderen 
blijkbaar het vroegste begonnen. De omvormingn naar 
grafelijk bezit gebeurt reeds op het einde van de 9e eeuw. 
In Gent wordt Boudewijn I lekenabt van de abdij van 
St.Pieter. Bij zijn dood ging de abdij over naar Gaucher, 
graaf van Laon die ze kon behouden tot aan zijn 
terechtstelling in 892, waarop Boudewijn II ze opeiste. In 
de abdij van St.Baafs  lijkt deze Gaucher wel zijn vader 
Adelelmus te hebben opgevolgd in de jaren 880-890. Is 
de invloed van de graven van Laon te wijten aan een 
koninklijke tussenkomst  om de invloed van de 
Boudewijn’s te dwarsbomen? Alleszins komt ze later wel 
in  handen van Boudewijn  II die ze dan doorgaf aan zijn 
zoon Arnulf.

In 892 vroeg Boudewijn II aan koning Eudes de abdij 
van st.Bertin spijts  de tegenwerking van de monniken en 
van aartsbisschop Fulco van Reims. Na de moord op 
Fulco in 900 werd ze wel toegewezen aan Boudewijn II 
door Karel III de Eenvoudige. 
Voor de abdij van StVaast te Arras  samen met het 
graafschap Artois had hij  minder succes. In 892 bekwam 
hij wel de abdij, maar in  899 werd de stad door Karel de 
Eenvoudige aan Altmar toevertrouwd en de abdij aan 
Fulco van Reims. Later kwam de abdij  toch aan Altmar 
die ze doorgaf aan zijn zoon Adelelmus. Arnulf I van 
Vlaanderen kon er wel  de hand opleggen na de dood van 
Adalelmus in 932. Vanaf 987 werd Hugo Capet voogd. 
Later zou het  voogdijschap zijn overgegaan aan het huis 
van Bethune.
Voor de abdij van St.Amands zal  koning Eudes deze 
wel overnemen na de dood van Gorlin  (886) en 
doorgeven aan zoon Robert. Na zijn dood in 932 ging ze 
over naar de graven van Laon en kwam dan later toch 
naar de graven van Vlaanderen. (vrij naar Helvetius)

Otto I keert zich wat later tegen Arnulf, neemt Gent en 
bouwt er het Gravenkasteel, waarvan Wichman van 
Billung kasteelheer wordt. Deze zal een dochter van 
Arnulf,  Lutgart, huwen. Inmiddels heeft Arnulf een 
aanval van Franse ridders afgeslagen. In 950 verovert hij 
Douai, Osterbant en Artesië tot aan de Somme1 .

Arnulf was bijzonder mild voor de St.Pietersabdij en 
enkele andere Vlaamse kloosters. Arnulf I had verschei-
dene abdijen onder zijn voogdij, o.a. St.Baafs en 
St.Pieter in Gent, St.Bertin, St.Omaar en St. Vaast in 
Arras. Ze waren nog niet volledig hersteld van de 
viking-aanvallen en van de ‘onteigeningen’ door 
Boudewijn II. In een aantal hadden kanunniken de 
monniken vervangen, maar de regel van St. Benedictus 
werd niet meer in ere gehouden. Een hervorming drong 
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1 Merk op: Arnulf gehuwd met Adele (de Vermandois). Hun kinderen zijn Boudewijn III en een Lutgart die huwt met Wichman van 
Hamaland: Twee dochters zijn Lutgart en Adele (zie hoofdstuk Hamaland)



zich op. Hiervoor deed Arnulf I een beroep op de 
H.Gerard, een monnik geworden heer, en abt van 
Brogne bij Namen (Dumont).

Arnulf de Oude associeerde zijn zoon Boudewijn in het 
bestuur en gaf hem de ‘veroverde gebieden’, m.n. 
Ponthieu, Amiens, Boulogne, Artois en Ternois. 
Boudewijn kreeg een zoon, Arnulf II de Jongere (c960). 
De opvolging leek verzekerd, doch Boudewijn overleed 
in 962. Arnulf de Oude zag dan ook in dat vele 
grijpgrage buren op zijn domeinen aasden en zouden 
opeisen wanneer hij zou komen te overlijden. 
Reeds bij de dood van Boudewijn kwamen zijn twee 
neven in opstand, Arnould en zijn broer waarvan de 
naam niet bekend is (Boudewijn?), beiden waarschijnlijk 
zonen van Adalolf, broer van Arnulf. Arnulf had van 
deze Boulogne en de Ternois afgenomen, waarbij hij de 
rechten van de kinderen had miskend. Neef Boudewijn 
werd alleszins vermoord.

Boudewijn III (940-962; R.960-962) zal vooral zorg 
dragen voor een versterking van de plaatsen Veurne, 
Ieper, St.Winnoksbergen en Diksmuide, maar heeft ook 
markten ingesteld in Brugge, Torhout, Kassel en 
Kortrijk, wat de economische groei ten goede kwam. Hij 
overlijdt tijdens een epidemie in 962. 
De dood van Boudewijn III in 962 dwingt Arnulf er toe  
de teugels terug in handen te nemen tot aan zijn dood in 
964. Arnulf de Oude gooide het tot een akkoord met 
koning Lotharius (962). Bij zijn dood zou Lotharius alle 
gebieden verkrijgen (Ponthieu,  Artois, Boulogne, 
Ternois en Osterbant). Lotharius zou dan ook de jonge 
Arnulf beschermen en als opvolger erkennen voor de 
andere gebieden. Daarnaast zou Lotharius de Boulogne 
en de Ternois aan neef Arnold overlaten.  Bij het 
overlijden van Arnulf (964)  poogden een aantal heren 
inderdaad de gebieden in te palmen. Lotharius kon dit 
evenwel verhinderen en regelde alles volgens de 
afspraak. Wel nam hij Ponthieu voor de hertog van 
Francia, Hugo Capet en gaf Amiens  aan  Gauthier,  de 
zoon van de graaf van Amiens. De Boulonnais en de 
Ternois kwamen aan Arnulf,  de zoon van Adalolf. Deze 
had blijkbaar drie zonen. Boudewijn erfde later de 
Boulonnais,  Arnoul de Ternois, en wat Eustache kreeg is 
niet duidelijk. 
De schoonzoon van Arnulf I, Dirk II van Holland (West-
Friesland) had wel de stille hoop om Vlaanderen te 
erven, maar moest het afleggen tegen de rechtstreekse 
erfgenamen. 

In die periode ontstaat ook het ‘graafschap’ Guines. 
Een scandinaviër had zich daar gevestigd, een vesting 
gebouwd en de streek naar zijn hand gezet. Het betreft 
hier waarschijnlijk Artold, die zich als eerste graaf van 
Guines meldt, als vazal van de graaf van Vlaanderen. In 
25 jaar tijd was het Land van Arnoul I van Boulogne dus 
verdeeld in 3 ‘graafschappen, de Boulonnais, de Ternois 
en Guines. Artois bleef bij de kroon, bij Hugo Capet. Het 
opkomen van het kleine graafschap Guines, een 
afsplitsing van de Boulonnais en de Ternois moet 
volgens Dunbabin eerder gezien worden als een gevolg 
van een beslissing van Boudewijn II en de ‘toegeving’ 
van Arnulf I, dan wel als een teken van zwakte van 
Arnulf II.

Banden tussen Vlaamse en Engelse Dynastie

Toen Boudewijn I met Judith trouwde, huwde hij 
een tweevoudige weduwe van twee Engelse 
koningen, Ethelwulf en Ethelbald. Zijn erfgenaam 
Boudewijn II huwde in 834 Elfstrude, dochter van 
koning Alfred de Grote en haalde hiermee de 
banden aan met het hof van  Wessex. De namen van 
hun kinderen wijzen ook op een hechtere band met 
de Angelsaksers dan met de Karolingers. De jongste 
zoon van Boudewijn II kreeg de naam van Adalulf, 
zoals zijn overgrootvader Ehtelwulf. Bij zijn 
terugkeer uit Engeland (936) ontscheepte Lodewijk 
IV van Overzee in Boulogne, toen nog in handen 
van Arnulf, die het had overgenomen van zijn broer 
Adalulf.  De graaf van Vlaanderen was één van de 
belangrijkste ondersteuners van deze Karolingische 
vorst (Baudhuin).

Dit huwelijk van Boudewijn III met de Saksische 
Mathilde toont aan dat er een ‘akkoord’ was tussen Otto 
en Boudewijn.  Dirk I en Dirk II van West-Friesland 
(Holland) ‘leven’  eigenlijk met Arnulf I. In 942 had Dirk 
II Zeeland en de Vier-Ambachten, en als buur van 
Vlaanderen, had hij van Arnulf,  op verzoek van Otto I 
zijn bondgenoot, het Land van Waas in leen gekregen. 
Dit is de reden waarom later de graven van Holland 
herhaaldelijk het Land van Waas en de Vier-Ambachten 
zullen opeisen. Er wordt ook gesteld dat het Land van 
Waas als bruidschat werd meegegeven aan de dochter 
Hildegarde van Arnulf aan Dirk II. Wel was het Frans 
bezit maar er ‘werd niet naar omgezien’. Lodewijk IV 
liet begaan maar opvolger Lotharius zal daar anders over 
denken. Bij de dood van Boudewijn II moest Arnulf I 
terug het bestuur in handen nemen. Wel duidt Arnulf I 
een voogd aan voor Arnulf II, met name Boudewijn 
Baldzo.

Bij zijn aantreden in 954 dwong koning Lotharius Arnulf 
het Land van Waas terug te geven. Wel erkende hij 
Arnulf II als opvolger. Bij de dood van Arnulf I deed 
zich een zekere anarchie voor. De aangestelde voogd, 
Boudewijn Balzo,  schept voor zich het graafschap 
Kortrijk. Dirk II van West-Friesland noemt zich graaf 
van Gent en neemt daarenboven het Land van Waas in. 

De eerste graaf van Gent  zou Wichman zijn. Zij hadden 
blijkbaar ook een gebied onder controle in West-Brabant, 
ongeveer het latere graafschap Aalst. Na het overlijden van 
Lutgart (962) trok Wigman naar Hamaland en het Brabants 
deel ging over naar Godfried van Verdun, gehuwd met 
Mathilde, weduwe van Boudewijn III.

Zoals voorzien neemt in 965 Lotharius Amiens, 
Ponthieu,  Artois en Ostravent terug  evenals Guines, 
Boulogne en St.Pol, die in apanage waren gegeven, 
Arras en Douai,  terwijl de graaf van Ponthieu Terwaan 
terug-neemt. Hij laat Arnulf II wel erkennen, maar laat 
intussen Baldzo en Dirk II begaan.

Arnulf  II de Jonge (c960-989; R.964-989) volgt zijn 
vader Boudewijn III op, onder voogdij van Arnulf I, en 
vervolgens van Boudewijn Baldzo, graaf van Kamerijk, 
zijn oom. De graaf van Kamerijk slaagt er wel in de 
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steden van Lotharius opnieuw in handen te krijgen. 
Wanneer Arnulf II het heft in handen neemt is Arnulf 
van Boulogne reeds overleden, waarbij de Ternois was 
overgedragen aan één zoon en de Boulonnais en Guines 
aan anderen. Kortrijk was in handen van zoon Eilbod. 
Arnulf II kan wel het graafschap Guines ingesteld 
hebben als deel van Boulogne en gaf het aan een graaf 
Ardulf.
In die periode (c965) huwde de moeder van Arnulf II, 
Mathilde van Saksen, met Godfried van Verdun, hertog 
van Neder-Lotharingen. Deze werd een belangrijke 
steun voor Arnulf II en met de drie zonen leek een 
uitstekende band te bestaan.

Arnulf II huwde Rosala,  de jongste dochter van 
Berenger, koning van Lombardije, die door Otto I in 951 
uit zijn rijk werd gebannen. Zijn twee dochters werden 
aan het hof van Otto I opgevoed. Het is niet onmogelijk 
dat Godfried van Verdun dit huwelijk had bedacht, spijts 
dat de bruid geen bruidschat kon aanbrengen. Dit 
huwelijk heeft alleszins geleid tot een meer dan formele 
band tussen Vlaanderen en het ottoonse Hof. 
Arnulf zelf kan de stad Calais aan de monniken van 
St.Bertin ontfutselen evenals het graafschap Guines. 
Ook neemt hij de keizerlijke citadel van Gent in en valt 
hij Henegouwen binnen, wat de aanzet vormt tot een 
oost-politiek van de graven van Vlaanderen. 
Hugo Capet annexeert opnieuw Montreuil samen met 
Artois, Guines, Boulogne en St.Pol (981) en draagt de 
Osterbant over aan de graaf van Henegouwen. Arnulf II 
moet zich daarbij neerleggen.

Arnulf II hield zich afzijdig van de twisten in Frankrijk 
tussen Lotharius en Hugo Capet.  In 982 zag Lotharius 
wel de mogelijkheid om Lotharingen binnen te vallen bij 
de dood van Otto II. Zo veroverde hij alsdan o.a.  Verdun, 
de stad van Arnulf’s stiefvader. In dat jaar zou keizerin 
Stephanu o.a. samen met Egbert van Trier en Hendrik 
van Beieren, een aantal goederen van Dirk II omzetten 
in erflanden teneinde diens steun te verkrijgen voor de 
jonge Otto III.  Arnulf was in die tijd getuige van de 
opkomst van Hugo Capet. Na de dood van Lotharius in 
987 zag Arnulf tevens dat deze Otto III ging steunen en 
koos dan ook zijn partij. 

Arnulf II overleed in 988 op 27 jarige leeftijd. Hij liet 
een zoon achter, de vierjarige Boudewijn IV, en een 
dochter Mathilde. Hugo Capet liet zijn zoon Eudes 
huwen met de weduwe Suzanna in het vooruitzicht het 
rijke Vlaanderen te kunnen bekomen. De koning 
verkreeg hierbij een uitgebreid weduwegoed, Ponthieu, 
Artois en Osterbant. Na enkele jaren verstootte 
hijSuzanna, maar hij behield het weduwegoed voor zich 
wat tot een conflict leidde. Zeer waarschijnlijk kwam het 
tot een akkoord waarbij Ponthieu aan de Capetingers 
bleef, en Artois en Osterbant terug naar Vlaanderen 
gingen. (994). In die periode werd het noordelijke deel 
van de Ternois afgesplitst ten voordele van Vlaanderen 
en werd het zuidelijk deel het graafschap St.Pol.  In de 
Amienois volgde Gauthier I op Gauthier II. In Ponthieu 
werden de voogden van de abdij van St.Riquier de 
kastelijnen van Abbeville progressief meester in dit 
gebied, en noemden ze zich rond 1025 al graaf van 
Ponthieu.

Dan komt graaf Arnulf van Holland opzetten en poogt 
Vlaanderen in te nemen, maar Hugo Capet, de nieuwe 
Franse koning, kon er voor zorgen dat Boudewijn IV 
ongeveer alles bevestigd kreeg wat zijn vader in bezit 
had. Hugo Capet laat zijn zoon Robert II huwen met de 
weduwe Rosanna van Ivrea en wordt als goeverneur/ 
voogd aangesteld over Vlaanderen. Hugo Capet geeft 
Ponthieu,  Artois en Osterbant aan Rosanna, maar in 991 
wordt ze verstoten.

West-Fries Intermezzo

Arnulf de Grote overlijdt in 964. Zijn zoon 
Boudewijn III was dan reeds twee jaar overleden, 
zodat zijn kleinzoon Arnulf III hem moest 
opvolgen. Die was evenwel slechts 3 jaar oud. 
Misschien werd het regentschap waargenomen door 
zijn moeder, Mathilde van Saksen.
Dirk II van Gent, gehuwd met Hildegarde van 
Vlaanderen, een dochter van Arnulf de Grote, 
maakte evenwel van deze toestand gebruik om het 
graafschap op te eisen.  Alleszins hebben in deze 
periode de West-Friezen zeker contact gezocht met 
het Oost-Rijk, waarmee zij in leenverband stonden 
voor de graafschappen ten Noorden van de Maas.
Volgens Koch oefende Dirk II te Gent het grafelijk 
gezag uit,  bijgestaan niet door burggraven maar wel 
door ondergeschikte ambtenaren. Dirk II noemde 
zich-zelf graaf van Gent, maar erkende toch de 
leenhoogheid van de graaf van Vlaanderen. 
Dokumenten tonen aan dat er na de dood van 
Arnulf een territoriaal dispuut ontstond tussen de 
West-Friezen en de nieuwe Vlaamse graaf.
Het blijkt dus dat Dirk II tussen 965 en 969 in Gent 
een graafschap gevestigd heeft. In de jaren van 
spanning tussen de twee suzereinen, schijnt hij 
vooral door toedoen van zijn zoon Egbert,  aarts-
bisschop van Trier, over te hellen naar de Duitse 
keizer. In 988 kon Boudewijn IV met Vlaanderen 
worden beleend door de koning van Frankrijk, 
misschien op voorwaarde de macht van de West-
Friezen in het noord-oosten van zijn gebied uit te 
schakelen. Mogelijks houdt dit alles verband met de 
gebeurtenissen in Neder-Lotharingen.
De West-Friezen vroegen hulp aan de hertog om 
hun gebied ten noorden van de Maas tegen de 
koning van Frankrijk te verdedigen.

Hugo Capet neemt Ponthieu, Artois en Osterbant terug, 
maar de vlamingen kiezen partij voor de gravin en 
krijgen de hulp van Eudes van Chartres. Het komt tot 
een akkoord, waarbij Artois en Osterbant terug naar 
Vlaanderen gaan en Ponthieu en Montreuil naar de 
kroon.
Zijn zoon Boudewijn IV met de Baard (980-1035; R.
989-1035) is nog een kind wanneer hij zijn vader 
opvolgt.  Wie de voogd was is niet bekend. Vroeg moet 
hij een revolte van de de kasteelheer van Kortrijk onder-
drukken. Later zal hij huwen met Ogilva van 
Luxemburg, een dochter van Frederik van Luxemburg, 
tevens een Konradiner langs haar moeder’s zijde. 
Gedurende de minderjarigheid van Boudewijn IV 
werpen de graaf van Boulogne en andere heren het juk 
van de Vlaamse graven af. Wanneer hij meerderjarig 
wordt zal Boudewijn IV proberen zijn gezag overal te 
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herstellen. Dit leidt evenwel tot een conflict met 
Boudewijn I van Boulogne (R.c990-1024) en zijn broer 
Arnulf III van Ternois.

Boulogne

Boulogne en le Boulonnais maakten reeds vroeg deel uit 
van wat men later Gallicaans Vlaanderen noemde. De 
stad Boulogne kwam in dit gebied op in de 9e eeuw.
De eigenlijke stichter van de dynastie is een Hennequin 
van Boulogne, hoewel een genealogie reeds  van  in de 5e 
eeuw van ‘graven’  spreekt. Hennequin huwde rond 850 
een Bertha uit het naburige graafschap Ponthieu. Het hele 
gebied werd herhaaldelijk geteisterd door de Vikings.
Het gebied werd ook een twistappel tussen de Franse 
koning  en de graven van Vlaanderen. Een zoon van 
Boudewijn II, Adalulf kreeg Boulogne toegewezen. 
Arnulf nam het dan bij diens dood terug. Dit wordt 
nauwelijks of niet besproken in de Franse teksten, waar 
een graaf Arnulf met dezelfde overlijdensdatum wordt 
gemeld als zoon van Odakar VI.
De eerste vlaamse graaf van Boulogne was Adalulf, die 
zijn vader Boudewijn II voor Boulogne opvolgde in 918. 
Adalulf en zijn opvolgers verwierven achtereenvolgens 
Terwaan, Fauquemberg en St.Omaar in het noordelijk 
deel van de Ternois. In het begin van de 11e eeuw nam 
Boudewijn IV van Vlaanderen deze laatste gebieden zelf 
in. Boulogne zelf werd blijvend beheerd door dezelfde 
familie tot in 1120, waneer het  overging naar een tak van 
de graven van Blois (Cawley).
Het is  niet bekend hoe de graven van Boulogne de hand 
konden leggen op  het graafschap Lens, voortkomend uit  
de pagus Eserebiere of pagus Leticus. Waarschijnlijk 
opgericht als apanage voor Lambert, zoon van Eustache I, 
graaf van Boulogne,  kwam dit terug aan Eustache II, 
broer van Lambert, na diens dood in 1054. Het bleef dan 
aan Boulogne tot in de 12e eeuw.
Eustache II van Boulogne hielp Willem de Veroveraar in 
1066. Hun graven waren ook actief tijdens de kruis-
tochten. De broeders van Eustache III, Godfried van 
Bouillon en Boudewijn werden  koningen van Jerusa-
lem. De kroon werd ook aan Eustache geboden maar hij 
weigerde het.
Graaf Renaud koos de zijde van de Duitse keizer in  de 
Slag van Bouvines in 1214 en werd  verslagen door Filip 
II. Boulogne ging naar de kroon maar de aangestelde 
zoon van de koning kwam in opstand. Daarenboven 
vocht Renaud I aan de zijde van de vijand van Filip 
August, zodat  hij bij zijn gevangenname van zijn macht 
werd ontheven. De koning wees dan het graafschap in 
1235  toe aan een nicht van Mathilde, Adelheid van 
Brabant, gehuwd met  Willem X van Auvergne. 
Boulogne werd nu verder bestuurd door het huis van 
Auvergne. Enkele generaties later ging het naar Filip van 
Rouvres, waarna in 1413 hertog Filip de Goede van 
Bourgondië het  graafschap verwierf. Bij  de dood van 
Karel de Stoute (1477) nam koning Lodewijk XI het 
gewoon terug.

Die laatste wordt vermoedelijk gedood in 1019 bij de 
belegering van St.Omar door Boudewijn IV. Boudewijn 
IV heeft vlug zijn leenhulde gebracht aan de nieuw 
franse koning, Hugo Capet. Hij had vooral oog op zijn 
oosterburen, Ename en Valenciennes.
In Ename was een burcht gebouwd door Godfried van 
Verdun. Het was gelegen in het gelijknamig klein graaf-

schap, tussen Schelde en Dender. Arnoul van Valen-
ciennes, graaf van Famars2,   had van Otto II  rond 974 
dit gebied uit Henegouwen toegewezen gekregen.

Wanneer Arnulf van Holland in 993 overlijdt neemt 
Boudewijn IV Gent en het Land van Waas terug in. In 
995 probeert hij voet te krijgen in Kamerijk en er volgen 
schermutselingen rond Valenciennes.  Boudewijn IV kan 
met Lambert van Leuven een overeenkomst maken 
zodat hij de vrije hand krijgt voor Valenciennes (1006). 
Zowel de koning als de keizer laten dat niet toe en 
komen Valenciennes belegeren. Boudewijn IV houdt 
stand, maar in 1007 komt de keizer terug en Boudewijn 
IV moet toegeven. Valenciennes gaat terug aan de keizer.

Om een tegengewicht te vormen tegen de Vlaamse 
macht, bouwen de graven van Boulogne een 
matrimoniaal net-werk uit met Vlaamse en Lotharin-
gische families. Eustache I (R.1024-1047) laat zijn zoon 
Eustache II trouwen met Godgifu,  klein-dochter van 
Richard I van Normandië en zuster van Edward de 
Belijder, tevens weduwe van Dreux van Amiens. 

In die periode groeide rechts van de Schelde de Ottoonse 
macht, die tussen 990 en 1008 drie op Vlaanderen 
gerichte versterkingen bouwde. Antwerpen, Ename en 
Valenciennes. Die vormden elk een markgraafschap in 
burggraafschappen.

Samen met de graaf van Holland en deze van 
Henegouwen komt hij in opstand tegen Hendrik II. 
Hierbij neemt hij Valenciennes en het kasteel van Gent 
(1005), beide bezit van de keizer.  Vervolgens kan hij het 
hoofd bieden aan de verenigde legers van de koning van 
Frankrijk, de keizer en de hertog van Normandië. Hij 
verzoent zich met de keizer aan wie hij Valenciennes 
teruggeeft (1007), maar hij krijgt hiervoor als keizerlijk 
leen de Zeelandse eilanden met Walcheren in ruil, wat 
samen met de Vier-Ambachten en het Land van Waas en 
het Land van Aalst keizerlijk Vlaanderen uitmaakten3  . 
Zodoende is hij vazal zowel van Frankrijk als van 
Vlaanderen. Op het einde van zijn leven moet hij een 
opstand van zijn oudste zoon Boudewijn V over-
meesteren.

Volgens Boudewijn IV vormde de burcht van Valen-
ciennes een bedreiging voor Osterbant,  en nam dan maar 
Valenciennes in. Hendrik II samen met Hugo Capet 
wilden dit ongedaan maken (1006), maar dit lukte hen 
niet en Boudewijn IV kon Valenciennes behouden. Het 
jaar daarop hernam Hendrik II de strijd, maar ook dan 
kon hij Valenciennes niet terug nemen. Hij trok zich 
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terug in ‘zijn kasteel’ te Gent, op de  linkeroever van de 
Schelde. Boudewijn moest uiteindelijk toegeven en gaf 
Valen-ciennes terug. Hendrik II geeft het hem dan toch 
terug in leen,  en voegt daar de vier zuidelijke eilanden 
van Zeeland (Walcheren) ‘Zelandia inter Scaldem et He
(i)densee (Zwin?)‘ bij evenals de Vier-Ambachten 
(c1009). Hendrik nam dit eigenlijk af van Dirk II van 
Holland, die in die periode in opstand was tegen de 
bisschop van Utrecht en de keizer.

Wanneer graaf Arnulf van Valenciennes in 1012 overlijdt 
komt Boudewijn IV naar Valenciennes. De keizer geeft 
dan maar toe en geeft hem daarenboven Walcheren 
(Zeeuwse eilanden en de Vier-Ambachten).
Bij de dood van keizer Hendrik II in 1023, probeert 
Boudewijn IV andermaal Kamerijk te nemen. Inmiddels 
komt het tot een oorlog met Henegouwen om Chièvres, 
Biest en Ename. Boudewijn IV neemt tenslotte Ename in 
1033 en in 1040 het overige.
Inmiddels had Boudewijn zijn relatie met de koning van 
Frankrijk, Robert,  kunnen verbeteren. Hij kreeg gedaan 
dat zijn zoon Boudewijn V met de minderjarige dochter 
Adèle trouwde. Het huwelijk zal worden gesloten in 
1028.
Na zijn huwelijk kwam deze in opstand tegen zijn vader, 
die naar Normandië moest vluchten. Met de hulp van de 
hertog van Normandië kon de vader de orde herstellen 
en Boudewijn V onderwierp zich na de Pacificatie-
bijeenkomst in Oudenaarde in 1030.

Later zal Boudewijn IV dit innemen, wat het einde der 
graven van Gent inluidt.  Er zullen wel nog burggraven 
of kasteelheren van Gent zijn. Die zullen van de keizer 
de Vier-Ambachten in achterleen krijgen. Dit zal zeker 
duren tot in de 13e eeuw.
Toch bleven de kasteelheren van Gent achterleenman 
voor Gent en voor de VierAmbachten, maar niet voor het 
Land van Waas. Het Land van Waas was dus een leen 
van de koningen van Frankrijk, in leen aan de graven 
van Holland, waar de heren van Beveren een zekere 
macht uitoefenden en ook goede betrekkingen hadden 
met de graven van Holland.  

Inmiddels waren de Reginaren in Henegouwen in hun 
positie hersteld. Renier V had door een huwelijk met 
Mathilde, dochter van Herman van Ename, zijn gebied 
uitgebreid o.a.  met Ename, wat Boudewijn IV niet erg 
zinde. In 1033 neemt hij zowaar de burcht van Ename in 
en vernielt hem.
Boudewijn IV overlijdt in 1035
Boudewijn V genaamd van Rijsel (1012-1107; R.
1035-1067) huwt een prinses van Frankrijk. Hij staat 
bekend om zijn rechtschapenheid en vroomheid. Wegens 
zijn veelvuldig verblijf in Rijsel krijgt hij zijn bijnaam.
Na een verzoening met Boudewijn V zal de graaf van 
Boulogne evenwel zijn onafhankelijkheid niet prijs-
geven. Ingevolge die huwelijksrelaties wordt hij 
overigens een belangrijk man in de politieke constellatie 
van het noorden van West-Frankenland, maar ook voor 
de Engelse en Lotharingische gebieden (Baudhuin).

Bij zijn opvolging in 1035 ontstaat er conflict met de 
keizer. Twee conflicten teisteren West-Europa. Het eerste 
is een Frans-Duits over het huwelijk van de Duitse 
keizer met een Franse ‘prinses’  en het andere is het 
ongenoegen van Godfried van Verdun omdat hij zijn 

zin niet krijgt bij de benoeming tot hertog van Neder-
Lotharingen. 
Hendrik III, geconfronteerd met de opstand van 
Godfried met de Baard, die gans Lotharingen wenste te 
beheren als hertog, wenste dan ook een sterk en neutraal 
Vlaanderen en gaf in 1095 aan zoon Boudewijn VI het 
mark-graafschap van Antwerpen. Dit was ‘vrij’ gekomen 
door het overlijden van Gozelo, hertog van Neder-
Lotharingen.
Toch zal twee jaar later Boudewijn V een verbond 
sluiten met Godfried met de Baard, waarschijnlijk omdat 
Richilde en Herman van Henegouwen Valenciennes 
hadden ingenomen. 

Godfried komt andermaal in opstand en nu spant 
Boudewijn V met hem samen. Tevens sluit hij een 
verbond met de koning van Frankrijk, dan met Hene-
gouwen en ook met Dirk IV van Holland die kans zag 
om het de bisschop van Utrecht lastig te maken. 
Verschillende wederzijdse invallen vinden plaats.
Uiteindelijk komen de keizer en de koning tot een ver-
gelijk, zodat keizer Hendrik III nu alleen Dirk van 
Holland aanvalt, die sneuvelt. Godfried voelt zich in het 
nauw en onderwerpt zich. Vervolgens valt Hendrik III 
Vlaanderen aan te Kamerijk. Boudewijn V moet 
toegeven en Antwerpen ‘teruggeven’.

Zijn expansiedrang geleek aan die van zijn vader. Na de 
dood van Godfried van Verdun, was het graafschap 
Ename overgegaan op zijn zoon Herman. Die trad later 
in het klooster en maakte zijn graafschap over aan zijn 
schoonzoon Renier V van Henegouwen. Boudewijn zag 
deze invloed vanuit Henegouwen niet graag en nam in 
1034 de vesting Ename in, ter gelegenheid van een 
conflict met keizer Hendrik III. Ename wordt dan 
grondig vernield.  Ook het keizerlijk kasteel in Gent 
wordt ingenomen. 

Omwille van een dispuut over Zeeland komt hij in 
conflict met Dirk IV van Holland, maar spoedig sluit hij 
met hem en met Godfried IV van Brabant een verbond 
tegen keizer Hendrik III. In 1047 wisselt hij met Herman 
van Henegouwen Osterbant uit voor Ename. Ook 
bekomt hij de voogdij van Antwerpen voor zijn zoon 
Boudewijn V, van de keizer van Duitsland.

Keizer Hendrik III was met een prinses van het huis van 
Anjou gehuwd, dit tegen de zin van de koning van 
Frankrijk, Hendrik I. Na enige aarzeling sloot 
Boudewijn V zich bij Godfried aan, samen met de 
graven van Henegouwen en West-Friesland.
Boudewijn ging de burcht van Nijmegen vernielen. In 
1048 verzoenden Hendrik III en Hendrik I zich, zodat 
Boudewijn V zich na enig strijdgewoel moest onder-
werpen (1050).

In Henegouwen was Herman overleden in 1050, opge-
volgd door zijn weduwe Richilde. Onmiddellijk laat 
Boudewijn V zijn zoon trouwen met de erfgename van 
Henegouwen, Richilde.  Het bloedverwantschap werd 
door een dispensatie door de paus omzzeild. Die paus 
was een familielid van Richilde. Verder ging het 
huwelijk ook zonder toelating van de keizer door. 
Uiteraard is keizer Hendrik III niet akkoord met de ruil 
en komt met een leger naar Valenciennes, vanwaar hij de 
Osterbant vernielt. De legers vinden mekaar in de slag 

                                                                             Graafschap Vlaanderen                                                              30 -  14



van Phalempin  bij Lille (1054), maar dit blijft onbeslist. 
Het jaar daarop gaan Boudewijn V en Godfried 
Antwerpen belegeren.  Enig strijdgewoel in alliantie met 
Godfried tegen Antwerpen en hertog Frederik van 
Neder-Lotharingen blijft onbeslist.

In 1056 overlijdt Hendrik III en zijn opvolger zoon 
Hendrik IV geeft dan toe. Boudewijn V gaat naar Keulen 
en brengt leenhulde.
Boudewijn V kan zuidelijk Zeeland behouden, evenals 
de VierAmbachten en het kasteel van Gent.  Hiervan 
hingen inmiddels het allodium van Bornem en het 
allodium van Dendermonde af.
Ename, nu graafschap Aalst, wordt hem toebedeeld 
evenals de andere gebieden van keizerlijk Vlaanderen. 
Zijn huwelijk met Richilde wordt erkend wat tevens 
leidt tot zijn erkenning voor Doornik en de Tournaisis. 
Zo keerde de rust in Neder-Lotharingen terug.
Bewust van de economische betekenis van zijn steden 
doet hij veel om ze bij hun ontplooiing te steunen. 

Het huwelijk van twee andere kinderen krijgt eveneens 
een politieke tintje. Zoon Robrecht huwde in 1063 met 
Gertrude van Holland. Die zal zich later mengen in het 
bestuur van Vlaanderen.  Dochter Mathilde wordt 
uitgehuwelijkt aan Willem van Normandië, die later 
Engeland zal veroveren.

De familiale-banden tussen Boudewijn V, Filip I en
Willem van Normandië

Tussen 1060 en 1065 was hij voogd over zijn jonge neef 
Filip I van Frankrijk. Ook steunt hij zijn schoonzoon 
Willem II van Normandië, met schepen en soldaten, in 
zijn onderneming om in 1066 Engeland te veroveren. De 
jongere zoon Robrecht, later de Fries genaamd, eiste 
evenwel Vlaanderen op, omdat zijn broer reeds Hene-
gouwen had. Uiteindelijk werd een akkoord gesloten te 
Oudenaarde, waarbij Robrecht afstand deed mits 
betaling van een belangrijke geldsom. Boudewijn VI 
overleed reeds in 1070. Zijn opvolger, Arnulf III, 
overleed het jaar daarop, zodat Robrecht meende zijn 
slag te kunnen slaan, zoals we verder zullen zien
Dit zal belangrijke consequenties hebben voor de 
geschiedenis van West-Europa

Personele Unie met Henegouwen

Boudewijn VI (1030-1070; R.1067-1070) volgt zijn 
vader op en door zijn huwelijk met Richilde wordt hij 
Boudewijn I van Henegouwen. Hiermee ontstaat een 
Personele Unie,  gelegen tussen Frankrijk en het 
keizerrijk. Blijkbaar is hij de eerste die een charter geeft 
aan een gemeente en wel in 1068 aan Geraardsbergen. 
Dit getuigt van zijn vredelievende politiek ten overstaan 
van zijn onderdanen.  Ongelukkig overlijdt hij reeds in 
het derde jaar van zijn regeringsperiode, nadat hij zijn 
apanage had verdeeld tussen zijn twee zonen, 
Vlaanderen aan Arnulf III en Henegouwen aan zijn 
andere zoon,  Boudewijn, beiden onder voogdij van hun 
moeder Richilde.

Arnulf  III (c1056-1071; R.1070-1071), onder voogdij 
van zijn moeder, moet onmiddellijk het hoofd bieden aan 
een revolte van maritiem Vlaanderen onder aanstoken 
van zijn oom Robert de Fries.  Die slaagt erin Gent voor 
zich te winnen. Richilde en Arnulf roepen de koning van 
Frankrijk ter hulp en krijgen ook de hulp van de graaf 
van Hereford en van Normandische troepen.
De legers ontmoeten mekaar op 22 februari 1071 in 
Kassel, waar Arnulf sneuvelt. Robert de Fries neemt het 
graafschap Vlaanderen in bezit, hierbij gesteund door de 
koning van Frankrijk.  Hij laat Henegouwen aan zijn neef 
Boudewijn, wat het einde betekent van de Personele 
Unie.

Eerste Vlaamse Successie-Oorlog
 
Robrecht de Fries (c1030-1093; R.1071-1093) was in 
1063 gehuwd met Gertrude van Holland, weduwe van 
Floris I van Holland. Zo regeerde hij als voogd over 
Holland voor zijn pleegzoon Dirk V van Holland. Via 
zijn vader was hij heer van keizerlijk Vlaanderen, maar 
moest hieraan verzaken bij zijn aantreden in Holland.  Bij 
de dood van Boudewijn VI zal hij die overeenkomst 
schenden en zoals hoger vermeld het graafschap Vlaan-
deren ‘veroveren’.

De graven van Boulogne, Eustachius II, van Ardres en 
van St.Pol kozen partij voor graaf Arnulf. De broer van 
de eerste was bisschop van Parijs en kanselier van de 
koning. Zij konden hem overtuigen en Filip I kwam met 
een leger, evenals Richilde met een henegouws leger 
naar Kassel en wachtten aldaar op Robrecht. Op 22 
februari 1071 kwam het tot een treffen. 
Na een schijnaanval van Robrecht, viel Arnulf in een 
hinderlaag en werd zelfs door een vlaamse verrader, de 
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edelman Gerbod, neergestoken. Richilde en de jongere 
zoon Boudewijn werden gevangen genomen, maar ook 
Robrecht werd in het volgend geharrewar gevangen door 
de inwoners van St.Omar. De koning wreekte  zich op 
deze stad, maar het kwam tot een ruil met territoriale 
concessies. De overeenkomst werd bezegeld door het 
huwelijk van Bertha, stiefdochter van Robrecht, met de 
koning.
Het volgend jaar viel Robrecht nog Henegouwen binnen 
en versloeg een Henegouws leger te Gottignies aan de 
boorden van de Haine (Gevaert).

De expansie van Vlaanderen in de 10e en 11e eeuw
(www.tu.dresden.de/sulcifra/frankreich/ma/comtes/flandre.htm)

Toch verzoent hij zich met de koning van Frankrijk, 
Filip I, die zich zal verloven met zijn pleegdochter 
Bertha van Holland, uit het huwelijk van Gertrude en 
Floris I van Holland. Ook sluit hij vrede met zijn neef, 
Boudewijn II van Henegouwen.  Robert de Fries kon 
zich in 1076, na al zijn perikelen en usurpatie met de 
keizer verzoenen in Mainz. Daar kreeg hij de investituur 
voor keizerlijk Vlaanderen. Ook werden de betrekkingen 
tussen Holland, Vlaanderen en de keizer genormaliseerd.
Robert laat wel Zuid-Zeeland aan zijn stiefzoon, wat een 
achterleen aan Vlaanderen wordt. Waarschijnlijk werd 
dan het Land van Waas als ‘duits leen’ gesteld, mogelijks 
als prijs aan Duitsland voor Zuid-Zeeland. Het werd in 
leen gegeven aan de heren van Aalst.
Robrecht de Fries zal bij het conflict met Henegouwen 
(1071-1072) Oosterbant verliezen behalve Douai. Het 
noorderlijk deel van het markgraafschap wordt wel 
veroverd,  maar niet dat van Antwerpen. Hij moest dan 
wel leenhulde brengen aan keizer Hendrik III in 1050. In 
1056 wordt Boudewijn V beleend met de Vier-
Ambachten, dat hij waarschijnlijk reeds had veroverd in 
1012. (Augustijn)

Internationaal  had Robrecht I vrij veel invloed en zelfs 
aanzien.  Hij droeg bij tot de versteviging van de macht 
van de Hollandse graven. Zijn conflicten met de Kerk 
waren vooral bedoeld om meer invloed te krijgen in de 
verschillende bisdommen, zowel bij benoemingen - zelfs 
tegen de paus in - , als bij hun bestuurszaken.

Bij zijn drang om zijn heerschappij te versterken krijgt 
hij van de paus het recht tot de inrichting van het nieuwe 
bisdom van Arras in 1093. Zodoende wordt de invloed 
van de bisschop van Kamerijk in de streek verminderd 
en ook die van de keizer, wat een belangrijke factor is bij 
het begin van de Investituurstrijd.

Gertrude van Holland huwde Robrecht de Fries op de 
leeftijd van 30 jaar. Zij was de weduwe van Floris I van 
Holland die in 1061 werd vermoord. Hoewel zij nage-
noeg 20 jaren regeerde, speelde zij een eerder be-
scheiden politieke rol. Zij was nog wel steeds begaan om 
het graafschap Holland te vrijwaren voor haar zoon Dirk 
V. Zij kon een belangrijk huwelijk afsluiten voor haar 
dochter Bertha met de koning van Frankrijk, Filip I.
De opvoeding van haar vijf kinderen en de ontmoe-
diging door de moord op haar eerste echtgenoot waren 
vermoedelijk de reden van haar eerder teruggetrokken 
leven, naast de assertiviteit van haar tweede echtgenoot. 
Haar schoonmoeder Adele Capet, dochter van de koning 
van Frankrijk, met haar persoonlijke en politieke banden 
in Vlaanderen, stelde haar wat in de schaduw. 
(K.Nicholas) 

Aan de macht geholpen door de ridderstand, steunde 
Robrecht I de opkomende steden, die financieel 
belangrijk waren, maar ook een tegengewicht vormden 
tegen de adel. Die kwam overigens regelmatig in 
opstand omdat hij voelde dat hij zijn macht zag 
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verminderen.  Brugge wordt zijn favoriete verblijfplaats. 
Hij neemt vele maatregelen die de economie stimuleren, 
wat de handelrelaties van Vlaanderen tot aan de 
Baltische zee zal bevorderen.  Zijn multipele voordelen 
die hij de handel biedt leiden tot een sterke ontwikkeling 
van het gebied.
Hij mengt zich in de Engelse binnenlandse problemen en 
plant samen met zijn  schoonzoon koning Canut van 
Denemarken, een inval in Engeland, maar diens dood in 
1086 maakt een einde aan de plannen. Met paus 
Gregorius VII heeft hij goede relaties en steunt diens 
maatregelen om de clerus een meer religieus leven te 
laten leiden. Toch volgt hij de paus niet altijd. Zo blijft 
hij de kerkelijke domeinen belasten. Ook steunt hij de 
inspanningen om tot  een godsvrede te komen.

Tussen 1087 en 1090 gaat hij op bedevaart naar het 
Heilig Land en wordt ontvangen door keizer Alexis van 
Constantinopel.  Niettegenstaande zijn usurpatie ontwik-
kelde hij zich tot een respectabele figuur voor zijn tijd.

Zijn zoon Robrecht II van Jerusalem (1065-1111; R.
1093-1111) werd reeds van 1087 betrokken bij de 
regeringszaken. Hij volgt dezelfde politiek als zijn vader. 
Robrecht II van Jeruzalem (1093-1111) steunt de 
Engelse koning tegen de Franse koning. Zijn centralisme 
is van Engelse ingeving. Robrecht II  werd beleend in 
1107 door keizer Hendrik V met Kamerijk en het 
Kamerijkse. Dit zal verloren gaan bij de crisis na de 
moord op Karel de Goede (1127).

Eerste Expansieperiode van het Graafschap Vlaanderen

   Winst Verlies
 862 Gent en Waas
 866 Ternois
 883 gebied tussen Noordzee en Artois
 892 Ternois en abdij van St.Vaast en St.Bertin
 895 Vermandois, Boulonnais en Artois
 897       897 Vermandois
 899       899 Artois en St.Vaast
 918 Splitsing  Arnulf : Vlaanderen
     Adalulf: Boulonnais en Ternois
 931 neemt Mortagne
 932 neemt Artois
 933 neemt Douai en Ostravent
 933 neemt Boulogne en Ternois terug
 938 neemt Montreuil     938 Montreuil terug
 943 verkrijgt Amiens     943 Amiens
 964       964  Amiens, Ponthieu, Artois, Ostravent
         Boulogne, Ternois aan Arnulf
         Kortrijk aan Baldzo
         Gent en Waas aan Dirk v.Holland
 988 Ponthieu, Artois, Ostravent a.Wwe Rosana
 989       989 Ponthieu en Montreuil
 993 Gent en Waas     
 1006  Valenciennes 
 1007        1007  Valenciennes
 1012  Valenciennes, Walcheren (Zeeland-Vier-Ambachten 
 1045  Markgraafschap Antwerpen
 1049       1049 Markgraafschap Antwerpen
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Robrecht II onderging wel heel veel invloed van zijn 
vrome echtgenote, Clemence van Bourgogne,  een 
fervente hervormingsgezinde. Zij kende persoonlijk 
verschillende invloedrijke religieuze personen zoals 
Anselm van Canterbury en bisschop Lambert van Arras. 
Zij steunde intensief de hervorming van Cluny in de 
verschillende abdijen.
Clementia van Bourgondië was de jongste van de 12 
kinderen van Willem de Grote, graaf van Bourgondië 
(c1017-1087). Eén van haar broers was Willem, de latere 
paus Calixtus II (R.1119-1124), eerst aartsbisschop van 
Vienne en later medeondertekenaar van het Concordaat 
van Worms (Sproemberg).
Zijn echtgenote, Clementia van Bourgondië, stamde uit 
een machtige bourgondische en franse dynastie.   Vrij 
vlug drukte zij haar stempel in de regerende familie en 
in Vlaanderen. Gedurende 26 jaren was zij gravin en 
regeerde eerst als echtgenote en vervolgens voor haar 
ongehuwde zoon.
Zij kreeg een omvangrijk weduwegoed, nagenoeg een 
derde van het graafschap, omvattend 12 steden in het 
maritiem en het zuidwesten-gebied,  zich strekkend van 
Rijsel tot Douai en Bapaume. Tijdens de afwezigheid 
van Robrecht II op kruistocht was zij regentes en 
regeerde met sterke hand en kon een aantal onlusten 
bedwingen. Ook na de terugkeer van haar man bleef ze 
op de voorgrond.
Zij stuurde aan op de kerkelijke en monastieke 
hervorming en werkte samen met de bisschoppen om 
abdijen te steunen. Zo stichtte zij o.a. de abdijen van 
Bourbourg en van Avesnes.
Deze energieke vrouw had via haar familie duidelijk 
banden met het klooster van Cluny. Zij was zeer begaan 
met de toenmalige hervorming in verschillende kloosters 
en had waarschijnlijk wel de hand in de toenmalige 
afsplitsing van het bisdom Atrecht evenals in de 
benoemingen in het bisdom Kamerijk. Nadat Robrecht II 
was gesneuveld in de slag van Meaux (1111) bleef zij 
aktief naast haar zoon Boudewijn VII. Deze had het niet 
gemakkelijk om zich van haar voogdij te ontdoen. Zij 
deinsde er niet voor terug om revoltes uit te lokken, 
maar Boudewijn VII haalde telkens de bovenhand. In 
1119 sneuvelde deze, zodat Clementia opnieuw haar 
kans zag, maar Boudewijn had zijn neef Karel van 
Denemarken aangeduid als opvolger. Ook hij had het 
niet gemakkelijk, maar slaagde erin haar invloed en zelfs 
haar weduwegoed in te perken, tot zij zich terugtrok in 
haar gebieden, begaan en bezorgd om religieuse 
instellingen. Zij overleed in 1133. (K.Nicholas)

Wanneer Robert II een conflict heeft met Hendrik V en 
de graaf van Holland (c1080), neemt hij het Land van 
Waas af van de weduwe van Boudewijn van Aalst.  In 
1120 zal Karel de Goede dit teruggeven aan zoon 
Boudewijn de Dikke van Aalst.

In de Investituurstrijd stelde Robrecht zich zeer onaf-
hankelijk op. Een investituurkwestie in Vlaanderen was 
er niet omdat de graven zich weinig mengden in kerk-
aangelegenheden. Maar door zijn huwelijk met de kerk-
hervormster Clementia van Bourgondië, zuster van paus 
Calixtus II, was Robrecht wel pausgezind geworden. 
Met de Franse koning Filip I leverde dat niet al te veel 
moeilijkheden op. Keizer Hendrik V was wel misnoegd 
op Robrecht, die voor de Zeeuwse eilanden en voor 
Oost-Vlaanderen ten oosten van de Schelde zijn leenman 

was.  Hij viel hem aan,  maar moest Robrecht uiteindelijk 
zelfs Kamerijk in leen geven (1107). De hele 
Investituurstrijd ging overigens ongemerkt aan Vlaan-
deren voorbij. 
Wel gaat hij op kruistocht, samen met Godfried van 
Bouillon. Robrecht II van Jeruzalem was één van de 
leiders van de 1ste kruistocht (1096-1100). Zijn 
echtgenote Clementia van Bourgondië neemt het bestuur 
over. Zijn heldhaftigheid in de kruistocht brengt hem 
prestige bij zijn terugkeer in 1099.Hij slaagt erin zijn 
invloed in de Cambresis te vergroten en krijgt zelfs de 
voogdij over het bisdom. Tevens is hij een trouwe vazal 
van de koning van Frankrijk, Lodewijk VI de Dikke, die 
hij helpt in zijn strijd tegen de heer van Montmerency 
(1101) en graaf Thibaut van Bar (1111). Bij deze laatste 
veldtocht sneuvelt hij bij Meaux en wordt begraven in de 
abdij van St.Vaast in Arras.

De Opvolging in Boulogne

Mattheus van Boulogne, een broer van Filip van 
den Elzas was in 1160 gehuwd met Maria van 
Boulogne, één van de dochters van Stefan van 
Blois, koning van Engeland. Zij hadden (althans 
volgens Mohr) twee dochters Ida en Mathilde, die 
voor de erfenis zouden zorgen. Vader Mattheus was 
in 1170 gescheiden en overleden in 1173. Er was 
voor deze erfenis dus inter-esse vanuit Vlaanderen, 
Engeland (Hendrik II) en de koning van Frankrijk 
(Lodewijk VII),  die voorstelde Ida te laten huwen 
met zijn zoon Filip en Mathilde met Lodewijk van 
Blois, een neef van de koning. Graaf Filip van 
Vlaanderen was hiermede niet akkoord en wenste 
Ida uit te huwen aan graaf Gerhard van Gelre en 
Mathilde aan Hendrik I van Brabant, een zoon van 
Godfried van Brabant. Hiermede kon de koning van 
Engeland niet akkoord gaan. Filip kan de koning 
van Frankrijk overtuigen en uiteindelijk ook 
Engeland.
Mathilde is getrouwd met Hendrik I van Brabant, 
maar over Ida is de literatuur het niet eensgezind.

Onder graaf Robrecht II was het graafschap Vlaanderen 
zo goed als onafhankelijk. Robrecht II voerde een beleid 
afgestemd op Engeland en sloot een bondgenootschap 
met de Engelse koning Willem II  (1093).
Terug in Vlaanderen sloot hij opnieuw een bondge-
nootschap met de Engelse koning, nu Hendrik I (1103). 
Hendrik keerde Robrecht een jaarrente uit en Robrecht 
zou zijn leenheer, de Franse koning Filip I,  van een 
aanval op Normandië weerhouden. De Vlaamse graaf 
werd de militaire bondgenoot van Engeland-Normandië, 
tegen zijn eigen leenheer in.

De Engelse koning Hendrik I viel in Normandië zijn 
oudere broer Robrecht Curthose aan om dat hertogdom 
op hem te veroveren (1106). Zo herstelde hij het Engels-
Normandische rijk, met de hulp van Robrecht II.
Robrecht de Fries had de usurpatie van Willem de 
Veroveraar van Engeland niet erkend. Enkel na diens 
dood kwam er een toenadering tussen de zonen en 
Robrecht. Willem II verzekerde een jaarrente van 
ongeveer 300 zilvermarken die eigenlijk reeds waren 
toegezegd aan Boudewijn V. Robrecht II steunde de 
strijd van Willem II in Normandië. Met diens opvolger 
Hendrik I werd een nieuw verdrag gesloten (1103). 
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Nadat Hendrik I ook Normandië in bezit had genomen 
moest Robrecht II zowel deze in ere houden als zijn 
suzerein Lodewijk VI die met de gang van zaken niet 
ingenomen was. Bij de overeenkomst werd gravin 
Clementia ook betrokken.

Kamerijk en Robert de Fries

In Kamerijk had de Investituurstrijd een bijzonder 
grenspolitieke implicatie. Tijdens het schisma werd 
Walcher, de energieke aartsdiaken van Brabant,  ge-
steund door de keizer en kreeg Manasses de steun 
van de paus, het Westrijk en eigenlijk ook van 
Vlaan-deren. In de stad waren er eveneens twee 
partijen. De burgers waren de ruzie beu en 
verdedigden de stad tegen Robert van Vlaanderen, 
aan wie de paus de opdracht had gegeven haar in te 
nemen.
De burgers droegen hem wel de stad over op voor-
waarde dat de keizer tijdens de eerste zes maanden 
Walcher zou komen steunen. Robert koos voor 
steun aan de keizer en  Walcher, vooral om de stad 
zelf te bemachtigen. Hij kon zijn belofte evenwel 
niet waar maken en Walcher moest wijken voor de 
nieuwe tegenbisschop Odo. Later heeft keizer 
Hendrik IV Robert (1106) in Douai belegerd. Dit 
om er op te wijzen dat toen al de ‘gemeenten’ hun 
zin konden doordrijven. Het bisdom volgde 
vervolgens een onafhankelijke koers en ‘verliet’ het 

Overigens sneuvelde Robrecht II bij een veldslag aan de 
zijde van de koning (1111).  (Sproemberg).

De Franse koning Lodewijk VI was, eerst begonnen met 
Robrecht Curthose aan te vallen, maar steunde hem toen 
die door Hendrik I werd belaagd (1104-13). De Franse 
koning en de Vlaamse graaf zaten in Normandië dus 
openlijk in het tegenovergestelde kamp. En nog tijdens 
de oorlog sloot Robrecht II voor de derde maal een 
bondgenootschap met de Engels-Normandische koning  
(1110). Robrecht scheen het Engelse centralisme te 
volgen, door Hendrik I uitgebouwd. En zoals zijn vader 
speelde hij de opkomende Vlaamse steden tegen de 
Vlaamse adel uit. Zijn ordehandhaving onder de adel 
stimuleerde de handel, en de steden kregen vrijheden ten 
koste van de adel. De regering van Robrecht bewees zijn 
militaire slagkracht en de diplomatieke zelfstandigheid 
van het Vlaamse graafschap begin van de 12e eeuw.  

Veel Vlaamse aandacht ging naar het oorlogvoerende 
Engeland en Frankrijk, om economische redenen. Enge-
land verschafte de wol voor de Vlaamse textielwaren die 
Vlaanderen vooral in Frankrijk verkocht.  Maar wat de 
heroriëntatie vooral verklaarde was de sterke band van 
het Vlaamse graafschap met Engeland. De Engelse 
koning Hendrik I trok veel Vlaamse edelen aan als 
vazallen in Engeland. Hij schonk hen lenen, die dan 
steunpilaren werden voor het Franstalige, Normandische 
bezettings-regime in Engeland. 

De belangrijkste band tussen Engeland en Vlaanderen 
was de economie.  Vlaamse handelaars kochten er wol 
voor de Vlaamse textielnijverheid, en verkochten er 
Vlaamse textielwaren. Begin van de 12e eeuw werd de 

Vlaamse textielindustrie afhankelijk van wolinvoer uit 
Engeland. Aanvankelijk hadden de Vlamingen echter 
nog een dominante positie in de handel met Engeland. 
Ze verkochten namelijk ook Franse waren in Engeland, 
en Engelse waren in Frankrijk. Mogelijk konden ze in 
Engeland zo goed terecht omdat ze Frans kenden.

Tijdens de 11e eeuw hadden Vlaamse graven in de 
Lotharingse Nederlanden grondgebied ingepalmd 
of willen inpalmen. En nu de Investituurstrijd en de 
feodaliteit het Heilige Roomse Rijk zo verzwakten, 
de hertog van Neder-Lotharingen de graaf van 
Leuven werd, en de Nederduitse gewesten 
onderling vochten, lagen de kansen nu beter. Al wat 
de Vlaamse graven in de 12e eeuw deden was 
Kamerijk verwerven, verliezen en opnieuw. 
Overigens moesten ze zich in het Oost-Rijk 
verdedigen tegen Henegouwen.

Zijn zoon Boudewijn VII Hapken (?-1119; R.
1111-1119) volgt zijn vader op in 1111. Aanvankelijk 
werd hij bijgestaan door zijn moeder
Alsdan was zoon Boudewijn VII wel ‘volwassen’, maar 
volkomen onervaren in bestuurszaken zodat de gravin 
aktief bleef.  Zij had een omvangrijk weduwegoed en liet 
haar wel gelden, zodat het wel tot conflikten kwam met 
zoon Boudewijn VII,  over haar wensen om een uitge-
breider weduwegoed. Zij poogde verschillende malen 
met de steun van de adel opstanden te laten uitbreken. 
Meer en meer werd zijn neef,  Karel van Denemarken, 
zijn raadgever, zoon van Knut IV van Denemarken en 
van zijn tante Adela, zodat hij de overhand bekwam. 
Adela en zoon Karel verbleven aan het hof ook na de 
moord op Knud IV.
Zijn eerste zorg is de verwezenlijking van een Lands-
vrede, eerder een strafwetboek dat een te boekstelling is 
van de juridsiche gebruiken. Zijn naam krijgt hij door 
zijn onpartijdige, dikwijls draconische rechtspraak, 
waarbij hij soms zelf de straf uitvoert.
Hij moest optreden tegen graaf Hugo van St.Pol over 
een betwist leen. Een huwelijk met Agnes/Hedwige van 
Nantes zou zijn ontbonden omwille van een 6:6 bloed-
verwantschap, maar men vermoedt ook dat het huwelijk 
niet is doorgegaan omwille van eventuele politieke 
implicaties in verband met de Frans-Engelse oorlog. 
Boudewijn VII had namelijk zijn neef, Karel van 
Denemarken, aangeduid als opvolger.

Boudewijn VII  Hapken was bijna uitsluitend op de 
Frans-Engelse oorlogen gericht, maar volledig Frans-
gezind. In het begin van de 12e eeuw zag het er  niet 
naar uit dat de Franse koning ooit een bedreiging kon 
vormen.  Opmerkelijk was deze ommekeer wel, want het 
Vlaamse graafschap veranderde van partij in het midden 
van de eerste Normandische oorlog die Lodewijk VI 
uitvocht tegen Hendrik I (1104-13). In de tweede 
Normandische oorlog (1116-20) steunde Boudewijn VII 
samen met de Franse koning de zoon van Robrecht 
Curthose, Willem Clito en de opstandige Normandische 
adel.  Een opstand geleid door de graaf Hugo van St.Pol, 
samen met de graven van Hesdin, Boulogne en Guines, 
zowat een los gebonden feodaal gebied, kon Boudewijn 
VII  bedwingen in 1115 en opnieuw in 1117. Zo kreeg 
hij de handen vrij om een buitenlandse politiek te 
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voeren. Engeland was hij niet bepaald genegen, omdat 
de engelsen zijn vader hadden gedood.
Willem Clito, zoon van Robrecht van Normandië had 
wel aziel verkregen aan het Hof. Boudewijn VII en 
Willem vochten samen in Normandië, waar hij 
uiteindelijk gewond geraakte en overleed op 17 juni 
1119.

Wat de politiek van het Vlaamse graafschap zou 
veranderen was de opkomst van de Vlaamse steden. Ze 
waren nog niet overheersend, maar hielpen om een 
opstand in het zuiden van het graafschap te 
onderdrukken. 

Ook hij steunt de koning van Frankrijk, Lodewijk VI,  in 
zijn twisten met rebellerende vazals. Bij de belegering 
van de stad Eu wordt hij ernstig gekwetst.  Hij overlijdt 
enkele maanden later in 1119 aan zijn verwondingen. Bij 
de kandidaten voor zijn opvolging melden zich o.a. 
Godfried I van Leuven, die gehuwd was met 
Clementine, weduwe van Robrecht I. Ook steunde die 
laatste Willem van Ieper, de onwettige kleinzoon van 
Robrecht I.

Zijn volle neef Karel van Denemarken zal hem 
opvolgen, wat het einde betekent van het Huis van 
Vlaanderen, een Karolingische en agnatische lijn vanaf 
de dochter van Karel de Kale. Een belangrijke 
concurrent voor de opvolging was Willem, burggraaf 
van Ieper en van Loo, een bastaardzoon van Filip, de 
tweede zoon van Robert de Fries.

Op zijn sterfbed verzocht hij zijn moeder Karel als graaf 
te laten erkennen. Zij wenste evenwel Willem van Ieper 
als graaf, bastaardzoon van graaf Filip, broer van 
Robrecht II. een broer van Boudewijn VII, Willem was 
reeds in 1109 overleden. Filip was de enige rechtstreekse 
afstammeling van Robrecht I maar zijn zoon kon niet 
worden erkend. Deze vertrok naar Engeland bij de dood 
van Hendrik I en steunde de troonpretendent Stefaan van 
Blois. (Over Willem van Ieper, meer op pag.451)
Clementia volgde de wens van Boudewijn VII dus niet 
en probeerde met alle middelen Willem van Ieper te 
steunen.  Daarenboven huwde zij Godfried I met de 
Baard, hertog van Brabant, in de hoop dat deze 
Vlaanderen zou inlijven. In deze periode had deze 
evenwel de handen vol met de successieproblemen in 
Luik, en hield hij zich wel buiten de problemen van 
Vlaanderen.  (Sproemberg).

In 1119 werd haar broer tot paus verkozen. Men hoopte 
dat hij de Investituurstrijd zou beëindigen maar dit 
mislukte. In Luik benoemde hij Frederik van Namen. 
Verder was hij niet opgezet met het tweede huwelijk van 
zijn zus, zodat hij haar in politieke zaken niet steunde. 
Overigens was in 1119 de beslissing in Vlaanderen reeds 
gevallen. Zonder tussenkomst van de buurlanden werd 
Karel aangesteld.

Huis van Denemarken

Karel van Denemarken, later de Goede (c1083-1127; 
R.1119-1127) genaamd, zoon van koning Canut verbleef 
sedert  de moord op zijn vader in 1086 in Vlaanderen 
met zijn moeder Adelheid van Vlaanderen.
Zodoende was hij behoorlijk vertrouwd met de Vlaamse 
politiek en was hij als erfgenaam aangeduid door zijn 
kozijn, Boudewijn VII. Toch heeft het wat geduurd 
vooraleer hij erkend werd als graaf van Vlaanderen. 
Een pretendent in het Franstalige zuiden kwam in 
opstand, gesteund door de oude gravin, Clementia van 
Bourgondië. Opnieuw hielpen de Vlaamse steden 
(1119-21). Karel de Goede bouwde de ambtenarij verder 
uit. Tijdens een Europese hongersnood (1124-25) 
leverde hij in Vlaanderen graan uit eigen voorraden. Hij 
nam diverse maatregelen om de voedingsprijzen onder 
controle te houden. 
Deze ondervond andermaal de sterke weerstand van de 
graven van St.Pol, van Hesdin, van Coucy en zelfs van 
Henegouwen, doch Karel kon hen allen overmeesteren. 
Gravin Clementia moest wel een deel van haar weduw-
goed inleveren. Godfried ging in 1124 in de alliantie met 
de koning van Engeland en de keizer van Duitsland 
tegen Frankrijk, waarmede Karel niet erg was opgezet.

Karel stond vriendschappelijk tegenover de Franse 
koning. Lodewijk VI kon de inval van de Duitse keizer 
Hendrik V tegenhouden (1124) met de hulp van het 
graafschap Vlaanderen. In het conflict tussen de Franse 
koning en Engeland-Normandië bleef Karel echter 
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neutraal.  Karel de Goede zorgde ongewild voor  belang-
rijke omwentelingen.

                                                                                                                                                                    
Ook hij volgde dezelfde politiek als zijn voorgangers, 
waarbij hij zijn suzerein de koning van Frankrijk trouw 
bleef. Zo steunt hij hem bij de inval in Frankrijk door 
Hendrik V in 1124. Hij slaagt erin beleend te worden 
voor de Cambresis.

Karel de Goede werd gesteund door de steden en maakte 
gebruik van de vijandschap onder zijn tegenstrevers. De 
opstand in Kortrijk kon worden bedwongen en gravin 

Clementia trok zich terug. Hij kon een vredesverdrag 
sluiten (1120) met koning Hendrik I van Engeland. 
Tevens moest hij regelmatig tussen beide komen inzake 
de willekeur en het machtsmisbruik van de adel.
De adel bleef vijandig. Een ambtenarenfamilie die zich 
sedert jaren had opgedrongen nam het voortouw. Een 
proost van het St.Donatius-kapittel van Brugge was de 
leider van deze Erembalden-familie of, volgens andere 
bronnen, de kanselier Bertulf. Zij beraamden een aanslag 
en op 2 maart 1127 werd Karel de Goede tijdens zijn 
gebed in de kerk van St.Donatius in Brugge vermoord.

 De Verschillende Pretendenten voor het Graafschap Vlaanderen  na de dood van Karel de Goede in 1127
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De Hertogen van Normandië en de Opvolging in Vlaanderen

Robert van Normandië (c1053-1134), vanwege zijn 
gedrongen gestalte ook wel Curthose (korte broek) 
genoemd, was de oudste zoon van Willem de Veroveraar en 
Mathilde van Vlaanderen.
Het koningschap over Engeland werd overgelaten  aan diens 
jongere broer, Willem Rufus. Robert moest zich met het 
hertogdom Normandië tevreden stellen. Willem Rufus en 
Robert Curthose kwamen overeen dat ze, zolang ze geen 
nageslacht hadden, elkaars  erfgenaam zouden zijn. De 
jongste broer, Hendrik, die van zijn vader slechts  een 
geldbedrag had geërfd, zou zodoende nooit zeggenschap 
over één  van de beide gebieden krijgen. Het maakte hem tot 
levenslang  rivaal van zijn beide broers.

Engeland en Normandië waren politiek sterk verweven. 
Normandische edellieden wakkerden de rivaliteit tussen de 
broers aan met de bedoeling Rufus buiten spel te zetten. 
Hendrik maakte gemene zaak met hem.
In 1090 schoot Willem Rufus zijn oudere broer ter hulp in 
de zoveelste strijd  tegen de Normandische adel en in 1096 
nam hij het gezag over Normandië tijdelijk waar, omdat 
Robert besloten had aan de eerste kruistocht deel te nemen. 
In 1099 trouwde hij met de rijke Sybilla de Conversano. 
Rufus was begin 1100 bij een jachtongeval omgekomen. 
Omdat Rufus geen nakomelingen had en Robert  afwezig 
was,  had Hendrik de Engelse troon genomen.

In 1101 maakte Robert, gesteund door Normandisch-
Engelse baronnen de overtocht naar Portsmouth om zijn  
rechten op de Engelse troon te laten gelden. Na een gesprek 
stelde hij zich tevreden met een jaarlijkse toelage van 2000 
pond. Robert Belleme, die hem ten tijde van de tocht naar 
Portsmouth had gesteund, bleef echter strijden zowel met 
Robert als met Hendrik. Hendrik loste de zaak op in 1106 
door Normandië op zijn  broer te veroveren in de Slag van 
Tinchebrai. Robert Curthose en  Robert Belleme werden 
levenslang gevangen gezet in Cardiff Castle, als gevangene 
van hun broer. Zijn in 1101 geboren zoon Willem Clito 
leverde ondertussen tevergeefs strijd met  Hendrik  om de 
macht over Normandië.

Willem Clito van Normandië (1101-28 juli 1128) was de 
zoon van graaf Robert van Normandië en Sybille van 

Conversano. Zijn leven stond in het  teken van vergeefse 
pogingen om het graafschap Normandië op koning Hendrik 
I van Engeland te heroveren. Gedurende zijn  laatste 
levensjaar was hij graaf van Vlaanderen.
Nadat zijn vader in 1106 bij de Slag van Tinchebrai het 
gezag over Normandië verloor aan zijn jongere broer, de 
Engelse koning Hendrik I, werd de vijfjarige Willem Clito 
door Hendrik gegijzeld en toevertrouwd aan de zorgen van 
Helias van Saint Saens, de echtgenoot van een 
buitenechtelijke dochter van Robert  Curthose. Maar in 1112 
vluchtte die met de jongen naar het hof van Graaf 
Boudewijn VII van Vlaanderen.

Een reeks veldslagen volgde, waarbij de dynastieke rechten 
van Willem, behalve door Boudewijn VII, werden bestreden 
door Fulco V van Anjou en door de Franse koning Lodewijk 
VI, gesteund door opstandige Norman-dische edellieden. 
Boudewijn VII kwam om in de strijd. Lodewijk VI en  Fulco 
erkenden in 1119 het gezag van Hendrik over Normandië. 
Tevergeefs probeerde Willem Clito nog een regeling bij 
Hendrik af te smeken.

Enige jaren later meende Willem Clito een nieuwe machts-
basis te hebben gevonden om een aanval op Hendrik te 
ondernemen. Hij was door een huwelijk met Sybille van 
Anjou graaf van Maine geworden. Zij was de dochter van 
Fulco V. Ook Lodewijk VI was opnieuw bereid om bij een 
coalitie aan te sluiten.  Toen Hendrik I lucht kreeg van het 
plan, probeerde hij de paus ertoe over te halen, om het 
huwelijk van Willem Clito te laten ontbinden, wegens te 
nauw bloedverwantschap tussen de echtgenoten. Ook sloot 
hij een militaire alliantie met de Duitse keizer, Hendrik V, 
die Lodewijk vanuit het Oosten moest bedreigen. Lodewijk 
VI haakte af en het  leger van Fulco werd door Hendrik 
verslagen.

Nadat de Vlaamse graaf, Karel  de Goede, zonder erfop-
volgers was  vermoord, gebruikte Lodewijk VI zijn recht om 
over de opvolging te beslissen, waardoor Willem Clito tot 
Graaf van Vlaanderen werd benoemd.

Tweede Vlaamse Successie-oorlog

Zijn opvolging wordt een successieoorlog. Vele dienen 
zich aan als kandidaat, zoals de koning van Engeland 
Hendrik I, Godfried I hertog van Brabant, Boudewijn 
IV van Henegouwen, Diederik van den Elzas, zoon van 
de hertog van Elzas, Willem ‘Clito’ van Normandië, 
zoon van de hertog van Normandië. Willem van Ieper, 
bastaard-zoon van Filip van Lo, de tweede zoon van 
Robrecht de Fries, was vermoedelijk medeverant-
woordelijk voor de moord op Karel de Goede en werd 
derhalve door de koning van Frankrijk,  Lodewijk VI, 
geweerd als  opvolger.
Willem van Ieper slaagt er in zich te laten erkennen in de 
zuid-westelijke steden. Hij sloot zich aan bij de edelen 
die de Erembalden in het nauw dreven, gevangen zetten 
en vermoordden. De koning van Frankrijk nam het 
initiatief. Hij zag dat Willem van Ieper geen kandidaat 
kon zijn omwille van zijn pro-Engelse sympathieën. 

Willem van Ieper trok zich vlug terug en kwam in dienst 
van koning Stephan van Engeland, om deze bij te staan 
in de aldaar woedende burgeroorlog. 
Boudewijn IV van Henegouwen hoopte de erfenis van 
zijn grootvader te krijgen maar werd niet aangeduid. 
Lodewijk VI strafte de schuldigen en riep de adel bijeen 
te Arras, om hen de benoeming te melden van Willem 
Cliton als opvolger,  een achterkleinzoon van Boudewijn 
V. (Dumont). Willem Cliton, een aartsvijand van 
Engeland, was gehuwd met een zus van Lodewijk VI en 
beleend met een aantal Franse bezittingen zoals het 
graafschap Vexin.

Willem Clito was de kleinzoon van de vermoorde hertog 
van Normandië, die door koning Hendrik I van Engeland 
van zijn hertogdom werd beroofd. De koning begeleidde 
Willem zelf naar Brugge waar hij werd gehuldigd.
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Vlaanderen - Normandië - Engeland

Arnulf I de Grote liet in 942 zijn normandische 
rivaal Willem I vermoorden, zodat hij de controle 
over Mon-treuil en Ponthieu kon verwerven. Op 
zijn beurt werd hij vermoord op 27 mart 964 door 
een zekere Heluin, die hiermede zijn leenheer 
Willem wou wreken.
Boudewijn V ontfermde zich over Emma, een 
zuster van Richard van Normandië en verleende 
haar asiel te Brugge in 1036.
Nadat hij zijn dochter Mathilde had uitgehuwelijkt 
aan Willem de Bastaard, hertog van Normandië, zal 
Boudewijn V een groot aantal vlaamse, picardische 
en artesische ridders aansporen aan de veldtocht 
naar Engeland mee te doen. Hiervoor liet hij zich 
door Willem betalen met een jaarlijkse som van 300 
zilvermarken. Een aantal vlaamse ridders die 
Willem vergezelden zijn met name bekend:

Gilbert van Gent Gauthier van Douai
Drogon van Beveren Arnoul van Hesdin
Guillaume van Sint-Omar Filip van Kortrijk
Onfroi van Kortrijk Willem van Ename
Raoul van Rijsel Gobert van Wissant
Bertrand van Melle Richard van Brugge

Een ander vlaams contingent nam deel aan de 
Tostig-raid, echtgenoot van Judith van Vlaanderen, 
halfzuster van Boudewijn V. Doel was koning 
Harald af te leiden naar Northumbrië terwijl Willem 
het Kanaal overstak. Deze expeditie mislukte.
William Rufus, koning van Engeland, weigerde in 
1100 de Vlamingen te betalen en zal enige tijd later 
‘sneuvelen’ door een pijl tijdens een jachtongeval 
door een vlaamse ridder uit zijn gevolg, Walter van 
Beckehem. 
Het Verdrag van Dover (1103) hernieuwde de uit-
betaling van de jaarlijkse som van nu 400 zilver-
marken aan de graaf van Vlaanderen, als pand voor 
een eventuele hulp met 1000 ridders.
Boudewijn VII Hapken, die Willem Cliton steunde, 
komt in Rouen aan het hoofd van een legertje 500 
vlaamse ridders de engelse koning Hendrik I uit-
dagen. Hij wordt tijdens deze veldtocht in 
Normandië gekwetst en overlijdt kort daarop 
(september 1118). De Vrede van Amboise van 11 
oktober 1174, nu tussen Hendrik II en Filip van den 
Elzas, bevestigt andermaal de jaarrente aan de graaf 
van Vlaanderen en deze wordt op 1000 marken 
gebracht. Het Verdrag van Rouen (8 september 
1196) bepaalt de jaarlijkse uitbetaling nu van 5000 
marken aan de graaf van Vlaanderen (Patou).

Kasselrijën

De Kasselrij, ook burggraafschap genoemd (in 
het Frans châtellenie),  was het belangrijkste 
gerechtelijk en administratief onderdeel van het 
graafschap Vlaanderen.
Toen de vroegere Karolingische gouwindeling niet 
meer voldeed, werd ze rond het midden van de 11e 
eeuw door graaf Boudewijn V van Rijsel vervangen 
door een systeem van kasselrijen, georganiseerd 
rond een grafelijke burcht, sterk militair getint.

Aan het hoofd van een kasselrij stond een 
burggraaf. Zijn functie was in erfleen, terwijl de 
burcht en het grondgebied aan de graaf bleven. De 
burggraaf was belast met de bewaking van de 
burcht,  het bestuur van de kasselrij namens de graaf 
en het voorzitterschap van de schepenbank van de 
kasselrij. Hiervoor werd hij bijgestaan door een 
schepencollege.
In de 12e eeuw  hadden enkele van deze adellijke 
burggraven toch ‘teveel’ macht en werden rond 
1200 systematisch vervangen door burgerlijke 
ambtenaren, de baljuws. Deze waren afzetbaar en 
door de graaf betaald,  zodat ze meer betrouwbaar 
werden. De kasselrijen daarentegen bleven als 
administratieve en gerechtelijke indeling voort-
bestaan.

Aanvankelijk installeerde graaf Boudewijn V van 
Rijsel slechts vijf kasselrijen : Brugge, Gent met het 
Land van Waas, Sint-Omaars, Kortrijk en Doornik, 
onderverdeeld in ambachten. In de late 11e eeuw 
werd deze van Sint-Omaars gesplitst omdat al haar 
ambach-ten tot de rang van kasselrij werden 
verheven teneinde een betere controle over de nogal 
opstandige streek te kunnen uitoefenen : Veurne, 
Ieper, Belle (Bailleul, in Frankrijk), Sint-Winoks-
bergen (Bergues in Frankrijk), Kassel (Cassel in 
Frankrijk) en Broekburg (Bourbourg in Frankrijk).

Het aantal kasselrijen werd uitgebreid bij het begin 
van de 14e eeuw. Omdat Vlaanderen na het Verdrag 
van Athis-sur-Orge jaarlijks een oorlogsbelasting 
aan de Franse koning moest betalen, werd de inning 
aan de kasselrijen toevertrouwd. Al te grote 
gebieden werden toen opgedeeld tot kleinere.  Zo 
verwierven de status van kasselrij: Oudenaarde (uit 
de kasselrij Kortrijk), land van Waes (uit de 
kasselrij Gent), de vier ambachten (uit de kasselrij 
Gent), de heerlijkheid Bornem, de heerlijkheid 
Waasten (Warneton in Henegouwen) en de 
heerlijkheid Dendermonde.

Willem Clito van Normandië (?-1128; R.1127-1128) 
wordt dus aangeduid door de koning van Frankrijk. Hij 
was de zoon van Robert III van Normandië-Courte-
Heuse, en van Mathilde van Vlaanderen, dochter van 
Boudewijn V de Lille. De keuze van de koning was 
vooral ingegeven door de bedoeling om een goede 
bondgenoot aan het hoofd te plaatsen. 

Koning Hendrik I van Engeland kon met deze 
benoeming niet akkoord gaan en voerde een campagne 

tegen zijn neef. Zijn schoonvader Godfried I van Leuven 
was zijn eerste bondgenoot. Ook andere edellieden 
werden omgekocht. Hendrik I sneed de woltoevoer naar 
Vlaanderen af. Willem bleek niet in staat hier verstandig 
op te reageren.  Daarenboven voerde hij een sterke anti-
Engelse politiek, wat de steden zeer ongerust maakte, 
daar zij economisch sterk afhankelijk waren van 
Engeland. Zijn wispelturige en veelal partijdige politiek 
maken hem langzaam maar zeker onbemind bij de 

                                                                             Graafschap Vlaanderen                                                              30 -  23



bevolking en de steden. Verschillende opstanden worden 
door hem hardhandig aangepakt. 
 
Gent en Brugge smeedden een komplot samen met heren 
uit RijksVlaanderen, Daniel van Dendermonde en Ivan 
van Aalst.  Rijsel en Ieper sloten zich daarbij aan tot de 
opstand uitbrak in 1128. Zij spraken zich uit voor 
Diederik van den Elzas,  een kleinzoon van Robrecht de 
Fries. Uiteraard was dit niet naar de zin van Lodewijk 
VI,  maar op 27 juli 1128 sneuvelt Willem Cliton bij het 
beleg van Aalst. Lodewijk VI moest dan wel toegeven.
Eerst kwam St.Omaars, vervolgens Aalst in opstand 
onder leiding van Iwan van Aelst, waar Diederik van den 
Elzas, zoon van een dochter van Robrecht I en neef van 
de vermoorde Karel, werd erkend.
Toch zouden enkele steden als St.Omaars Arnulf van 
Denemarken, neef van Karel de Goede, erkennen. Zij 
riepen heel Vlaanderen op en dit resulteert in een burger-
oorlog (Slagen van Tielt en van Dohain  (1128). In 
Arras werd zelfs Boudewijn VI van Henegouwen 
erkend.
Twee aanhangers van Diederik, Iwan van Aelst en David 
van Dendermonde waren vazallen van Godfried van 
Brabant. Zij moesten aldus beloven Diederik niet te 
steunen.  In 1128 rijst er een conflict tussen die twee 
heren enerzijds en Godfried anderzijds, waarop de 
belegering van Aalst volgt. Graaf Willem Clito komt 
Godfried hel-pen,  maar wordt dodelijk gewond. 
Godfried wenste even-wel een uitweg te vinden, 
verzoende zich met Diederik van den Elzas en kon 
‘ongeschonden’ uit het conflict komen.
Geleidelijk evenwel won Diederik van den Elzas veld. 
Godfried I bleef intrigeren en het kwam tot een 
gewapend treffen (1128) tussen de aanhangers van 
Willem Clito en Diederik van den Elzas. In juni 1128 
trok Diederik met een leger naar Tielt en belegerde de 
burcht van ridder Folket, een aanhanger van Willem 
Cliton.
De legers vonden mekaar rond Axpoel. Willem nam het 
initiatief, maar had het toch moeilijk. Hij trok zich terug 
in een schijnbeweging, teneinde zijn reserve-contingent 
te laten aanrukken, die schuilde achter een heuvel. 
Diederik en zijn ridders werden verrast en moesten 
overhaast vluchten. Diederik trok zich terug in Aalst, 
waar hij werd belegerd door Godfried van Leuven. 
Inmiddels heeft Willem aanvankelijk de winnende hand, 
maar wordt dodelijk gekwetst in Aalst (27 juli 1128). Dit 
leidde tot een algemene erkenning van Diederik van den 
Elzas in heel Vlaanderen.

De Elzassers

Diederik van den Elzas (c1110-1168; R.1128-1168) 
maakt dus handig gebruik van de opstandige sfeer in 
Vlaanderen om het gezag van Willem te ondermijnen, 
daarin gesteund door koning  Hendrik I. Nadat hij Gent, 
Brugge en Rijsel had ‘veroverd’ wint hij de Slag van 
Aalst. Koning Lodewijk VII kon niet anders dan hem 
erkennen als graaf van Vlaanderen.
Hij had ook de steun van zijn zuster, Petronella/ 
Gertrude,  gehuwd met Floris IV van Holland.  Zij 
beloofde vrije handelsdoortocht in Holland aan de 
Vlaamse kooplieden bij hun steun aan Diederik. Op zijn 
beurt gaf Diederik van den Elzas Zeeland-bewesten 
deSchelde in leen aan de graaf van Holland.

Diederik had de steun van de steden, niet van de koning, 
de adel of de Kerk. Onder de regering van Diederik en 
zijn zoon Filip werd het graafschap Vlaanderen 
langzaam een stedelijk gebied met stedelijke 
overheersing, terwijl de rest van West-Europa, op 
uitzondering van Noord-Italië, nog overheersend 
agrarisch en adellijk was. De Vlaamse steden begonnen 
de 130 Vlaamse adellijke families en de 1500 Vlaamse 
ridders van de macht te verdringen, en hun eigen recht 
uit te bouwen. De steden hadden van Diederik vrijheden 
verkregen zoals Willem Cliton had beloofd (1128). Zo 
begon de ontwikkeling van het stedelijke recht in 
Vlaanderen. 

Diederik was een typische Fransman zonder Vlaamse 
bindingen en een trouwe leenman van de Franse koning, 
maar ook van de Roomse keizer. Diederik was gehuwd 
met Sibylla, de dochter van Fulco van Anjou, de vorst 
van het koninkrijk Jeruzalem. Zij was gescheiden van 
William Clito,  op vraag van Hendrik I op vermeend 
bloedverwantschap. Zo werd Diederik verwant aan 
Hendrik I Plantagenet, de graaf van Anjou, de broer van 
zijn vrouw, en ook met zijn zoon, de Angevijnse koning 
Hendrik II, die via Diederiks vrouw ook zijn neef was 
(Guns). 

Als trouwe vazal van Frankrijk voert hij een neutrali-
teitspolitiek, maar zorgt er vooral voor dat de burgers bij 
hun handel worden beschermd. Zij krijgen stadsrechten 
toegewezen wat hun meer autonomie geeft. Hij slaagt 
erin de adel voor zich te winnen en kan ook de abdijen 
beschermen tegen de inhalerigheid van vele voogden. 
Hij slaagt erin zijn jongste zoon, Pierre, te laten 
benoemen als bisschop van Kamerijk, maar die zal 
zeven jaar later de geestelijkheid verlaten.
De opdringerigheid van graaf Boudewijn IV van Hene-
gouwen leidt tot een conflict, maar dit wordt beslecht 
met een vrede waarbij in 1169 zijn dochter Margareta de 
echt-genote wordt van Boudewijn V van Henegouwen. 
Ook komt hij in conflict met de graaf van Holland over 
rechten in Zeeland, die de Vlaamse handelaars moesten 
betalen en moet hij tussenkomen in Normandië om de 
rechten van zijn familielid, Mathilde van Engeland, te 
vrijwaren, echtgenote van Geoffrey Plantagenet, graaf 
van Anjou.

Diederik van den Elzas huwde als weduwnaar van 
Margareta van Clermont in 1134 Sibylla van Anjou, 
dochter van graaf Fulco V van Anjou, die koning werd 
van Jerusalem door zijn echtgenote Melisande van 
Rethel.
Sibylla was eerst gehuwd geweest met William Clito van 
Normandië in 1124, doch dit huwelijk was ontbonden op 
instigatie van koning Hendrik I van Engeland, die geen 
normandische prins wenste in Vlaanderen, als vazal van 
Frankrijk, wegens zijn problemen met de heerschappen 
aldaar. Haar broer Geoffrey Plantagenet-Anjou, huwde 
Mathilde, de enige erfgename van Hendrik I van 
Engeland en werd zo de moeder van Hendrik II.
Door deze familiebanden genoot Sibylla in Vlaanderen 
een zeker aanzien en politieke invloed. De relaties met 
Engeland waren zeer goed, en Dirk werd zelfs graaf van 
Lincoln en kreeg een aantal goederen. De vlamingen 
prijsden zich gelukkig met deze band, omwille van hun 
wolhandel met Engeland.
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Sibylla was 27 jaar wanneer zij Dirk huwde.  Zij hadden 
samen zeven kinderen, waarvan de eerste, Boudewijn, 
vroeg overleed.  De jongste zoon Pieter werd proost aan 
St.Donatius te Brugge, de jongste dochter werd abdis 
van Fontevrault, een voorname abdij in Frankrijk.
Dochter Margareta en zoon Filip werden beiden uitge-
huwelijkt aan de voorname familie Vermandois. 
Elisabeth werd erfgename van Vermandois en Artois, 
zodat deze overkwamen naar Filip. Zoon Matheus 
huwde Maria van Boulogne, hetgeen de invloed van 
Vlaanderen aldaar versterkte en Gertrude huwde Hugues 
III van Oisy.
Sibylla had ook zeer goede betrekkingen met de kerk. 
Vele abdijen genoten haar steun en gelden. Zij was ook 
sterk begaan met de klooster-hervormingen. Conflicten 
met enkele bisschoppen kon zij in der minne regelen en 
tussenkomsten voor nieuwe kandidaten op de bisschops-
zetels verliepen wel niet altijd naar wens.
Haar relatie met de adel en burgerij kon zij zeer goed 
uitbouwen. Terwijl Dirk op kruisvaart was, was zij 
regentes en kon enige oproeren en een inval van gebuur 
Boudewijn IV van Henegouwen bedwingen. Uit de 
dokumenten komt zij naar voor als een wils- en kracht-
dadige gravin, alleszins minder imponerend dan 
Clementia.

Viermaal begaf Diederik zich als kruisvaarder naar het 
Heilig Land. Bij zijn terugkeer van de tweede reis moest 
hij een inval van Boudewijn IV van Henegouwen 
afslaan, die gebruik had gemaakt van zijn afwezigheid. 
Zijn echtge-note vergezelde hem op zijn derde reis en 
besliste in het Heilig Land in het klooster te gaan.

Als typische Fransman droomde Diederik alleen van 
gebiedsuitbreiding in Frankrijk of in de (overwegend) 
Franse kruisvaarderstaten in Palestina.  Eerst ging hij 
individueel op kruistocht (1138-39), en later met de 
tweede Frans-Duitse kruistocht die mislukte (1147-49). 
De altijd vijandige graaf van Henegouwen viel onder-
tussen Vlaanderen aan, maar vruchteloos (1148).  
Diederik had het graafschap goed georganiseerd en het 
weerstond de aanval. Diederik kreeg ook Kamerijk terug 
(1153). 

Nadat zoon Filip werd betrokken en ingewerkt in het 
bestuur, vertrok ook zij naar Palestina, waar haar vader 
koning was en haar zuster abdis van het St.Lazarus-
klooster te Bethanie. Dirk had bepaalde doelstellingen 
aldaar voor ogen doch deze liepen op ontgoochelingen 
uit.  Sibylla trok in het klooster bij haar zus in en 
overleed er in 1164. 
Diederik ging nog een laatste maal naar Palestina in 
1164, mogelijk om zijn vrouw te overhalen terug te 
komen, maar zij was intussen overleden. Diederik kwam 
vereenzaamd terug en stierf kort daarop (1167).

Het bestuur van Diederik van den Elzas bracht een 
gunstig politiek klimaat wat leidde tot een heel sterke 
economische bloei.
Opvallend was ook dat hij weinig conflicten had met 
zijn buren. Hij voerde een neutraliteitspolitiek in de 
strijd tussen Frankrijk en Engeland en kon zelfs goede 
relaties met beide partijen onderhouden. Zijn enige 
tegenstanders waren Boudewijn IV van Henegouwen en 
de bisschop van Kamerijk, maar zij konden Diederik niet 
verschalken.

Hij had, samen met zijn echtgenote,  wel heel wat ambi-
ties in Palestina en zorgde er daarom voor dat de toe-
komst van zijn kinderen verzekerd was. Tijdens de 
laatste jaren van zijn regering betrekt hij meer en meer 
zijn zoon Filip bij zijn politiek. In 1167 slaagt hij erin 
een vredes-verdrag te sluiten met Holland (Verdrag van 
Brugge).

Vader Diederik en zoon Filip regeerden samen van 1159 
tot en met 1164. Toen vertrok Diederik andermaal naar 
Palestina. Eigenlijk regeerde Filip van dan af 
zelfstandig, daar Diederik na zijn terugkeer nauwelijks 
nog interesse had voor het bestuur.
Hij zal worden opgevolgd door zijn tweede zoon Filip, 
daar zijn oudste zoon, Boudewijn, vroeg was overleden.

Filip van den Elzas (1143-1191; R. 1168-1191) was dus 
reeds vroeg betrokken bij de regeringszaken. 
Filip werd bij de dood van zijn zwager Rodulf in 1163, 
graaf van Vermandois, als echtgenoot van Elisabeth van 
Vermandois. Van dan af stond het graafschap op zijn 
hoogtepunt. Filip regeerde over een gebied gaande van 
in het noorden tot Zeeland bewesten de Schelde, de Vier 
Ambachten en het Land van Waas, en in het oosten het 
land van Aalst. In het zuiden ging het om het graafschap 
Artois, begrensd door de Aa en in het ZuidOosten 
Picardië met de graafschappen Amiens, Vermandois en 
Valois. Zodoende was hij nagenoeg even ‘machtig’ als 
de koning van Frankrijk,  Lodewijk VII, de koning van 
Engeland Hendrik II en keizer Frederik Barbarossa. 
Hij was scheidsrechter tussen de Engels en de Franse 
koning, tussen de Engelse koning en diens aartsbisschop 
Becket. Filip regelde ook het aanslepend conflict tussen 
Henegouwen en Vlaanderen door zijn zuster, Margareta, 
uit te huwen (1169) aan de graaf van Henegouwen. 

Zijn grootste bekommernis was de organisatie van een 
goed administratief apparaat op bestuurlijk, economisch 
en juridisch vlak en tevens streefde hij naar eenvor-
migheid bij de rechtsspraak.  Ook hij steunt in belang-
rijke mate handel en nering. Tevens laat hij de banen 
verbeteren en de havenuitrusting aanpassen en laat hij 
bepaalde mistoestanden in de landbouw oplossen.  Filip 
van den Elzas stichtte ook verschillende steden, met 
name Biervliet, Damme, Nieuwpoort, Duinkerken, Mar-
dijk en Grevelingen.

Onder de Vlaamse graaf Filip van de Elzas (1157/67-91) 
bereikte het Vlaamse graafschap een machtshoogtepunt. 
Het graafschap met Nederduitstalig Vlaanderen, Frans-
Vlaanderen, Artesië,  Picardie en nu ook deze streek tot 
niet ver van Parijs reikte. Filip beschikte, dank zij de 
Vlaamse textielsteden, over een rijkdom die vergelijk-
baar was met die van de Duitse keizers en die van de 
Engelse- en Franse koningen. 
De hele regering van Filip werd in Vlaanderen geken-
merkt door droogleggingen, voorspoed, groeiende 
industrialisatie, en uitbreiding van de textielsteden. 
Bestuur en gerecht werden verder verbeterd. En Filip 
was zoals zijn vader een Fransman met grote 
belangstelling voor de kruistochten, en ging twee keer 
privé op kruistocht (1173 en 1177). 
Nadat hij zijn zuster Margareta had uitgehuwelijkt aan 
zijn verre kozijn Boudewijn V van Henegouwen, neemt 
hij diens erfenis af van Lodewijk VI (1179). Zelf huwt 
hij dan Isabelle van Vermandois maar na haar overlijden 
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in 1183 wil Filip II de erfenis,  nl. de Vermandois terug. 
Na een jarenlange oorlog, waarbij Henegouwen, Brabant 
en zelfs Engeland betrokken geraken, wordt het Verdrag 
van Fretteval (1180) gesloten. Adèle de Champagne, de 
koningin-moeder krijgt haar steden terug.

Droogleggingen en pachten moderniseren de 
Vlaanderse landbouw

De ondergelopen Vlaanders waren natuurlijk een ondank-
baar landbouwgebied. Maar op het einde van de 11e 
eeuw waren er toch al spontane, individuele en lokale 
ontginningen begonnen. Door dijkenbouw deed men aan 
drooglegging en inpoldering van de ondergelopen 
gebieden. En door het rooien van bossen en door 
omploeging werden wilde en braakliggende gebieden 
ontgonnen. Specifiek voor de 12e eeuw was dat deze 
ontginningen nu collectief, gepland en koloniaal 
gebeurden, en in de eerste plaats  door kloosters  werden 
doorgevoerd. Tijdens het tweede kwart van de 12e eeuw 
werd bijvoorbeeld de Vlaamse kustvlakte stelselmatig 
ontgonnen. De voornaamste abdijen van zuid naar noord 
waren hier O.L.V. van Broekburg (Fr.: Bourbourg), St.-
Niklaas van Veurne, Ter Duinen van Koksijde, St.- 
Pieters van Oudenburg bij Oostende, en Ter Doest in 
Lissewege bij Brugge, kortom, allemaal kloosters die 
destijds aan de kust lagen.
Gedurende de 12de eeuw nam de adel, en dan vooral de 
familieleden van de graaf, de gewoonte van die stelsel-
matige ontginningen over. 
Waar de bevolking echter wel  spectaculair groeide was in 
de steden. De ontginningen waren een antwoord op die 
stedelijke bevolkingsgroei, maar veroorzaakten op hun 
beurt zelf weer een nieuwe bevokingsgroei. Terwijl  er in 
de 11e en de 13e eeuw geen hongersnoden voorkwamen, 
waren de hongersnoden van 1125 en 1196/97 nationale 
rampen. De groei van de Vlaamse bevolking zal geregeld 
de groei van het Vlaanderse landbouwareaal over-
schrijden. Tijdelijke bevolkingsverschotten veroor-
zaakten dan waarschijnijk de uitwijking naar Engeland en 
naar Duitsland. Gelukkig liet de groei  van de steden en de 
textieluitvoer meer invoer van voedingswaren toe (Guns).
Daarenboven heeft het economisch inzicht van een  aantal 
vorsten geleid tot de stichting van ‘nieuwe’ steden, 
voorzien van een markt en een foor. In ‘Centraal’ 
Vlaanderen ziet men dit zich als eerste op het vasteland 
ontwikkelen. Voorheen weinig ‘verstedelijkt’, ziet men in 
de tweede helft van de 11e eeuw dat de graven een ganse 
reeks steden ontwikkelen  als Torhout, Ieper, Meesen, Aire 
aan de Leie en Kassel, meestal omheen een ksateel, een 
collegiale kerk of een reeds bestaande foor.
Een eeuw later zal  Filip van de Elzas een gelijkaardige 
politiek opzetten, maar nu meer gericht op de kuststreek, 
teneinde de centra van de lakenindustrie als St.Omaar, 
Bergues, Brugge en Ieper toe te laten hun producten af te 
voeren en anderzijds  de aanvoer van de wol vanuit 
Engeland te vergemakkelijken. Zo worden uitgebouwd de 
havens van Nieuwpoort (1163), Grevelingen (1163), 
Calais (1165), Damme (1180), Biervliet (1183) en 
Duinkerken (c1183). Deze nieuwe havens worden 
eveneens te nutte gemaakt om de afwateringen van de 
vlaamse kustvlakte te verbeteren mits het invoeren van 
een organisatie (watering) om de drainage-kanalen te 
superviseren (water-gangen). Deze gedurfde politiek van 
de Elzassers in de tweede helft van de 12e eeuw bracht 
met zich mede dat de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ 
vlaamse steden gepaard ging met de ontginning van 
moeras- en braaklanden, samen met de uitbouw van een 
uniforme stedelijke wetgeving. (F.Mazel, in Feodalités 
888-1180, hoofdstuk 9, 2010)

In 1170 deed zich een ruzie voor tussen Godfried III van 
Brabant en Hendrik, graaf van Namen. Laatstgenoemde 
had wegens het ontbreken van een mannelijke 
erfgenaam zijn graafschap verpand aan de zoon van de 
graaf van Vlaanderen. De grootmoeder van Godfried III 
was Ida van Namen, zodat hij aanspraak maakte op 
Namen. Een oorlog volgde waarbij Namen de hulp 
inriep van Henegouwen. Godfried III van Brabant 
verloor echter de Slag van Carnières (1171). 

Schermutselingen met Frankrijk 

Filip van den Elzas werd op het einde van zijn loopbaan 
nog mentor van de beruchte koning van Frankrijk, Filip 
August. Als peter van de jonge prins is hij regent in 
diens jeugdjaren. Spoedig evenwel komt hij in botsing 
met diens onafhankelijkheidsdrang en met zijn domine-
rend karakter. Hij liet de koning huwen met zijn nicht, 
Isabelle van Henegouwen en gaf haar zelfs het hele 
graafschap Artois en de Ternois mee als huwelijksgift, in 
de ijdele hoop hem meer aan zich te kunnen binden.
Wanneer Filip August zelfstandig wordt, kwam hij regel-
recht in conflict met Filip van den Elzas. Filip August 
was zeer eigenzinnig en weigerde onder andere de erfge-
bieden af te staan aan zijn schoonzus Eleonore. Bij een 
veldtocht (1181-1182) verwoesten vlaamse legers 
Noord-Frankrijk en kwamen tot aan de poorten van 
Parijs. Wanneer de steun beloofd door Fredrik 
Barbarossa en de graaf van Henegouwen uitbleef, moest 
Filip zich wel onderwerpen. Het conflict werd 
uiteindelijk beslecht met het Verdrag van La Grange-
St.Arnoul (11 april 1182). Nochtans was dit blijkbaar 
nog niet voldoende zodat een nieuw verdrag werd 
gesloten, nl.  het Verdrag van Boves (juli 1185).  Dit 
voor Filip zeer vernederend verdrag resulteerde in de 
annexatie van Amiens en Montdidier door Frankrijk en 
een gedeeltelijke overheveling van de Vermandois. Dit 
werd bevestigd in het Verdrag van Gisors in mei 1186.

De koning van Frankrijk kan zich niet altijd schikken 
naar Filip van den Elzas. Een oorlog breekt uit in 1181 
en zal duren tot 1186. Filip van den Elzas brengt vele 
edelen samen, o.a. Boudewijn V van Henegouwen, 
Jacques van Avesnes, Eudes van Bourgondië, de graven 
van Saucerre, St.Pol e.a. alsmede de burgerij van 
Vlaanderen tegen Filip August. Filip August krijgt hulp 
van Engeland. Filip van den Elzas trekt Frankrijk 
binnen, tot tegen Parijs en er volgt uiteindelijk een 
wapenstilstand.

In 1182 overlijdt Isabelle van Vermandois, echtgenote 
van Filip van den Elzas (1183).  Filip van den Elzas eist 
de gebieden in donatie (1179) op maar botst op zijn 
schoonzuster Eleanor van Vermandois die gesteund 
wordt door de koning van Frankrijk Filip August. 
Andermaal is het oorlog, hoewel Lodewijk VII de 
donatie had bevestigd. Boudewijn V van Henegouwen 
steunt Filip van den Elzas tegen diens schoonzoon Filip 
August. Namen en Brabant roeren zich, maar Filip van 
den Elzas bedwingt hen.
Filip van den Elzas komt in 1184 tussen als Boudewijn 
een inval in Brabant uitvoert tegen Hendrik de Oorlogs-
zuchtige. Een wapenstilstand volgt na de Slag van 
Lembeke.
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Daarenboven wordt Filip van den Elzas bedrogen door 
Filip August.  Boudewijn V van Henegouwen sluit een 
geheim akkoord met Filip August.
Wat later wordt de wapenstilstand tussen Filip August en 
Filip van den Elzas verstoord door de kasteelheer van 
Peronne. Dit leidt tot een botsing tussen een Vlaams en 
een Frans leger in Bonneville/Somme. Filip van den 
Elzas ziet zijn vergissing in en sluit met Filip August de 
Vrede van Bonneville. Hierbij gaan Amiens en 84 
kastelen uit de Vermandois naar Frankrijk. Jacques van 
Avesnes wordt vazal van Henegouwen en Tubeke gaat 
terug naar de hertog van Brabant.

Nieuwe onderhandelingen van Filip August met Filip 
van den Elzas bezorgen Peronne en St.Quentin terug aan 
Vlaanderen en de Vermandois blijft van Filip August.
Boudewijn V Henegouwen krijgt in 1187 het graafschap 
Namen na getrouwtrek met Hendrik de Blinde. Uitein-
delijk wordt in 1188 het Verdrag van Pontoise  geslo-
ten. Filip August  geeft Namen aan Boudewijn V, en 
Laroche en Durbuy gaan naar de Champagne4 .
De hele regering van Filip van den Elzas resulteerde in 
een economische bloei van de steden, een uitbreiding 
van een ‘vastgelegd’ recht over een groot deel van het 
gebied, een uitbouw van het ambtenarenkorps ter 
vervanging van de burggraven, samen met een 
specialisering van de ambtenaren. Onder zijn regering 
werd Vlaanderen één van de meest welvarende gebieden 
van Europa.

De Opvolging van 
Diederik en van Filip van den Elzas

Diederik’s oudste zoon, Boudewijn, overleed reeds  in 
1150. Al naar gelang de bron is hij  kind uit het eerste of 
tweede huwelijk van Diederik. 
De volgende zoon was Filip, geboren in 1136. Som-mige 
bronnen vermelden hem als geboren na zijn andere 
broers, wat weinig waarschijnlijk  is, daar hij zijn vader 
rechtmatig opvolgde. Hij huwde Elisabeth van 
Vermandois, dochter van Radulf IV, kennelijk met de 
territoriale ambitie dit groot graafschap in te lijven. Dit 
huwelijk bleef kinderloos. Bezorgd om zijn opvolging 
nam hij een  aantal maatregelen opdat die binnen de 
familie zou blijven.
De echtgenote van Matheus, Marie de Boulogne, verkoos 
zich na tien jaren huwelijk en twee dochters, terug te 
trekken in een klooster. Zij liet  hem huwen met Eleanore 
van Vermandois, zuster van zijn echtgenote. Maar de 
hoop op een mogelijke erfgenaam verdween toen 
Matheus sneuvelde bij het beleg van Driencourt (1173).
Pierre was ‘bestemd’ om bisschop van Kamerijk te 
worden. Na de dood van Matheus  vroeg Filip hem te 
huwen met de weduwe van  de graaf van Nevers, Mahaut 
de Bourgogne. Zij kregen postuum een dochter. 
Inmiddels was  de kanselier van Filip, Robrecht van Aire 
tot bisschop van Kamerijk gepromoveerd....
Er bleef dus nog alleen een zoon van zijn zuster 
Margareta over, die gehuwd was met Boudewijn V van 
Henegouwen. Die zoon was Boudewijn VI van 
Henegouwen, die dan Boudewijn IX van Vlaanderen zou 
worden in een nieuwe Personele Unie.

Filip van den Elzas huwde Mathilde van Portugal op 
aansturen van Hendrik II van Engeland. Mathilde was 
goed thuis in de politiek en bleef een actieve rol spelen 

na de dood van Filip, ook nog na de transfer van 
Vlaanderen aan het huis van Henegouwen. Zij diende 
wel haar weduwegoed te verdedigen tegen haar 
schoonzoon Boudewijn van Henegouwen.
Na de dood van haar neef Boudewijn IX stelde zij zich 
als voogd op van haar twee kleindochters Margareta en 
Johanna. Zij zou hertrouwen met Eudes III van 
Bourgondië (K.Nicholas).

Ambtenaren en Economie

Filip ontwikkelde de centrale ambtenarij en het belas-
tingssysteem was dermate goed dat het van Filip van de 
Elzas een van de rijkste vorsten van Europa maakte. De 
eeuw voordien hadden de graven nog vooral van de 
opbrengsten van hun domeinen geleefd. Het evolueerde 
naar een geldeconomie tijdens de 12e eeuw. Op het 
einde van zijn regering voerde Filip ook de baljuws in, 
waarschijnlijk overgenomen van de koning van 
Frankrijk. De baljuws werden aanvankelijk onder de 
ridders, en later onder de rijke patriciërs aangeworven. 
Het waren amb-tenaren die ongeveer om de twee jaar 
verplaatst werden. De provoosten, schouts, ammans en 
meiers stonden allen onder de baljuw. De baljuws 
werden bovendien boven de erfelijke burgraven of 
kasteleins gezet. De burggraven hielden zich voortaan 
nog enkel met militaire taken bezig. Zo werd het 
leenrechterlijk stelsel in het graafschap Vlaanderen 
aanzienlijk teruggedrongen. Vlaanderen had een bestuur 
dat naar normen van die tijd uiterst efficiënt was.

Filip verleende ook stedelijke vrijheden (tegen de adel), 
maar probeerde ze te standardiseren om de steden 
juridisch onder toezicht te houden. Zijn keure voor 
Atrecht en Nieuwpoort (1163) stond model voor die van 
Dowaai, Rijsel en St-Omaars, en voor die van Gent, 
Ieper en Brugge. (1165-77). Filip legde die keure-
vernieuwing aan de steden op. Later volgden de kleinere 
steden.   Rechtbanken van kleinere steden moesten voor 
grote zaken de rechtbanken van de grotere steden 
raadplegen. Dit vestigde meteen ook de macht van de 
grotere steden over de kleinere en verkreeg een 
hiërarchie van steden. Filip introduceerde ook de vervol-
ging van rechtswege, eerder dan na klacht van partijen. 
Toch bleef Filip op zijn hoede voor de stedelijke 
zelfstandigheid.

Filip regeerde ongeveer 30 jaar,  maar tijdens de laatste 
tien jaren trad een verzwakking van het Vlaamse 
graafschap op. Factoren hierbij waren dat Filip een 
Fransman was, geen echte bindingen had met  Vlaan-
deren, en dat de koning van Frankrijk zich ondertussen 
fors versterkt had.  Ook zijn kinderloos huwelijk met 
Elizabeth droeg hiertoe bij.

Tweede Personele Unie

Zijn zuster Margareta van Vlaanderen (1145-1194; R.
1191-1194), gehuwd met Boudewijn V van Hene-
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gouwen, was de enige overlevende van de broers en 
zusters van Filip,  die overigens zelf geen erfgenamen 
had. 
Boudewijn V werd graaf van Henegouwen bij de dood 
van zijn vader in 1171. Hij was aangeduid als erfgenaam 
voor Namen, Luxemburg en Laroche-Durbuy door zijn 
oom Hendrik de Blinde tot in 1168, tot de geboorte van 
zijn nicht Ermesinde van Luxemburg dit opnieuw ter 
sprake moest komen5.

Margareta van Elzas was volgens de overlevering een 
toonbeeld van deugd, sterkte, schoonheid en majesteit. 
Zij huwde eerst Raoul van Vermandois,  die vroeg 
overleed en vervolgens Boudewijn V van Henegouwen. 
Tijdens diens afwezigheid naar de kruistochten nam zij 
de teugels in handen. Zij diende opstandige vazals van 
antwoord en begunstigde een aantal godsdienstige 
instellingen.
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Robrecht van Aire

Een belangrijk man in de regering van Filip was 
Robrecht van Aire.  Deze stelde de lijnen op van 
zijn binnen- en buitenlandse politiek. Hij trad voor 
het eerst op in 1157, hetzelfde jaar als Filip aantrad. 
Naast politieke macht verkreeg hij zoals dit ten dien 
tijd dikwijls het geval was ook clericale functies. 
Zo werd hij proost van St.Omaar (1164), Kassel 
(1166), Douai en uiteindelijk in 1158 St.Donatius 
Brugge en in Rijsel. De functie in St.Donatius hield 
dan auto-matisch het kanselierschap in dat hij 
eigenlijk reeds bekleedde sedert 1163. 
Zeer  waarschijnlijk ontwierp hij ook de stichting 
van Nieuw-poort (1163), Grevelingen (1164) en 
Calais (1160-73), waarbij zelfs kerkelijke goederen 
werden onteigend. Toch was hij niet steeds 
onbesproken in zijn handelingen, zoals mogelijks 
een relikwie-roof en inmengingen in bisschops-
benoemingen.
Het opleggen van een gemeenschappelijk recht aan 
de grote vlaamse steden tussen 1164 en 1177 was 
een belangrijke stap in de uitbouw van het 
graafschap, daar de ontwikkeling van de steden 
toch aan het grafelijk gezag begon te knagen.  Vanaf 
1169 werden vele taken van de burggraven 
overgedragen aan een baljuw, een afzetbare en 
bezoldigde ambtenaar. Deze progressieve en 
rationele staatsopvatting maakte Vlaanderen tot een 
der modernste staten van West-Europa.
Robrecht van Aire werd op 5 oktober vermoord op 
instigatie van Jaak van Avesnes, een belangrijk 
leen-man van Boudewijn V van Henegouwen. De 
hene-gouwse edelen waren ontevreden over de 
restitutie-politiek die Robrecht voerde ten gunste 
van het bisdom Kamerijk. Eigenaardig genoeg 
verzoende Filip zich later met Jaak van Avesnes.

Naast Boudewijn had zij twee andere zonen, Filip, graaf 
van Namen, later genoemd de Edele, en die een dochter 
van de koning van Frankrijk zou huwen, en Hendrik die 
Boudewijn IX volgde op kruistocht en er koning van 
Constantinopel zou worden. Haar drie dochters deden 
geslaagde huwelijken: Isabelle met koning Filip II, 
Yolande met Pierre van Courtenay, eveneens koning van 
Constantinopel, en Sibylla met Guichard IV van 
Beaujeu.
Filip neemt deel aan de derde Kruistocht, samen met 
Filip August en Richard Leeuwenhart.  Filip sneuvelt bij 
de belegering van Saint-Jean d’Acre op 1 juli 1191.
Bij de dood van Filip van den Elzas neemt Boudewijn V 
uit hoofde van zijn echtgenote onmiddellijk Vlaanderen 
in en laat zich erkennen als Boudewijn VIII van 
Vlaanderen (1148-1195; R.1191-1195). Zodoende kon 
hij de plannen van koning Filip August dwarsbomen, die 
had gewenst Vlaanderen aan de Kroon te hechten na de 
dood van Filip en het ontbreken van onmiddellijke 
erfgenamen. 
Koning Filip August dwong hem het Verdrag van 
Atrecht te aanvaarden, krachtens een overeenkomst 
gesloten in 1181 bij zijn huwelijk met Isabella van Hene-
gouwen, waarbij hij zowat gans Zuid-Vlaanderen moest 

afstaan. Dit omvatte de kasselrijen Aire-sur-la-Lys, 
Atrecht, Bapaume, Lens, St.Omaars, de lenen Bethune, 
Boulogne, Guines, Hesdin en St.Pol. De koning doet wel 
afstand van zijn aanspraken op Vlaanderen ten voordele 
van zijn schoonouders.
Dit werd betwist door Mathilde van Portugal, tweede 
echtgenote en nu weduwe van Filip van den Elzas. 
Daarenboven eist koning Filip August de bruidschat van 
Isabelle op. Het komt na enige discussie tot het 
Compromis/Verdrag van Arras (1194)  waarbij 
Frankrijk aan het langste eind trekt. Zo worden Aire-sur-
Lys, Arras, Bapaume, Lens, St.Omaar, evenals de leen-
heerschappen Béthune, Boulogne,  Guines, Hesdin en 
St.Pol naar Frankrijk overgeheveld. Gravin Mathilde 
krijgt een weduwe-goed in Zuid- en Kust-Vlaanderen.

De koning van Frankrijk is niet onmiddellijk akkoord, 
maar geeft toe mits de bruidschat (Artois) van Isabelle 
op te eisen. Tevens wordt Boudewijn officieel beleend 
met Vlaanderen, maar moet dan nog ‘verheffingsgeld’ 
betalen. Vlaanderen gaat niet akkoord. Gent wou 
Hendrik van Brabant, die Aalst prompt inneemt.

In de 12e eeuw had het graafschap  Vlaanderen drie 
Nederduitstalige textielsteden, Gent, Ieper en Brugge, en 
vier Franstalige textielsteden, Atrecht, Dowaai, Rijsel en 
St.-Omaars. Atrecht domineerde, en had rond 1200 zo’n 
20.000 inwoners. Door de opkomst van de textiel-
industrie gingen de vier Franstalige steden wat achter-
lopen, en bovendien werden Atrecht  en St.-Omaars later 
afgestaan aan de Franse koning (1191). Vanaf 1200 waren 
er in Vlaanderen vijf grote jaarmarkten (Ieper, Brugge, 
Torhout, Rijsel en  Menen). Die van Brugge werd door 
Boudewijn van Constantinopel ingesteld in 1200. De 
jaarmarkten St.-Omaars en Dowaai, maar ook wel die van 
Gent, waren door vijf bovenvermelde jaarmarkten voor-
bijgestreefd. In het begin van de eeuw werden de 
Vlaamse munten nog vooral aangemunt in Franstalige 
steden zoals St.Omaars en Atrecht, terwijl dat op het 
einde van de eeuw in het Franstalige Rijsel, maar ook in 
het Nederduitstalige Brugge, Gent, Ieper en Aalst 
gebeurde. Door die succesvolle verstedelijking onder-
gingen de Vlaanders tijdens de tweede helft van de 12e 
eeuw een succesvolle ontplooing en  werden ze op korte 
tijd  een van de meest verstedelijkte gebieden van West-
Europa (Gunst). 

Hendrik de Blinde valt samen met Limburg Boudewijn 
aan. Hendrik I van Brabant wil erfenis van Filip van den 
Elzas betwisten, omwille van zijn vrouw, Mathilde de 
Boulogne, nicht van Filip van den Elzas. Hij valt Aalst 
aan, maar botst op Hendrik van Namen.
Henegouwen en Vlaanderen verslaan Limburg en hun 
bondgenoten in de Slag van Neuville (1194).  De over-
winning bevestigt het behoud van Namen, Laroche, 
Durbuy en levert een alliantie op met Brabant. Het 
Verdrag van Lembeke/ Aalst bevestigt deze toestand. 
Bij de Vrede van Halle krijgt Brabant enkel Aalst.

In 1193 sluit Boudewijn V van Henegouwen een huwe-
lijksovereenkomst voor zijn zoon Filip met Marie-de 
France-Capet, een dochter van Filip August en zijn derde 
echtgenote, Agnes van Méranie. Zoon Filip wordt 
beleend met het graafschap Namen, als leen van 
Henegouwen.

                                                                             Graafschap Vlaanderen                                                              30 -  29



Anderzijds bevestigt keizer Hendrik VI dat de 
bezittingen op de rechter oever van de Schelde aan 
Boudewijn VIII toekomen. Die waren opgeëist door 
hertog Hendrik I van Brabant. Boudewijn VIII krijgt ook 
de titel van keizerlijke prins.
Boudewijn VIII heeft de titel van graaf van Vlaaanderen 
behouden tot aan de dood van Margareta in 1194. Hij 
werd opgevolgd door zijn oudste zoon, Boudewijn IX, 
die de Personele Unie zal voortzetten. Boudewijn IX 
van Vlaanderen  (1171-1206; R.1194-1206) (Boudewijn 
VI van Henegouwen) zal een uitgebreid gebied 
beheersen. Naast Vlaanderen en Henegouwen bekomt 
hij ook het markiezaat Namen-La Roche en Durbuy, na 
de successiestrijd om Namen-Luxemburg.

De Vlaamse graaf Boudewijn IX (1194-1206) regeerde 
nu over de Vlaanderen, Frans Vlaanderen en Hene-
gouwen. Boudewijn IX was leenman van de Duitse 
keizer voor Rijks-Vlaanderen en voor Henegouwen, en 
van de Franse koning voor Kroon-Vlaanderen en Frans 
Vlaanderen. Hij vaarde terug een meer onafhankelijke 
koers. In de Angevijns-Franse strijd koos Boudewijn 
partij voor de Angevijnen, gezien de dreiging die uitging 
van de Franse koning. Boudewijn IX sloot een 
bondgenootschap af met de Angevijnse koning Richard 
Leeuwenhart (1197). Vanaf Boudewijn IX bestond er in 
Vlaanderen een uitgesproken Engelsgezinde partij. 
Vooral de ambachtslui in de steden wilde de wolbe-
voorrading vanuit Engeland niet verliezen.  Boudewijn 
IX versloeg zelfs Filip August en begon daarop Artesië 
te heroveren (1197). Maar toen Filip August zijn broer 
kon gevangen nemen (1198) moest hij dit opgeven. Ook 
Boudewijn werd verzwakt door de dood van de 
Angevijnse koning Richard Leeuwenhart en zijn 
opvolging door Jan zonder Land. Wel kreeg hij St-
Omaars en twee kleinere steden terug, maar Artesië bleef 
van de Franse koning (1200).

Hij zal er wonderwel in slagen om veel nadelige 
aspecten van het Verdrag van Boves ongedaan te 
maken. Zo slaagt hij er in 1195 met koning Filip August 
een overeenkomst te bereiken waarvan de inhoud echter 
onbekend is. In 1196 volgt een militair verdrag met 
Frankrijk en een toenadering met Engeland tegen de 
expansiedrang van Frankrijk.

Boudewijn IX neemt verschillende maatregelen om de 
economie te steunen, om de rechtspraak adequaat te 
laten verlopen en ter bescherming van de zwakkeren.

Nieuwe Inmenging van Frankrijk

Onmiddellijk sluit die een verbond met Hendrik  de 
Oorlogzuchtige, vooral tegen Filip August, alsook met 
Richard Leeuwenhart. Terwijl die in Normandië vecht, 
neemt Boudewijn IX Douai en Peronne terug in en  
belegert Arras. Filip August is vlug ter plaatse. Hij stond 
klaar aan ‘t Kanaal om tegen Engeland op te trekken. 
Filip August geeft dan toe, na de slag van Ieper (c1194), 
maar komt zijn belofte niet na.
Boudewijn IX slaagde er niet in uit het conflict tussen 
Filip-August en Richard Leeuwenhart te blijven. Toch 
opteert hij voor Engeland omwille van de wolindustrie. 
Die alliantie bracht hem een overwinning op een frans 
leger nabij Ieper (c1194). Bij het volgend Verdrag van 
Peronne (2 jan 1200) moest hij aan Filip August Artois 

teruggeven. In 1196 probeert Boudewijn VI hoger 
vermelde steden terug te krijgen en gaat naar Filip 
August, maar krijgt slechts halve beloften.
Boudewijn sluit een alliantie met Richard van England 
(1197) en eist Artois terug van Frankrijk.
Hij neemt Aire en St.Omer, Douai en Péronne in, 
belegert Arras en trekt een Frans leger naar Ieper (1198). 
Uiteindelijk komt het tot de Vrede van Peronne (1200), 
waarbij de koning van Frankrijk  Artois en Arras, Lens 
en Bapaume toch zal behouden. Boudewijn  krijgt wel 
Douai, St.Omer en omgeving, Ardres, laGorgue, Rich-
bourg, Aire,  Béthune en Guines. Koning Filip August 
doet zelfs restitutie van Ayre-sur-Lys, St.Omaars, Ardies, 
Guines, LaGorgue, Lillers en Richbourg evenals van een 
deel van Béthune en spreekt af dat het weduwe-goed van 
Mathilde bij haar dood terug naar Vlaanderen gaat. 
Boudewijn IX neemt tal van maatregelen ten voordele 
van de steden en zorgt o.a. in 1200 voor een belangrijke 
wetgeving voor Henegouwen.
In 1202 vertrekt hij naar Palestina met de Vierde Kruis-
tocht. Maria van Champagne, zijn echtgenote wordt 
regentes samen met een regentschapsraad. Op haar beurt 
gaat ze hem achterna in 1204.

Tijdens de afwezigheid van Boudewijn - op kruistocht - 
wordt in Vlaanderen een Raad geïnstalleerd waarin o.a. 
zetelen Gerard van den Elzas, een oom van Boudewijn, 
Willem van Thy-le-Château en Arnulf van Planche. 
Daarenboven wordt een Curia Comitis benoemd waarin 
Filip van Namen en Mathilde van Portugal zetelen. In 
Henegouwen wordt Willem, een oom van Boudewijn, 
regent samen met Willem van Béthune.
In 1203 wordt hij het slachtoffer van een koorts-
epidemie. Nadien (1204) wordt hij keizer van Constan-
tinopel gekroond als Boudewijn I van Constantinopel. 

 Johanna van Constantinopel

Op 12 april 1205 wordt Boudewijn IX tijdens de vierde 
kruistocht in de slag bij Adrianopel door de Bulgaarse 
koning Johanisse gevangen genomen. Pas in de eerste 
helft van 1206 bereikt het bericht van Boudewijns dood 
of verdwijning, Vlaanderen.
Zijn twee dochters Johanna, slechts 6 jaar oud en Marga-
reta 3 jaar oud,  bleven als weesjes achter. De oudste, 
Johanna van Constantinopel, zal hem opvolgen 
(c1192-1244; R. 1204-1244). Er wordt voor haar een 
regentschapsraad samengesteld met Hugues van 
Pierrepont, bisschop van Luik, de graaf van Champagne, 
Thibaut van Bar, de graaf van Namen, Filip de Edele.  En 
voor Henegouwen  met Gerard, provoost van Lille, 
Willem van St.Omaar, Willem, kastelein van Lille en 
oom Willem (?-1219)
Ondertussen werd Johanna toch als gravin van 
Vlaanderen erkend,  doch omwille van haar minder-
jarigheid trad Filip, graaf van Namen, die voor het 
vertrek van Boudewijn  als regent en voogd van de twee 
meisjes was aangesteld, van rechtswege op als 
vertegenwoordiger van de grafelijke macht,  tot de 
meerderjarigheid van Johanna (12 jaar).

Mathilde, dochter van Alfons I,  koning van Portugal en 
tweede echtgenote van Filip van den Elzas de aange-
trouwde groottante van Johanna, nam de  verantwoor-
delijkheid voor de opvoeding van de meisjes op zich.  
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De Greep van Filip-August

De Franse koning Filip II August zag dat de afwezigheid 
van Boudewijn IX  wel een geschikt ogenblik was om  
agressiever op te treden tegenover de vlamingen. Hij zag 
een land onder een eerder machteloze regent daar waar 
hij vroeger af te rekenen had met de krachtige 
persoonlijkheid van Boudewijn IX. Hij belegde een 
bijeenkomst met Filip van Namen, de regent,  te Pont-
de-l'Arche. Hierbij liet deze zich volledig overheersen 
door Filip-August om Vlaanderen tot een vaste 
bondgenoot van Frankrijk te maken in zijn oorlog tegen 
Engeland. Filip van Namen moest de Franse koning als 
leenheer erkennen en de prinsessen Johanna en 
Margareta mochten niet in het huwelijk treden zonder 
zijn toestemming. In ruil hiervoor zou Filip van Namen 
van de Filip-August zijn dochter Maria,  uit zijn derde 
huwelijk met Agnès de Méranie, als bruid krijgen.

Het huwelijk werd gesloten op 13 de januari 1211. Filip 
moest een bruidschat meebrengen van één derde van zijn 
toenmalig bezit en één derde van de goederen die hij na 
zijn huwelijk nog zou verwerven.  Zo kon Filip-August  
de erfenis van Boudewijn,  graaf van Vlaanderen en 
Henegouwen, terug krijgen. Filip-August' bedoelingen 
werden duidelijker toen hij de twee jonge prinsessen 
naar Parijs liet komen, om ze te onttrekken aan het 
gevaar dat zij in de handen zouden vallen van de Anglo-
Welfen. 
Zo werd het verbond genoemd dat in 1208 werd gesloten 
tussen de Duitse keizer Otto IV en Jan zonder Land,  de 
koning van Engeland. 
 
Wanneer deze uitlevering van de Vlaamse prinsessen in 
Vlaanderen en Henegouwen bekend raakt, komt het 
graafschap in opstand tegen Filip van Namen, waarbij 
zijn aftreden als regent wordt geëist en Bourchard van 
Avesnes, de groot-baljuw van Henegouwen en latere 
echtgenoot van Margareta, in zijn plaats gesteld. In 
paniek en de waanzin zal hij op 8 oktober 1212 
overlijden.  De standen, gesteund door de Vlaamse adel, 
eisten met aandrang en met de dreiging zich bij de 
Anglo-Welfse coalitie aan te sluiten, van de Franse 
koning de terugkeer van de twee prinsessen. Filip-
August laat de twee prinsessen dan vrij. Ze kwamen 
onder de hoede van Mathilde van Portugal. 

Als rijke erfgename zullen velen naar de hand van 
Johanna dingen. Koning Filip-August duidt Ferrand 
van Portu-gal aan (1188-1233), een neef van gravin 
Mathilde, weduwe van Filip van den Elzas. In 1212 
neemt Ferrand de titel van graaf van Vlaanderen aan en 
wordt aldaar aanvaard. Van Filip-August slaagde 
Mathilde erin met haar huwelijks-kandidaat de 
voorwaarden van het akkoord van Pont-de-l'Arche na 
te komen. Filip-August stelde wel twee bijkomende 
voorwaarden voor zijn toestemming tot het huwelijk: 
Mathilde moest hem een "verheffingsrecht" van 50.000 
pond parisis betalen en Ferrand moest op voorhand 
afstand doen van de steden Aire en Sint Omaars. Dit 
werd grotendeels betaald door tante Mathilde.

Mathilde en Ferrand waren akkoord. Het huwelijk ging 
op 22 januari 1212 door in Parijs. De volgende dag 
verklaarde Ferrand zich leenman van de Franse koning. 
Johanna, als wettige gravin van Vlaanderen, legde die 

getrouwheidseed aan de Franse koning niet af. Ook 
weigerde ze de akte die de belofte vastlegde mede te 
ondertekenen.
Het jonge paar keert terug naar Vlaanderen begeleid 
door de latere Lodewijk VIII.  Aan het kasteel van 
Péronne deed Lodewijk het koppel evenwel opsluiten. 
Filip-August wilde hen beletten in de graafschappen 
aangekomen er de getrouwheidsbelofte van de adel en 
de steden in ontvangst te nemen, vóór hij in het bezit 
kwam van de steden die hem in ruil voor zijn 
toestemming tot het huwelijk van Johanna en Ferrand 
waren toegekend. Kroonprins Lodewijk trok naar Aire 
en St.  Omaars en sloeg beleg voor beide steden. Beide 
steden gaven zich vlug over. Het zuidelijk gedeelte van 
het Vlaamse graafschap was nu terug Frans grondgebied 
geworden. Mathilde hielp haar neef de landen 
Vlaanderen-Henegouwen te heroveren. In de graaf-
schappen beïnvloedde zij de Vlaamse en Henegouwse 
edelen met gulle giften. 

Dit werd bevestigd door het verdrag van Pont-à-
Vendin  van 25 februari 1212, waarmee Johanna en 
Ferrand niet anders konden dan instemmen. Ferrand 
heeft deze schandelijke behandeling aan de koning van 
Frankrijk nooit vergeven. 

Verbond met Jan zonder Land

In Vlaanderen werd dit verdrag slecht onthaald. Vooral 
de stad Gent ligt dwars. Ferrand tracht bondgenoten te 
winnen in zijn strijd tegen Frankrijk, o.a. in Engeland. 
Hij slaagt er zelfs in de Fransgezinde burggraven uit 
Vlaan-deren te verdrijven. Ferrand wenste zich als graaf 
van Vlaanderen door de Vlamingen te laten erkennen. In 
leper en Brugge werd hij probleemloos erkend. Gent 
volgde in augustus 1212  Ferrand had bondgenoten 
nodig om de verloren Vlaamse gebieden terug in zijn 
bezit te krijgen. Hij wendde zich  tot Jan zonder Land, 
de koning van Engeland. Op het einde van de zomer van 
1212 kwam het tussen beide vorsten tot een 
overeenkomst. Ferrand vernam dat Filip-August een 
leger verzamelde met de bedoeling Engeland te 
veroveren voor de Franse kroon en sloot zich aan bij de 
coalitie. 

Filip-August verzamelde al zijn baronnen te Soissons.  
Alle leenmannen van Champagne, Blois en Bourgogne 
kenden hem hun steun toe, alleen Ferrand weigerde. 
Hierop verklaarde Filip-August zich bereid de betwiste 
gebieden Aire en St. Omaars terug te geven indien hij 
kon rekenen op de steun van Ferrand. Maar Ferrand 
weigerde opnieuw. Filip-August belegde een nieuwe 
vergadering  te Arques, maar ook daar bleef Ferrand 
weigeren. Op een  bijeenkomst belegd te Gravelines op 
22 mei 1213, waar Filip-August met zijn leger klaar 
stond, kwam Ferrand niet opdagen, en sloot zich aan bij 
de coalitie.

Paus Innocentius III, die Filip-August in zijn verove-
ringsplannen had gesteund, verkreeg van Jan zonder 
Land,  die zich in het nauw gedreven voelde door het 
geweldig leger van Filip -August, dat deze hem zijn land 
schonk in eigendom en het van hem terug ontving in 
leen. Hierop kreeg Filip-August plotseling het verbod 
van Innocentius de Engelse grond, die pauselijk 
eigendom was, te betreden. Filip-August trok nu op naar 
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Vlaanderen met zijn leger vanuit Gravelines naar Kassel 
dat op 23 mei 1213 werd ingenomen. Vandaar vertrok hij 
naar leper dat zonder slag of stoot werd ingenomen 
gevolgd door Brugge en iets later door Gent. Het franse 
leger brandschatte gans Vlaanderen.
Ferrand houdt zich schuil in Zeeland. Een vloot van Jan 
zonder Land komt de Franse vloot voor Damme 
vernielen, zodat Filip-August zich moet terugtrekken. 
Ferrand, verdreven uit zijn graafschap, zond een 
afvaardiging naar Engeland om  militaire hulp. Onder 
leiding van Boudewijn van Nieuwpoort verkrijgt de 
afvaardiging een gunstig antwoord. Bij de Duitse keizer 
Otto IV eveneens en er komt een machtig leger van 
Engelse, Duitse en Vlaamse bondgenoten tot stand.Bij 
die overwinning kan Filip-August alle feodale gebieden 
van de Plantagenets in beslag nemen, met name 
Normandië, Anjou, Poitou. Hiermede toont hij zich de 
onbetwistbare heerser in Europa.
Door de gevangenname van Ferrand stond Johanna, 
nauwelijks 13 jaar oud, alleen in het graafschap, 
waarover zij bij de genade van Filip-August het bestuur 
waarnemen mocht. Opmerkelijk is wel dat Filip-August 
niet overging tot de ‘inlijving ‘ van Vlaanderen. Wellicht 
wou hij zich alleen wreken op zijn ontrouwe vazal 
Ferrand van Portugal en niet op Johanna die hij als de 
werkelijke opvolgster beschouwde.
Hij was wel meester van het graafschap, door het 
volstrekte overwicht van de Fransgezinde edelen onder 
leiding van Jan van Nesle, de burggraaf van Brugge. 
Het was deze machtige groep die het toezicht op de 
besluitvorming van Johanna uitoefenden.

Het Verdrag van Parijs werd gesloten tussen Johanna 
en Filip-August op 24 oktober 1214.  De gravin moest 
de zoon van de hertog van Brabant aan de Franse koning 
uitleveren. De vestingen van Valenciennes, leper, 
Oudenaarde en Kassel moesten gesloopt worden, hoewel 
dit slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, en de Franse 
koning kon willekeurig over het lot van Ferrand en de 
andere gevangenen beslissen .

In Vlaanderen was de toestand verward. Johanna, de 
gravin van Vlaanderen, nauwelijks 14 jaar oud, zal 
gedurende die 13 jaar de leiding van het graafschap 
opnemen. Zij moet zich verlaten op de raad en de steun 
van naaste getrouwen en de leden van de hoogste adel.
Van 1214 tot 1224 berust de eigenlijke leiding bij Jan 
van Nesle. Van maart tot  september 1225 is er de 
episode van de valse Boudewijn. Tussen 1225 en 1227 is 
de baljuw van Vlaanderen,  Amulf van Oudenaarde 
haar steun, samen met Wautier van Formeselles.

Tot einde 1224 kon ze regeren mits de goedkeuring van 
Jan van Nesle. Die was in 1212 door Ferrand uit Vlaan-
deren verbannen omdat hij als burggraaf van Brugge had 
getracht de grafelijke macht te negeren. Daarop was hij 
naar Frankrijk getrokken en had hij aan Filip-August 
aangeboden deze bij te staan in zijn strafexpeditie tegen 
Ferrand. Ter gelegenheid van de ondertekening van het 
verdrag van Parijs van 23 oktober 1214 had Johanna ook 
moeten beloven de burggraaf in zijn goederen en 
machts-positie te herstellen. Jan van Nesle zou zich 
terug in Vlaanderen opwerpen als de eerste personaliteit 
binnen het graafschap Vlaanderen en met de steun van 
de Franse koning zich de titel toekende van baljuw van 
Vlaanderen.

De Slag bij Bouvines

Ferrand van Portugal,  echtgenoot van Johanna van 
Constantinopel,  gravin van Vlaanderen, wou Aire 
en St.Omar, verloren bij het Verdrag van Pont-à-
Vendin  (25 feb.1212), terugwinnen.  Hij sloot een 
coalitie aan met de Duitse keizer en hertog Hendrik 
I van Brabant. Jan zonder Land, die zich daar even-
eens aansloot,  zou  landen in het zuiden van Fran-
krijk om Aquitanië en Anjou te veroveren en dan 
naar Parijs opmarcheren. Otto zou vanuit het Noor-
den oprukken. Filip August versloeg de Engelsen 
echter op 2 juli 1214 bij La Roche-aux-Moines 
waardoor hij grotere bewegingsvrijheid kreeg. 
De Slag bij Bouvines werd op 27 juli 1214 
geleverd ten oosten van de rivier de Marcq, tussen 
Bouvines en Cysoing in het Franse departement 
Nord,  tussen keizer Otto IV en zijn bondgenoten en 
koning Filip August van Frankrijk. Otto IV werd, 
alhoewel hij numeriek in de meerderheid was, 
verpletterend verslagen. De Franse koning had 
2.400 ridders en lichte ruiters en 5.000 man 
infanterie ter beschikking. Otto had evenveel 
ruiters,  ridders en 7.500 man infanterie. Filip 
Auguste, die als eerste op het slag-veld aankwam, 
had alle tijd om zijn leger op te stellen over een 3 
km lang front, dwars over de Romeinse Weg tussen 
Doornik en Bouvines.  De rechtervleugel van de 
Fransen, opgesteld tegenover de troepen van 
Ferrand, viel aan terwijl het centrum en de linker 
vleugel de reactie van de vijand afwachtte. Na drie 
uur strijd werd Ferrand’s legermacht uiteen-
geslagen. Otto viel dan aan in het centrum en de 
Vlamingen in zijn strijdmacht slaagden er in de 
Franse koning uit het zadel te lichten, maar konden 
hem niet gevangen nemen. De keizer vluchtte toen 
de Fransen zijn poging tot staan brachten. De 
rechtervleugel van de coalitietroepen, onder leiding 
van de Renaud de Dammartin, graaf van Boulogne, 
hield stand maar geraakte geïsoleerd door de 
ineen436storting van het centrum. Ferrand en 
Renaud de Dammartin,  William Longsword, graaf 
van Salisbury en de graaf van Holland werden 
gevangen genomen.
De graaf van Salisbury werd al snel geruild voor 
een Frans edelman in Engelse gevangenschap. 
Ferrand bleef tot januari 1227 in Frankrijk 
opgesloten. Hij kwam vrij door de afsluiting van de 
Vrede van Melun.
Frankrijk verstevigde zijn macht in West-Europa en 
Vlaanderen geraakte meer en meer betrokken bij de 
Frans-Engelse tegenstellingen en afhankelijk van de 
Franse kroon. Vlaanderen werd vanaf 1226 
verplicht ongunstige verdragen met Frankrijk af te 
sluiten.

Jan van Nesle was in feite de vertegenwoordiger van de 
hoge adel en was het voor Johanna uitgesloten daar veel 
weerstand tegen te bieden. Deze toestand eindigt 
wanneer Filip-August begint de Vlaamse edelen vrij te 
laten. De eerste was Amulf van Oudenaarde, de latere 
baljuw van Vlaanderen. De anderen kwamen tussen 
1215 en 1217 vrij na het betalen van borgsommen. 
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Johanna en Arnulf van Oudenaarde

Onmiddellijk na zijn vrijlating ging Arnulf Johanna 
opzoeken en is altijd bij haar gebleven. Hij vergezelde 
haar naar Parijs en trad op als een van de ondertekenaars 
van het verdrag van 24 oktober 1214. 
Hij verkrijgt van de Franse koning Lodewijk VIII de titel 
van baljuw van Vlaanderen.  Hij was zeker de meest 
invloedrijke, niet alleen tussen 1224 en 1227 als baljuw 
van Vlaanderen maar ook tijdens het bestuur van Jan van 
Nesle. Johanna blijft wel in het bezit van Vlaanderen,  
onder toezicht van Jean de Nesle tot 1224, kasteelheer 
van Brugge, voor de koning van Frankrijk, maar moet 
o.a. Artois en de burchten van Ieper prijsgeven, moet 
Oudenaarde en Kassel ontmantelen en de gronden aan 
de adel teruggeven die hen was ontnomen na de vlucht 
van Filip August  uit Vlaanderen in 1213.
De machtsverhouding tussen Johanna en Jan van Nesle 
werden in de loop der jaren, buiten enkele incidenten,  
minder gespannen. Jan van Nesle liet haar meer en meer 
begaan tot hij in oktober 1224 voorgoed uit Vlaanderen 
vertrok. 

Steunend op Arnold van Oudenaarde en Michel van 
Harnes, kon zij Jan van Nesle, burggraaf van Brugge en 
agent van koning Filip, enigzins neutraliseren.  Ook 
kwam ze wel goed overeen met koningin-moeder Bianca 
van Castillië. Zij had uitstekende betrekkingen met de 
vlaamse steden, inzonderheid met Kortrijk, waar zij later 
het begijnhof stichtte. De crisis van de valse Boudewijn 
kwam zij goed te boven.

Door zijn belangrijke getuigenis in de ontmaskering van 
de Valse Boudewijn versterkte Arnulf zijn invloed op de 
Vlaamse politiek ten opzichte van Frankrijk. Na de 

ontmaskering door Lodewijk VIII moesten alle verster-
kingen in Vlaanderen op diens bevel afgebroken worden. 
Johanna kon zich hiertegen moeilijk verzetten, maar ze 
is wel naar Parijs gegaan en is er in geslaagd van de 
Franse koning te bekomen dat haar beschermer zijn 
versterkingen ongedeerd mocht bewaren.

Het Verdrag van Melun

Koning Filip August overlijdt in 1223 en zijn opvolgers 
zijn wat soepeler. Geleidelijk kan Johanna de steden 
‘terugwinnen’, vooral Brugge in 1224.  Na de 
terechtstelling van de Valse Boudewijn einde september 
1225 werd het wat rustiger in Vlaanderen en kon 
Johanna zich opnieuw met de invrijheidsstelling van 
haar echtgenoot Ferrand inhouden.
Zij liet niet na pogingen te ondernemen om Ferrand vrij 
te krijgen. Herhaaldelijk riep zij hiervoor de hulp in van 
de paus en een aantal bisschoppen. Het ziet er naar uit 
dat koning Filip en zijn opvolger Lodewijk VIII wilden 
verhinderen dat zij kinderen zou krijgen, zodat 
Vlaanderen bij Frankrijk zou kunnen worden gevoegd.
Mogelijks als list, stuurde  Pierre van Bretagne aan op 
een echtscheiding om haar te kunnen huwen, maar de 
koning vreesde dan een ‘alliantie’ Bretagne-Vlaanderen 
in zijn rijk en liet klaarblijkelijk dan Ferrand vrij.
Johanna bleef steeds ijveren om Vlaanderen zo weinig 
mogelijk afhankelijk te houden van Frankrijk. 
(K.Nicholas).
Johanna wendde zich dus tot Lodewijk VIII,  maar die 
was al even koppig als zijn vader. Johanna wendde zich 
tot de paus,  Honorius III, die een brief schreef aan 
Lodewijk. Uiteindelijk stemde Lodewijk toe Ferrand vrij
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te laten op voorwaarde dat Johanna bepaalde eisen zou 
inwilligen.  Deze werden vastgelegd in het zogenaamde 
eerste verdrag van Melun (11 april 1226), doch toen 
het werd voorgelegd aan de edelen en de steden van 
Vlaanderen, vonden die de inhoud te vernederend voor 
Vlaanderen, weigerden zij het te onderschrijven. Zo 
bleef het tot 8 november 1226, toen Lodewijk overleed.

De Valse Boudewijn

Niet ver van van Valenciennes in een  bos woonde er een 
heremiet. In de lente van  1225 loopt de heremiet als 
bedelaar in de straten van Mortagne en steekt zijn  hand 
uit naar een voorbijkomende edelman die meent in hem 
Boudewijn IX te herkennen. Ook andere edelen beweer-
den hem te herkennen en verzochten hem zijn rol als 
graaf op te nemen. Triomfantelijk wordt hij van de ene 
stad naar de andere gebracht waar de bevolking hem met 
groot enthousiasme ontvangt. 
Johanna, liet  zich echter toch niet ontmoedigen, niet-
tegenstaande de afvalligheid van menige hoveling en de 
bedreigingen van Hendrik III, de koning van Engeland 
die ook de heremiet als graaf Boudewijn beweerde te 
hebben herkend. Johanna wist dat de man een bedrieger 
was en ten einde raad wendde ze zich  tot Lodewijk VIII, 
de koning van Frankrijk.
Lodewijk VIII ging  meteen in op het verzoek van 
Johanna. Hij zond enkele commissarissen naar Vlaan-
deren die allen dezelfde verklaring aflegden. Er bestond 
geen twijfel, het was een intrigant. De Franse nodigde 
hem uit tot een gesprek en nadien tot het avondmaal. 
Maar de Valse Boudewijn had begrepen dat de koning 
hem doorhad en wilde daar geen gevolg  aan geven. Maar 
de koning nam hem gevangen en leverde hem uit aan 
Johanna, die hem liet  berechten. Hieruit volgt dat zij 
werd verdacht van vadermoord.

Johanna slaagt erin goede betrekkingen te bekomen met 
Engeland, dank zij de vertegenwoordiger Robrecht van 
Béthune. In 1226 wordt het Verdrag van Melun 
gesloten. De ‘rest’ van Artois wordt nu bij Frankrijk 
gevoegd.

Bij het Verdrag van Melun (1226) legt Lodewijk VIII 
voorwaarden op: Ferrand komt vrij mits losgeld (50.000 
livres),  door  toedoen van Bianca van Castillië, maar 
moet Artois en Boulogne prijsgeven (Rijsel, Douai, 
Ecluse). Dit verdrag wordt in Vlaanderen niet aanvaard, 
vooral omdat de koning van Frankrijk het gezag van de 
graaf van Vlaanderen ondermijnt. Weduwe Bianca van 
Castillië  kon de  losprijs verlagen. Feitelijk werd hier-
door elk verweer van de Vlaamse graven tegen de aan-
spraken van de Franse koning onmogelijk gemaakt. De 
koning wenste echter niets anders dan een zwakke graaf. 
Daarom was hij steeds bereid steun te verlenen aan wie 
het grafelijk gezag hielp ondermijnen. Johanna 
aanvaardt dit niet helemaal, verstoot min of meer 
Ferrand en wordt agressief tegenover Margareta, wiens 
echtgenoot (Bouchard van Avesnes) in een slecht 
daglicht wordt gesteld bij de Paus ! (scheiding in 1224)6. 
Ferrand zal pas in 1227 vrijkomen op voorspraak van de 
paus en mits een losgeld van 5000 pond-parisis.

Koning Lodewijk VIII overlijdt in 1226 en wordt 
opgevolgd door koning Lodewijk IX (R.1226-1270), 

onder regentschap van Bianca van Castillië, weduwe 
van Lodewijk VIII. Die steunt Ferrand. Ferrand kan de 
graaf van Holland dwingen hem te erkennen als leenheer 
over Zeeland-bewesten de Schelde aan Vlaanderen. De 
erfgenamen van Filip van Namen brengen leenhulde 
voor Namen aan Vlaanderen.
Na zijn vrijlating is Ferrand zeer onderdanig aan de 
Kroon en legt de eed van trouw af aan de koning van 
Frankrijk. Die eed moest ook door de steden worden 
afgelegd.  Gravin Johanna en graaf Ferrand van Portugal 
waren vanzelfsprekend aangewezen op de financiele 
hulp van de steden om de hoge losprijs en de boete te 
kunnen betalen. Graaf Ferrand sterft op 27 juli 1233. 
De successie voor Johanna zelf verloopt rustig. Zij kan 
de goede relatie met Engeland vrijwaren. Haar politiek is 
een evenwichtsoefening tussen de nog strijdende partijen 
van Frankrijk en Engeland. 

De onderhandelingen zullen echter opnieuw geopend 
worden met koningin Blanche van Castillië, in de naam 
van haar minderjarige zoon, Lodewijk IX, met het 
gevolg dat er een nieuw verdrag werd voorgesteld dat 
een mildere versie was en toeliet dat Ferrand op 6 
januari 1227 vrij-kwam.

Maar niettegenstaande dertien jaar kerker onvermijdelijk 
hun sporen hadden nagelaten heeft hij toch tot aan zijn 
dood, naast Johanna, met veel inzet het land bestuurd. 
Johanna zal hem een jaar later nog een dochtertje 
schenken dat Maria werd gedoopt. Maria overleed in 
1234, nauwelijks zes jaar oud. Ferrand was reeds op 27 
juli 1233 overleden. 

Na de dood van haar echtgenoot in 1233 huwt zij de 
jongste zoon van het huis van Savoie, Thomas II 
(1199-1259),  tevens neef van Bianca van Castillië, 
moeder van koning Lodewijk IX van Frankrijk.  Johanna 
was toen 37 jaar en toen later bleek dat ze geen kinderen 
meer kon krijgen trok haar echtgenoot zich terug naar 
Engeland. Zij blijft zich beijveren voor het volk, de 
voorrechten van de steden en voor abdijen en andere 
religieuze instellingen.  Johanna overleed op 5 december 
1244. Ze werd opgevolgd door haar zuster Margareta.
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 Het  Verdrag van Melun

In april 1226 werd aan Johanna het vernederend 
verdrag van Melun opgedrongen, waarmee Vlaan-
deren politiek werd onderworpen aan Frankrijk. Pas 
daarna, in januari 1227, kwam haar echtgenoot 
Ferrand weer vrij.  In 1231 werd hun dochter Maria 
geboren. Graaf Ferrand zelf stierf op 27 juli 1233. 
Volgens de toenmalige gebruiken werd Maria 
verloofd met Robert van Artois, broer van Lodewijk 
IX, maar het kind stierf al in 1236.
Het Verdrag van Melun stipuleerde
- de graaf en de gravin zouden de koning van Fran-
krijk voortaan trouw dienen;
- geen burchten ten Westen van de Schelde. De 
burch-ten van Valenciennes, Oudenaarde, Ieper en 
Kassel moesten worden gesloopt;
- De Ridders en de edelen zouden, tegen de graaf 
in, de Franse koning dienen.
Indien Vlaanderen de overeenkomst verbrak,  moest 
het de paus om een interdict smeken.
De voorwaarden van het Verdrag van Melun zullen 
in de daaropvolgende jaren beslissend zijn voor de 
geschiedenis van het graafschap en voor zijn verzet 
tegen Frankrijk. Ridders en steden zouden de 
koning moeten bijstaan, indien de graaf van 
Vlaanderen tekort mocht schieten in zijn feodale 
verplichtingen tegenover Frankrijk. Ambtenaren 
van de Franse vorst namen van de adel en de steden 
de eed af, terwijl de militaire ver-sterkingen van de 
Vlaamse steden onder toezicht wer-den gesteld van 
Franse ambtenaren, nl. commissaires of sergeants.

Margareta van Constantinopel

Margareta van Constantinopel (1202-1280; R.
1244-1280) was amper twee jaar oud bij het overlijden 
van vader Boudewijn IX. Zij werd opgevangen door 
Filip de Edele, en wordt opgevoed aan het hof van 
Henegouwen onder toezicht van enkele bijzondere 
heren, onder wie Bouchard van Avesnes (?-1244), met 
wie ze in het huwelijk treedt in 1212 in nogal geheim-
zinnige omstandigheden. Bouchard was evenwel een 
geestelijke en ingevolge dit huwelijk werd hij geëxcom-
municeerd in 1216.  Toch hadden ze inmiddels drie 
kinderen, die later voor een hele herrie zullen zorgen als 
eerste erfgenamen. Het huwelijk wordt wel ontbonden 
en Margareta wordt min of meer gedwongen van hem te 
scheidenmet de stilzwijgende goekeuring van paus 
Honorius III. Zij huwt dan Gwijde I van Dampierre 
met wie ze een hele reeks kinderen zal krijgen.

Margareta wordt in 1244 door de koning erkend als 
gravin van Vlaanderen, evenals haar zoon Willem van 
Dampierre niet als erfopvolger. De koning wenste zich 
aanvankelijk niet uit te spreken over de erfopvolging 
ingevolge de kinderen uit de verscillende huwelijken. 
Het conflict tussen dezen loopt uit op een burgeroorlog, 
waarbij Henegouwen de kant kiest van de Avesnes. De 
familiebanden van Jan van Avesnes, inmiddels gehuwd 
met Aleida van Holland, en schoonzoon van keizer 
Willem van Holland, maakt dat dit escaleert. Margareta 
nam een aantal ongelukkige beslissingen in Henegou-
wen en een aantal incidenten brachten verdere onrust.

Bij de Arbitrage van Peronne (1246) beslist koning 
St.Lodewijk, na onderhandeling met Margareta dat Jan 
van Avesnes Henegouwen zal bekomen en de 
Dampierre’s Vlaanderen. Met dit Salomonsoordeel 
bevoordeelde Lodewijk IX eigenlijk zichzelf. Inderdaad 
vermeed hij zo de ontwikkeling van een te groot en te 
sterk graafschap aan zijn grens en binnen zijn rijk. 
Eigenaardig is wel dat hij zich kan uitspreken over 
Henegouwen, dat in feite deel uitmaakt van het HDRR 
en vazal is van Luik.

Het huwelijk van zoon Willem met Beatrijs van Brabant 
diende om een toenadering tussen de Avesnes en Brabant 
te voorkomen. De Avesnes eisten Zeeland-bewesten de 
Schelde, de Vier Ambachten en Geerardsbergen, evenals 
het Land van Waas op, in feite Rijks-Vlaanderen. Zij 
gingen dan een bondgenootschap aan met Holland. 
Uiteindelijk volgde zelfs een huwelijk van Jan van 
Avesnes met Aleidis van Holland, maar dit leverde hen 
RijksVlaanderen niet op. Willem II van Holland, 
inmiddels keizer, en later zijn broer regent Floris erken-
den Vlaanderen als leenheer voor Rijks-Vlaanderen.

Het Huis van Dampierre

Bij het tornooi te Trazegnies op 6 juni 1251 ‘veronge-
lukte’ Willem van Dampierre. Velen zagen hierin de 
hand van de Avesnes. Zoon Gwijde wordt de opvolger. 
Keizer Willem verandert van gedacht over Rijks-
Vlaanderen en dit samen met het ongenoegen in 
Henegouwen over Margareta leiden tot een in beroep 
gaan van Jan van Avesnes tegen het vonnis van 1246.
Jan van Avesnes gaat niet akkoord.  Het jaar daarop sluit 
hij een verbond met Holland, maar Margareta weigert 
vazal te zijn van de graaf van Holland, als keizer. 
Margareta en Gwijde van Dampierre worden ontboden 
maar weigeren, zodat Vlaanderen en Henegouwen 
worden verbeurd verklaard en toegewezen aan Jan van 
Avesnes (1252).  Tevens worden zij ontheven van alle 
rechten op Rijks-Vlaanderen, inclusief de Vier 
Ambachten en een deel van Zeeland, ten gunste van Jan 
van Avesnes.

Gwijde van Dampierre (c1226-1305; R.  1278-1305) is 
de tweede zoon van Margareta van Constantinopel en 
Gwijde I van Dampierre. Hij moest zijn vader opvolgen 
daar de eerste zoon, Willem, reeds in 1251 was 
overleden.
Bij de investituur voor Vlaanderen had hij reeds 15 jaar 
regering over Namen achter de rug, dat hij had gekocht 
van Boudewijn van Courtenay. Eerst was hij gehuwd 
met Mathilde van Béthune, die hem negen kinderen 
schonk maar die overleed in 1261. Hij hertrouwde met 
Isabella van Luxemburg, die hem 8 kinderen schonk. 
Aan laatst-genoemde was de erfenis van Namen 
voorbehouden,  terwijl de kinderen uit het eerste 
huwelijk erfgenamen van Vlaanderen waren.

Gwijde van Dampierre valt Walcheren binnen (1253) 
tegen Holland, verliest de Slag van WestKapelle en 
wordt gevangen genomen samen met broer Jan (4 juli 
1253). Margareta wil Avesnes onterven, roept Karel van 
Anjou, broer van Lodewijk IX, ter hulp en geeft hem 
Hene-gouwen. Die valt Henegouwen binnen (1225), 
belegert Maubeuge,  Mons, Ath e.a., neemt Valenciennes 
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in, maar Willem van Holland en Duitsers komen Jan van 
Avesnes helpen met een nieuw leger, zodat Karel zich 
terugtrekt. Het gevolg hiervan is anarchie in Hene-
gouwen.

Willem van Holland valt Friesland (1256) aan en 
sneuvelt. Jan van Avesnes roept nu zelf om hulp van 
Frankrijk in.
Lodewijk IX  bevestigt het vroegere akkoord  (‘le Dit de 
Péronne’) en laat Dampierre vrij.  Margareta betaalt 
losgeld (24 september 1256). Na de dood van Willem II 
van Holland,  komt er een akkoord tussen Floris en 
Margareta, waarbij laatstgenoemde wordt erkend voor 
Zeeland-bewesten de Schelde (13 oktober 1256). Tevens 
worden Gwijde en broer Jan vrijgelaten mits een losgeld. 
Wanneeer Jan van Avesnes overlijdt op 24 december 
1257 komt er een einde aan de eerste fase van de oorlog 
tussen de Avesnes en de Dampierres
Er wordt ook ‘smartgeld’  betaald aan Karel van Anjou. 
Zo wordt Henegouwen “vrij” van Franse invloed. Er 
volgt later een Verdrag van Brussel  (1256) tussen 
Vlaanderen en Holland over Zeeland

Margareta beslist in 1257 dat alle lijfeigenen in Vlaan-
deren vrij zijn en voert vele andere hervormingen door. 
In 1260 bevestigt keizer Richard van Cornwall de leen-
rechten van Margareta over Rijks-Vlaanderen (27 juni 
1260). Na deze episode kon Gwijde verschillende 
gebieden verwerven, zoals Béthune en Dendermonde, en 
na het overlijden van zijn eerste echtgenote ook Bornem 
en de heerlijke rechten over Kamerijk.

Gwijde van Dampierre kan in 1263 de rechten afkopen 
voor Namen van Boudewijn de Courtenay. Dit wordt 
bezegeld met zijn tweede huwelijk, nu met de dochter 
van de graaf van Luxemburg, Isabella. Hierbij komt het 
graafschap Namen ook bij het patrimonium, na afkoop 
van de rechten van het huis van Luxemburg.

Belangrijk ook is het Verdrag van Montreuil :(28 juli 
1274) dat het einde van de  handelsoorlog tussen Vlaan-
deren en Engeland betekent. Margareta had de Engelse 
handelaars onder sequester geplaatst wegens niet betalen 
van schulden. Hierop had England de tol op de Vlaamse 
goederen verhoogd. Bij dit verdrag houdt Margareta 
evenwel de winsten voor zich en wentelt de herstel-
betalingen af op de gemeenten. Ieper en Douai betalen, 
Gent en Brugge stellen dat uit tot 1287.

In 1275 hadden Margareta en Gwijde een poging onder-
nomen tot hervorming van de XXXIX van Gent, maar 
die beroepen zich op het Parlement van Parijs. Onlusten 
in 1275 in Gent, Brugge, Ieper, Rijsel, Dowaai worden 
bedwongen door tussenkomst van Filip IV van 
Frankrijk. 

Margareta was een eerder controversieel persoon met zin 
voor organisatie en voor luxe, maar nam ook  onsamen-
hangende beslissingen ten voordele van de Vlaamse adel 
en stelde de adel van Henegouwen achteruit. Zij bereikte 
wel een hoge leeftijd en trad af in 1278 ten voordele van 
haar zoon Gwijde II van Dampierre voor Vlaanderen en 
van haar kleinzoon Jan van Avesnes voor Henegouwen. 
Hiermee eindigde de tweede Personele Unie en begon 
het huis van Dampierre over Vlaanderen te regeren. 
Toch krijgen de Avesnes de investituur over Rijks-

Vlaanderen (6 nov 1279), maar konden hun benoeming 
moeilijk waarmaken. 
Margareta overlijdt in 1280. Gwijde zal in zijn 
regeringsperiode hoofdzakelijk botsen met enerzijds de 
sociaal-economische crisis in de steden, en anderzijds 
met de autoritaire politiek van koning Filip IV de 
Schone.

Gwijde van Dampierre erft Vlaanderen, maar ook de 
conflicten met Frankrijk, de juridische problemen  met 
de steden, evenals de conflicten met Jan van Avesnes.
Aanvankelijk was hij een trouwe vazal van koning 
Lodewijk IX en vergezelde hem op zijn mislukte expe-
ditie naar Tunis, waar de koning de dood vond. Ook 
tijdens het bewind van Filip III de Stoute (R.1270-1285) 
is hij de Franse koning trouw, en toont zich zeer 
inschikkelijk wat de uitbreiding van de macht van de 
graaf van Vlaanderen betreft. 
In 1278 nam Gwijde van Dampierre het gezag van zijn 
moeder over.  Door zijn grafelijk titel over Namen, en 
later door de benoeming van zijn zoon Jan tot bisschop 
van Luik (R.1282-1291), genoot hij groot gezag in de 
Lotharingsche landen. Daardoor was de macht van 
Frankrijk echter gestegen..

Gwijde wilde zijn vorstelijke macht in het graafschap 
stevig onderbouwen en kwam daardoor in botsing met 
de patriciërsklasse, die in de Vlaamse steden een 
politieke en sociale onafhankelijkheid had opgebouwd, 
die het grafelijk gezag hinderde. Deze patriciërs zouden 
zich verde-digen tegen de aanspraken van de graaf en 
derhalve beroep doen op de leenheer, de koning van 
Frankrijk, of op het Parlement van Parijs, dat over 
politieke geschillen uitspreek deed.

 Het stedelijk patriciaat had alleen oog voor de eigen 
standen voor de eigen stad. Dit patriciaat werd gevormd 
door een groep families die van oudsher het bestuur van 
de stad hadden waargenomen en dit volgens een vaste 
opvolging aan elkaar overdroeg. 
Toen het ‘ghemeyn’, de handwerkers die in ambachten 
verenigd waren, tegen deze regerende patriciërs in verzet 
kwam, vond het steun bij het nieuwe patriciaat, de 
nieuwe rijken, die met het regerende patriciaat in 
vijandschap leefden. Deze verhoudingen en toestanden 
gaven aanleiding tot een verbeten strijd tussen het 
gemeen en het patriciaat.

Nieuwe Franse Inmenging

 Bij het aantreden evenwel van Filip IV De Schone (R.
1285-1314), wijzigt de toestand,  wegens het autoritair 
optreden van deze vorst. Die is sterk gekant tegen te 
machtige vazallen en neemt elke gelegenheid te baat om 
bij conflicten met de Vlaamse steden tussen te komen 
ten voordele van de patriciërs. Zo zendt de koning een 
‘ruwaert’ voor de rechtspraak en om de stedelijke auto-
riteiten te onderwerpen aan zijn gezag. Tegenover de 
Steden vernedert hij Gwijde.  Zo verplicht hij hem (1289) 
de franse munteenheid te gebruiken in Vlaanderen.
De dubbelzinnige houding van de koning kent geen 
grenzen. Hij nodigt Gwijde en zijn dochter Filippina, die 
verloofd werd met prins Edward van Engeland, uit maar 
zet beiden gevangen. Gwijde moet toestaan dat Filippina 
verder aan het Franse hof zal verblijven. Een vraag om 
tussenkomst van paus Innocentius VIII wordt afgewim-
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peld. Gwijde moet een eed van trouw aan de koning 
zweren.

Het Geslacht Dampierre

Het adellijk geslacht Dampierre is een familie uit de 
Champagne-streek, ten n.o. van Troyes (dép.Aube). 
De Dampierres waren afkomstig van Moelain-en-
Perthois (dép. Marne) en waren in het bezit van de 
heerlijkheden van St.Just en St.Didier (dép.Haute 
Marne). De stamvader was Gautier van Moellain 
(1049-1075). Bij het huwelijk van zijn zoon 
Thibaut met Isabelle van Monthléry verwierven ze 
een aandeel in de ‘castellanie’ van Troys, waarvan 
later Guy I evenwel afzag.
Vanaf Guy I voerden ze de titel van connétable de 
Champagne, wat hun enig aanzien gaf,  zodat de 
familie huwelijken kon aangaan met hoog-adellijke 
families van Frankrijk, zoals de Bourbons en 
Vlaan-deren. Hierdoor konden ook de goederen 
onverdeeld in zijn handen blijven, tot ze bij de dood  
van Guy I (†1309) aan de echtgenoot van Marga-
reta van Dampierre, Guy IV Van Chatillon, gingen.
Het huis van Dampierre dankt vooral zijn roem aan 
de graven van Vlaanderen tussen 1246 en 1334. In 
1223 huwde Guillaume II van Dampierre (†1231) 
met Margareta van Constantinopel, die later gravin 
werd van Vlaanderen en Henegouwen. Terwijl de 
tweede zoon Jean van Dampierre de oorspronkelijk 
familie-goederen behield, voerden zijn broers 
Guillaume III (1246-1251) en Gui III (1251/78 
-1280) de titel van Graaf van Vlaanderen.
Willem III moest zijn aanspraken op Vlaanderen 
verdedigen tegen Jan en Boudewijn van Avesnes, 
kinderen uit het eerste huwelijk dat door paus Inno-
centius III in 1215 was vernietigd. Niettegenstaande 
de beslissing van koning Lodewijk IX van 
Frankrijk, bleef een jarenlange twist tussen beide 
huizen duren tot ver in de 14e eeuw.
Eerst na de troonafstand van zijn moeder in 1278, 
kon Guido als eerste Dampierre de grafelijke 
rechten over Vlaanderen uitoefenen. Guido van 
Dampierre (R.1251/1278-1299), Robrecht van 
Béthune (R.1299-1322), Lodewijk II van Nevers 
(R.1322-1346) en Lodewijk van Male (R.
1345-1384) volgden elkaar op.
Hun regeringsjaren werden gekenmerkt door de 
oorlog tussen Frankrijk en Engeland, de autoritaire 
politiek van de Franse koningen tegenover hun 
Vlaamse vazallen, de toenemende industriële en 
sociale crisis in West-Europa en de centralisatie-
pogingen van de graven, die weldra in conflict 
kwamen met de Vlaamse steden, die meer en meer 
autonomie opeisten.
Het huwelijk in 1369 van Margareta van Male met 
Filip de Stoute van het huis van Valois-Bourgondië 
zal in 1384 een nieuwe dynastie aan de macht 
brengen in Vlaanderen.

Gwijde van Dampierre kan zijn gezag toch enigszins 
versterken en verkrijgt zijn belastingen na een 
stadsrevolte (Moerlemaaie) in Brugge. Ook in Ieper 
ontbrandt een machtstrijd tussen ambachtslieden en 
patriciërs (Koke-rulle opstand, 1280). In de atmosfeer 
kaderen ook de opstanden van 1280 in Doornik, Dowaai 

en St. Omaars, deze weliswaar om onduidelijke redenen.
De onrust in het graafschap kon gezien worden als een 
uitvloeisel van een diepere oorzaak, met name de 
ontevredenheid van de Brugse handelaars, die helemaal 
niet akkoord waren met de politiek van Margareta en 
Gwijde ten overstaan van Engeland. Ook waren de 
handelaars niet geneigd misbruiken af te schaffen, tot 
Gwijde de ‘stapel’  verplaatste naar Aardenburg (1280). 
Dit lokte andermaal heel wat ongenoegen uit, maar 
uiteindelijk won Gwijde de krachtproef en probeert in de 
loop der jaren alle grote Vlaamse steden onder controle 
te krijgen. In 1281 geeft hij een nieuw charter aan 
Brugge met meer macht voor de graaf. Toch deed zich in 
dat jaar de Tweede Moerlemaaie in Brugge voor. 
De onderlinge verdeeldheid van het patriciaat en de 
doortastendheid van Gwijde speelden hen echter parten.

Andermaal doen er zich twisten voor met Holland over 
Zeeland, na een inval door Floris V. (1290).  Gwijde 
belegert Middelburg en Floris V wordt gevangen 
genomen. Door bemiddeling van Jan I van Brabant komt 
het tot de Onderhandelingen van Biervliet: Floris V 
moet Gwijde erkennen als suzerein en losgeld betalen, 
maar Floris V blijft onrustig. Vlaanderen verliest 
tenslotte het pleit in de Slag van Cadzand (1295) en 
Sluis wordt verwoest. Inmiddels duurt het conflict met 
de Avesnes nog steeds voort.

Filip IV De Schone zet Gwijde aan zijn rechten op 
Osterbant te laten gelden tegenover Jan van Avesnes. 
Dat was op grond van het Verdrag van Verdun, 
eigendom van Frankrijk. Na bezetting van Valenciennes 
komt het ander-maal tot een ruzie met Jan van Avesnes.
Gwijde onderwerpt zich wel maar wil zich geen vazal 
tonen. Hij is wel vazal voor RijksVlaanderen ten over-
staan van de keizer van Duitsland. Rodolf van Habsburg 
en Adolf van Nassau spreken de verbeurd verklaring uit.

Edward I van Engeland wil een alliantie met Vlaanderen 
tegen Frankrijk, als afleidingsmaneuver bij een 
zuidelijke inval in Frankrijk (1293). Bij het sluiten van 
het Verdrag van Lier zoekt hij Jan II van Brabant op, 
die zijn dochter Margareta krijgt,  Edward zoekt Gwijde 
op om zijn dochter Filippina uit te huwen aan diens 
zoon. Gwijde is akkoord maar Filip IV niet.  Hij nodigt 
beiden vriendelijk uit maar sluit hen op (gijzeling) ! 
Het Franse oppergerecht ziet geen graten in de zaak en 
Filip IV laat Gwijde enkel na bemiddeling van paus 
Bonifatius VIII vrij op voorwaarde dat het Verdrag van 
Melun gerespecteerd wordt (1295).
Met Holland bleef inderdaad het discussiepunt Zeeland 
bestaan. Floris V wou het verdrag van 1256 aanvechten 
maar tot een oorlog kwam het niet. Floris was al 
betrokken in de Limburgse successie-oorlog, en had een 
geschil met Gelre en Friesland, terwijl Gwijde 
problemen had met de XXXIX te Gent. 
In 1296 komt er een akkoord tussen Floris V van 
Holland en Filip IV. In 1296 komt er een akkoord tussen 
Floris V van Holland en Filip IV. De koning van 
Engeland overweegt Floris gevangen te nemen, maar het 
Parlement van Parijs annuleert inmiddels de bezetting 
van Osterbant,  dat overgaat naar Filip IV, die dan een 
alliantie sluit met Hengouwen tegen Vlaanderen en de 
Osterbvant terug aan Henegouwen geeft. deze word 
vermoord te Utrecht.
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Gwijde van Dampierre en Woeringen

De limburgse opvolgingsstrijd speelde zich af 
hoofdzakelijk enerzijds tussen de graven van Gelre, 
de aartsbisschop van Keulen, de hertog van 
Luxemburg en anderzijds de hertog van Brabant. Al 
deze behoorden tot het OostRijk.
In die periode was de graaf van Vlaanderen, Gwijde 
van Dampierre een invloedrijk maar ook financieel 
machtig man. Zijn graafschap hoorde wel bij het 
WestRijk, en was dus een vazal van de koning van 
Frankrijk. Toch had Gwijde zich in belangrijke 
mate gemengd in de Neder-Rijnse politiek.
Een dochter, Margareta uit zijn eerste huwelijk, was 
gehuwd met hertog Jan I van Brabant, de hoofdrol-
speler in het conflict.  Een andere dochter, Beatrijs, 
was gehuwd met graaf Floris V van Holland die 
zich wel afzijdig hield in dit conflict. Margareta, uit 
zijn tweede huwelijk, huwde Reinout I van Gelre, 
om wie het conflict eigenlijk ging. Daarenboven 
was zijn zoon Jan bisschop van Luik en was hij 
gehuwd met Isabella van Luxemburg, wiens huis 
eerder gebonden was aan Limburg en Gelre. Zij zou 
drie broers in de slag verliezen.  Behalve deze 
familiale banden met de beide strijdende partijen 
had hij ook financiële belangen.  Bij het huwelijk 
van Reinout I, nam hij de voogdij over het graaf-
schap Gelre wegens een enorme schuldenlast.
Alleszins werden geen troepen aan beide partijen 
ter beschikking gesteld. 
Na de slag bleef hij Gelre onder controle houden, 
maar moest ook zijn zoon bisschop van Luik 
financieel bijspringen en het bisdom ook zo goed 
als onder voogdij nemen. Het huis van Luxemburg 
kwam hij wel helpen - zij hadden zowel hun hertog 
als drie zonen verloren - moreel, diplomatisch en 
financieel. Alleszins merkt men dat Gwijde na de 
slag eerder een anti-brabantse politiek voert door 
o.a. een alliantie te smeden met Walram van 
Valkenburg en de bisschop van Luik gericht tegen 
Brabant.

Gwijde aanvaardt de belasting opgelegd door de koning, 
met name 2% op onroerend goed, maar de gemeenten 
(patriciërs) betalen rechtstreeks aan de koning.
In het graafschap was er een groeiende ontevredenheid 
ingevolge de tyrannie van de adel (lignages), wat leidde 
tot moorden en opstanden. Te Gent was er een college 
van XXXIX patriciërs, bestaande uit drie groepen van 13 
die mekaar om het jaar opvolgden. Zij werden verkozen 
door onderlinge coöptatie en stonden geen enkele 
inmenging toe. Gwijde wou dit ongedaan maken, maar 
zij appeleerden tot koning Filip IV, die hen gelijk gaf, 
spijts hun malversaties en schandalen.
De koning van Frankrijk herstelt de XXXIX in Gent en 
neemt 5 grote Vlaamse steden rechtstreeks onder zijn 
hoede (1296).
In  1293 neemt Gwijde een deel van de macht aan de 
‘39’ raadsleden van Gent, wat tot spanning leidt tussen 
de Klauwaerts en de Leliaerts.  Filip IV De Schone eist 
volle-dige naleving van het verdrag van Melun (1225).

Het Schelde-Estuarium rond het jaar 1000
http://www.scheldeschorren.be

Edward I van Engeland, Adolf van Nassau, de aarts-
hertog Albert van Oostenrijk, hertog Jan II van Brabant 
en de graven van Hoei, Jülich en Bar komen samen  
(1296) met Gwijde in de Vergadering van Geeraards-
bergen en sluiten een alliantie tegen Frankrijk. Gwijde 
doet afstand van zijn vazalschap, weigert naar Parijs te 
gaan en laat twee abten het bericht naar Parijs brengen. 
Een oorlog is onvermijdelijk en bij de eerste Slag van 
Veurne (1297) verliest Gwijde van Filip IV De Schone. 
Inmidddels (1297) komt het tot een wapenstilstand 
tussen Frankrijk en Engeland onder toezicht van paus 
Bonifatius VIII.  Bij het Verdrag van Ipswich/ 
Wijnendaele verplicht England zich ertoe Vlaanderen te 
subsidiëren.  Een dochter (Filippina of Isabella) van 
Gwijde zal naar England gaan.
Filip de Schone maakt nu een alliantie met Henegouwen 
en neemt alle bezittingen van Gwijde in Frankrijk over.
Filip IV De Schone verklaart Vlaanderen verbeurd 1297, 
maar Gwijde krijgt geen steun van de alliantie. De 
koning belegert Lille samen met de graaf van 
Henegouwen.

Uiteindelijk belegerde Gwijde Middelburg toch (1290) 
en kwam het door bemiddeling van Jan I van Brabant tot 
de Conferentie in Biervliet, maar Gwijde liet Floris 
gevangen nemen. Niettegenstaande een vrede, die onder 
dwang werd opgelegd aan Floris, bleven scher-
mutselingen niet uit. Vlaanderen verloor tenslotte het 
pleit in de Slag van Cadzand (1295) en Sluis werd 
verwoest. In 1296 komt er een akkoord tussen Floris V 
van Holland en Filip IV. De koning van Engeland 
overweegt Floris V gevangen te nemen, maar Floris 
wordt vermoord in Utrecht.  Het Parlement van Parijs 
annulleert inmiddels de bezetting van Ostrevant, dat 
overgaat naar Filip IV,  die dan een alliantie sluit met 
Henegouwen tegen Vlaanderen.
De Slag van Bulskamp  loopt uit op een nederlaag voor 
Vlaanderen (1297), wellicht door verraad (?) van 
Veurne. Hierbij wordt Willem van Jülich, kleinzoon van 
Gwijde, dodelijk gewond. Het Frans leger neemt 
Kortrijk, Brugge en Rijsel in. Koning Edward I komt 
wel ter hulp via Damme. Zijn leger, waarmee hij naar 
Gent komt, is evenwel te klein.
Ook de oude vete tegen de Avesnes werd door de koning 
gebruikt om het Gwijde moeilijk te maken. Na een 
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     VERGELIJKING
 SLAG van WOERINGEN           SLAG van KORTRIJK    
             5 juni 1288                 11 juli 1302  
Reden         Reden
Economische en Politieke belangen    Opstand tegen verdrukking door suzerein
Partijen        Partijen
Hertog en graven tegen graven en aartsbisschop   Vazal overwint suzerein 
Militair        Militair
Voetvolk en ridders contra voetvolk en ridders   Voetvolk overwint eerste maal ridderleger
Slagveld ‘in normale toestand‘     Slagveld ongunstig voor ruiterij 
Politiek gevolg       Politiek gevolg
Herverdeling van politiek gezag in Midden-Rijn-gebied  Verstrakking van suzereine heerschappij 

belening van Oosterbant aan Jan van Avesnes, protes-
teerde keizer Adolf van Nassau weliswaar,  maar hij liet 
het probleem door Gwijde oplossen.

Filip de Schone laat Albert van Oostenrijk oprukken 
tegen keizer Adolf van Nassau. Die laatste laat zich 
uiteindelijk omkopen door Frankrijk, terwijl de Schotten  
Engeland aanvallen.
Het komt tot Het Gesprek van St.Baafs-Vijve, waar de 
koning van Engeland een verdrag sluit met Frankrijk. 
Vlaanderen wordt verdeeld in een Engelse en een Franse 
zone. Raoul van Clement, schoonvader van zoon Willem 
van Crèvecoeur, zoon van Gwijde van Dampierre, wordt 
regent over Vlaanderen.  Een geheime clausule bepaalt 
dat Edward Margareta van Frankrijk, dochter van Filip 
IV de Schone, zal huwen! Inmiddels wordt het Engels 
leger na troebelen met de bevolking uit Gent verdreven. 
Uiteindelijk (1298) bereiken Gwijde en Filip IV een 
compromis (Vrede van Montreuil,  23 juli 1299), 
opgelegd door Paus Bonifatius VIII. De paus eist de vrij-
lating van de dochter van Dampierre evenals teruggave 
van steden aan Gwijde, maar Filip IV had reeds een 
geheim akkoord met Duitsland en Engeland gesloten, en 
weigert.
Een afvaardiging van Vlaanderen (Robert van Bethune, 
Jan van Namen en Filip van Chieti, zijn halfbroer) gaan 
naar paus Bonifacius VIII, maar deze was reeds omge-
kocht door Filip IV !

In 1299 neemt Gwijde om gezondheidsredenen ontslag 
en Robrecht III van Bethune volgt hem op. Men moet 
wel opmerken dat tijdens deze woelige periode zowel 
Gwijde als zijn opvolgers verschillende acquisities 
hebben gedaan, wat hun grondgebied duidelijk 
vergrootte.

Aanloop naar Kortrijk

De oudste zoon van Gwijde, Robrecht III van Béthune 
(1249-1322; R.1305-1322) nam reeds vroeg deel aan het 
bestuur van het graafschap. Hij huwde Blanche van 
Anjou,  een achterkleindochter van Isabella van Hene-
gouwen, dochter van Boudewijn V van Henegouwen, 
zijn verre voorvader. Als voogd van Arras en van de 
heerlijkheden Béthune en Dendermonde had hij ervaring 
opgedaan. In zijn jeugdjaren had hij deelgenomen aan 
veldtochten in Italië en had hij zijn toekomstige schoon-
vader geholpen bij de verovering van Sicilië.
Ook nam hij deel aan veldtochten in Holland en 
Henegouwen. Veel inspanningen heeft hij gedaan om 
patriciërs die bij de koning vertoefden,  te winnen voor 
de Vlaamse zaak.
De regering van Robrecht van Béthune stond in het 
teken van de gevolgen van het Verdrag van Athis en de 
weerstand daartegen. Karel van Valois,  broer van Filip 
IV, valt Vlaanderen in 1300 aan. Gwijde kan een 
geleidelijke inname van gans Vlaanderen door Frankrijk 
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niet voorkomen en gaat met zijn hofhouding naar 
Frankrijk, maar allen worden daar gevangen gezet.

 Zeeland

De oude Latijnse benaming Maritimis Loca, 
letterlijk de zeelanden, was eigenlijk de gepaste. De 
naam Zeelandia kwam voor het eerst voor tussen 
1162 en 1189. Dit gebied was in feite in twee ge-
deeld, namelijk Zeeland bewesten de Schelde, of 
alles ten noorden van het grootste zeegat, de 
huidige Ooster-schelde.
De oorspronkelijke Schelde was de Oosterschelde 
en de toegangsweg tot Antwerpen en Gent, en niet 
de Westerschelde. Die was toen een ondiepe 
zeegeul die door stormvloeden en andere waters-
noodrampen uitgroeide tot de huidige arm of Honte.
De arm tussen Noord-Beveland en Schouwen was 
dus van strategisch belang zowel voor Brabant als 
voor Vlaanderen. Stormvloeden veroorzaakten vele 
vertak-kingen,  maar ook de politieke discussies 
maakten de grenzen niet eenvoudiger.
In 841 wordt de gouw Walcheren (pagus Walacria) 
en de pagus Kinnem of Kennemerland onder het-
zelfde gezag geplaatst. Het Verdrag van Verdun 
neemt de Schelde als grens tussen twee Rijken, het 
West- en het Middenrijk. Toch was er een uitzonde-
ring, met name de pagus Walacria wordt bij het 
Middenrijk gevoegd, omdat men de gouw niet wou 
splitsen.  Zeeland-bewesten de Schelde hoorde dus 
bij Zeeland-beoosten de Schelde en dus bij wat later 
Holland zal worden. De opeenvolgende wijzigingen 
waren aanleiding tot conflicten, hoewel nieuwe 
aan-passingen in 855, 869 en 970 gebeurden. 
Alleszins bleef de Schelde de grens tussen 
Vlaanderen en Holland.

Gwijde wordt dan zo goed als verplicht de hele handel 
met Engeland te verbieden. De koning spoort tevens de 
graven van Henegouwen en Holland aan om grensin-
cidenten te veroorzaken. Als reactie op het zenden van 
een klein Engels expeditieleger, neemt het Franse leger 
bezit van heel Vlaanderen.  Gwijde wordt samen met zijn 
twee oudste zonen, Robrecht van Béthune en Willem 
van Crèvecoeur, gevankelijk naar de kastelen van 
Compiègne en van Chinon gevoerd. Het graafschap 
wordt kortweg geännexeerd en Jacques van Châtillon 
wordt aangesteld als goeverneur. Samen met hem, zorgt 
Pierre Flotte voor een inning van hoge belastingen, soms 
op drastische wijze. Vlaanderen was dus ingelijfd bij het 
kroongoed.
Als blijk van zijn in bezitname komt Filip IV de Schone 
zelf naar Brugge (1301). De kosten van de bezetting 
worden afgewimpeld op ‘het volk’. Pieter de Koninck 
wordt gevangen maar door het volk bevrijd. De 
Chatillon laat de wallen afbreken. De Koninck wordt 
verbannen. Brugge wendt zich tot het Parlement van 
Parijs en het volk neemt geleidelijk de stad in.
De Vlaamse gemeenten wijken niet en worden gesteund 
door de andere zonen, Jan en Guy van Namen evenals 
van zijn kleinzoon Willem van Jülich. De gilden komen 

in opstand en op 17 mei 1302 grijpen de Brugse Metten 
plaats. Jacques de Chatillon kan ontsnappen maar een 
hele reeks ‘afgezanten’ van de Franse koning wordt 
afgeslacht7 .
Begin mei 1302, enkele dagen voor de Brugse Metten 
(17-18 mei 1302), werd Willem van Jülich de Jongere te 
Brugge tot ruwaard van Vlaanderen uitgeroepen. Hij 
bleef dit tot kort na de Guldensporenslag, wanneer Jan 
van Namen, als oudste beschikbare zoon van de graaf de 
leiding overnam. In mei 1303 werd Jan van Namen door 
zijn halfbroer Filip van Chieti. Deze bleef twee jaren aan 
het bewind tot Robrecht van Bethune in 1305 naar 
Vlaanderen terugkeerde.  Graaf Gwijde overleed op 7 
maart 1305 in zijn kerker te Compiègne (Gheerardijn).

Filip de Schone zend onmiddellijk een leger dat evenwel 
op 11 juli 1302 in de Guldensporenslag in Kortrijk het 
onderspit moet delven.  Daarop volgen nog vele 
schermutselingen waarbij het Franse leger op een 
hardnekkig Vlaanderen botst. Filip de Schone moet tijd 
winnen en het komt tot onderhandelingen. 
In de abdij van Marquette kwam een voorlopig verdrag 
tot stand, dat verschillende keren werd verlengd. 
Gedurende bijna een heel jaar werden tussen vertegen-
woordigers van de Franse koning, de Vlaamse graaf en 
de steden gesprekken gevoerd om de tijdelijke 
akkoorden om te zetten in een duurzame vrede.

Wanneer het oud Hollands huis uitstierf met Jan I 
(1299), werd het opgevolgd door zijn naaste verwant, 
Jan van Avesnes,  graaf van Henegouwen. Hierdoor 
kwam een Personele Unie tot stand tussen Holland, 
Zeeland, Friesland en Henegouwen. Bovenop zijn haat 
aan de Dampierre’s gaat hij zich tot doel stellen te 
wedijveren op politiek en economisch vlak  zowel met 
Vlaanderen als met Brabant.
Zeer vlug maakt hij een verbond met Filip de Schone in 
1302. Hierop volgt een inval van Vlaanderen en Brabant 
in Holland. Met de hulp van de bisschop van Utrecht 
verdedigt Holland zich, aanvankelijk zonder succes. 
Enige tijd later kunnen ze zich herpakken en slagen ze 
erin onder leiding van Witte van Haamstede, een 
bastaardzoon van Floris V,  de vlamingen te verslaan in 
de duinen van Blinkert bij Haarlem. Zij achtervolgen de 
vlamingen tot in Dordrecht, waar de meesten worden 
vermoord (april 1304).  De vlaamse vloot wordt 
verslagen waarbij Gui van Namen wordt gevangen 
genomen. (Slag van Zierikzee).  De partijen zullen 
mekaar gedurende 19 jaren beloeren tot er een vrede 
wordt gesloten in 1323.

Athis-sur-Orge

Filip de Schone had gezworen de nederlaag van Kortrijk 
te wreken. In september 1302 waren de legers mekaar 
tegengekomen te Vitry-en-Artois en bij Orchies,  zonder 
dat het tot een treffen kwam. Na de Guldensporenslag 
hielden de vijandelijkheden tussen Vlaanderen en 
Frankrijk niet op. Enkele genoteerde veldslagen waren 
de Slag rond Arques (april-mei 1303) en de belegering 
van Doornik, franse bisschopstad) in augustus 1303). 
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Een wapenstilstand werd getekend op 20 september 
1303 in een klooster in de omgeving van l’Ecluse/
Douaai in mei 1304, en verlengd tot 24 juni 1304. Bij 
dat verdrag werd bepaald dat Gwijde van Dampierre en 
zijn zoon Willem van Crevecoeur tijdelijk in vrijheid 
werden gesteld, om vredesonderhandelingen te kunnen 
inzetten. Willem leidde deze. Toch werd er terug naar de 
wapens gegrepen wat uitliep op de Slag bij de 
Pevelenberg op 18 augustus 1304. Gwijde van 
Dampierre bleef in Vlaanderen tot 16 mei 1304, wanneer 
hij zich terug aanmeldde aan de gevangenis van 
Compiègne, zoals was afgesproken. (Gheerardijn). 

In de voormiddag van 18 augustus 1304 begonnen de 
eerste gevechten tussen kruisboogschutters en  cata-
pulten. De Vlamingen slaagden er in de  werptuigen 
uit te schakelen. Tegen de middag vielen de Fransen 
met ruiters de Vlamingen in de rug aan, maar werden 
afgeslagen. Verschillende krijgers aan Vlaamse en 
Franse kant, waaronder ook edelen als Willem van 
Châlons, de graaf van Auxerre en de broer van de 
graaf van Bourgondië, stierven door een zonneslag. 
Onderhandelingen werden ingezet.                                
In de namiddag stormden de Bruggelingen onder 
leiding van Willem van Jülich, voorwaarts. Filips van 
Chieti onder leiding van heel wat Vlaamse edelen 
volgden hun voorbeeld. De linkervleugel, met  Jan van 
Namen en de troepen uit Gent, Ieper en Kortrijk, 
volgden niet. Volledig uitgeput dachten ze dat de strijd 
al over was. De Vlamingen verrasten de Fransen 
totaal: de ridders sloegen op de vlucht en de Vla-
mingen zetten de achtervolging in. Ook Filip de 
Schone werd uit zijn paard geworpen. De Vlamingen 
plunderden het Franse kamp en trokken zich langzaam 
terug. Willem van Jülich was met een groep 
Vlamingen te ver naar voor getrokken, en werd 
omsingeld door Franse edelen. Ze werden tot  de 
laatste man gedood. Willem van Jülich sneuvelde in de 
strijd. Al bij al eindigde de slag onbeslist.                     

Graaf Gwijde van Dampierre, door wiens eedopzegging 
de oorlog acht jaar voordien begonnen was, zou het 
sluiten van een definitief vredesverdrag niet meer 
beleven. Hij stierf op 7 maart 1305 in gevangenschap in 
het kasteel van Compiègne. Zijn plaats was reeds een 
hele tijd ingenomen door zijn zoon Robrecht van 
Béthune, die voornamelijk oog had voor zijn eigen 
dynastieke belangen. Als graaf van Vlaanderen sloot hij 
in juni 1305 het Verdrag van Athis-sur-Orge. Ter 
waarborg hiervan bezet Filip August dan Rijsel,  Douai, 
Orchies en Bethune. Bethune ging naar een zoon van 
Filip August en in 1314 neemt Filip V het Doornikse. 
(Augustijn)
Dit verdrag stelt zeer harde voorwaarden, die nog lang 
zullen worden betwist en het onderwerp zullen zijn van 
vragen om mildering.
Vlaanderen kon zich nochtans tijdens deze regerings-
periode ontwikkelen tot een heel welvarend land waar de 
laken-industrie haar hoogste ontwikkeling kende.

Robrecht zond diplomatieke missies naar de paus om de 
bevrijding van zijn zuster Filippa te bekomen. Hij raadde 
zijn vader een toenadering met Engeland en Holland 
aan.
Zijn inspanningen om mildering van de voorwaarden 
van Athis sur Orge leidden tot een toenadering tot de 
koning, die in 1308 en 1309 een aantal belangrijke 
toegevingen doet.  De toenemende spanningen met de 
steden en gilden eindigden in een algemene gelatenheid 
in 1309.
Robrecht van Béthune kon vanaf 1310 evenwel niets 
anders dan het roer omgooien. 
De Dampierres waren dus door het Verdrag van Athis 
verplicht onpopulaire maatregelen op te leggen aan de 
Vlamingen. De verplichte pelgrimstocht der Brugge-
lingen werd later wel afgekocht (!) voor de som van 
300.000 ponds-tournois.  Het verzet tegen het verdrag 
groeide zowel in de steden als bij de grafelijke familie 
zelf. Zijn zoon, Lodewijk I van Nevers, bleek degene te 
zijn die meest van al de toenemende invloed van 
Frankrijk bestreed. Ook hij werd echter de speelbal van 
koning Filip IV om tenslotte te worden gevangen 
genomen (1311). Hij kon wel ontsnappen en vluchten 
naar RijksVlaanderen (zie kader).
De graaf kon tenslotte in april 1309 verlichtende amen-
dementen verkrijgen bij een nieuw Verdrag van Parijs.
Het jaar daarop evenwel neemt de koning Nevers en 
Rethel zo maar terug, omdat die zogezegd slechts door 
een echtverbintenis naar Vlaanderen waren gekomen. 
Ander-maal dwingt de koning Robert tot nieuwe 
onderhande-lingen en het aanvaarden van ongunstige 
voorwaarden bij het Verdrag van Pontoise (1312). 
Lille, Douai en Orchies gaan terug naar Frankrijk.
In 1313 begon Robrecht van Béthune zich wat minder 
lijdzaam op te stellen maar hij werd snel gedwongen 
bak-zeil te halen. De koning van Frankrijk stuurde 
andermaal troepen naar Zuid-Vlaanderen en een nieuw 
‘akkoord’ in Marquette herstelde de vroegere toestand.
Op 29 november 1314 overleed Filip IV de Schone en 
zijn kanselier Marigny viel in ongenade. Toch zal de 
opvolger koning Lodewijk X vijandig blijven en zelfs 
een nieuw leger naar Vlaanderen sturen, dat zich echter 
omwille van ongunstige weersomstandigheden moest 
terugtrekken.  Lodewijk van Nevers probeerde in deze 
nieuwe politieke sfeer zijn status en gebieden te herwin-
nen, maar moest andermaal vluchten (1318).
Andermaal wordt Robrecht van Béthune gedwongen 
eennieuw Verdrag van Parijs (1 september 1316) te 
aan-vaarden dat de bepalingen van het Verdrag van Athis 
nog verzwaarde.  De jongere zoon van Robrecht, 
Robrecht van Kassel, kwam dan in opstand als 
uitgesproken tegen-stander van de Franse politiek. Hij 
probeerde het tij te doen keren, maar vruchteloos.
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Het Verdrag van Athis-sur-Orge

Enerzijds wordt de graaf in zijn macht hersteld en de 
vrijheid en zelfstandigheid van Vlaanderen gewaar-
borgd. Daar tegenover stonden de tijdelijke overdracht 
aan Frankrijk van de steden en streken rond Rijsel, 
Dowaai en Béthune, de verplichte levering van 
Vlaamse troepen (op eigen kosten) aan het Franse 
leger,  3000 strafbedevaarten van Brugge (waarvan 
1000 overzee) als straf voor de opstand van 17-18 mei 
1302, de ontmanteling van de stadsversterkingen van 
de vijf grote steden Gent, Brugge, Ieper, Rijsel en 
Dowaai, vrije terugkeer, financiële vergoeding en 
opheffing van de verbeurd-verklaringen van Leliaerts 
en tenslotte herstelbetalingen aan Frankrijk ten belope 
van 420.000 pond.
Hierdoor wist de Franse koning zijn nederlaag in de 
Guldensporenslag en zijn militaire onmacht 
gedurende twee jaar daarna om te buigen in een 
territoriale en financiële overwinning.  Het verdrag 
was voor de verhouding met Vlaanderen een voort)
durende bron van onvrede en zorgde voor aanhou-

dende spanningen. Niemand was tevreden over wat 
genoemd werd het verdrag der Ongerechtigheid. Het 
afstaan van Rijsel, Dowaai en Béthune werd ervaren 
als een verkwanseling van Vlaams grondgebied. De 
zaak van de verdedigingswerken en de terugkeer van 
en vergoedingen aan de Leliaerts leidden eveneens tot 
voortdurende twisten.  Vooral de exorbitante boeten 
waren aanleiding tot rebellie. Zij werden immers 
afgewenteld op de steden, de ambachten en het volk. 
Wanneer koning Filip IV inzag dat de schuldbetaling 
moeilijk zou gebeuren,  droeg hij een deel hiervan over 
aan de graaf in ruil voor steden  en kasselrijen Rijsel, 
Dowaai en Orchis.
Dit zogenaamde Transport van Vlaanderen stuitte 
eveneens op een permanente weerstand, maar had een 
belangrijke landwinst opgebracht voor de koning. De 
onlustgevoelens over het verdrag waren mede de 
oorzaak van een toenemend zelfvertrouwen en betrok-
kenheid bij het gewestelijk bestuur. Ook leidde dit tot 
een groot wantrouwen tussen de verschillende  maat-
schappelijke geledingen.

ACQUISITIES van VLAANDEREN in 12e-13e eeuw

    Gebied    Koper    ‘Verkoper’
1246 Béthune(+voogdij van Arras huwelijk Gwijde met Mathilde van Béthune
    en Dendermonde) 
1250 Bornem allodium   Margareta   kasteelheer Hugues III (kast.heer v.Gent)
1286 Dendermonde   Gwijde vanDampierre Robrecht van Béthune
   incl. Richbourg
1263 Namen-kasteel v.Samson  huwelijk Gwijde met Isabella van Luxemburg
         verkocht door Boudewijn van Courtenay
1272 Nevers    huwelijk Robert v.Nevers (zoon v.Gwijde) x Yolande van Nevers
          do.v.Mahaut II de Nevers
1272 Crèvecoeur, Arleux, kastel.Cambrai  Huwelijk Gui de Dampierre x Margareta
      Gwijde //Jeanne de Rethel (x Enguerrand IV van Coucy)
1282 Roeselare    Gwijde (vr zoon Jean) Robert, gr.van Boulogne
1287 Bailleul    Gwijde  (vr.zoon Jean)
1290 Rethel     huwelijk Lodewijk v.Nevers met Jeanne van Rethel 
          (do.v.Hugues IV v.Rethel)
1290 Ninove    Gwijde   Godfried van Vianden
1294 Ronse     Gwijde    Gilles van Wandripont
1313 Beveren    Lodewijk v.Nevers  Hugues de Lorraine
          (zoon v.Mathilde, dr.v.Robrecht v.Béthune)
1330 Stad Oudenburg   Lodewijk v.Nevers
1333 Mechelen    Lodewijk v.Nevers  Adolphe de La Marck, bisschop van Luik

Het Transport van Vlaanderen
De onmiddelijke oorprong van het Transport van 
Vlaanderen ligt in het Verdrag van Pontoise (1312). 
Dit was enkel een herziening van de vorige akkoorden 
tussen de koning van Frankrijk en de graaf van 
Vlaanderen. Het Verdrag van Athis-sur-Orge (1305) 
hield de verplichting in onder andere van de betaling 
van een eeuwige jaarrente van 20.000 pond, achteraf 
bepaald als ponden tournois. Vlaanderen kon in 1309  
de helft van deze rente afkopen voor 600.000 pond 
tournois. De andere helft, hetzij 10.000 pond tournois 
of 8000 pond parisis, droeg de koning van Frankrijk 
bij het Verdrag van Pontoise ober aan het grafelijk 
domein in ruil voor de kasselrijen Rijsel, Douiai en 

Orchies. Die wederzijdse overdracht werd dan de 
‘erfelijke’  overdracht of Transport van Vlaanderen 
genoemd. Voor de eigenlijke repartitie tussen de 
verschillende gebieden van het te betalen bedrag werd 
een schaal/verdeelsleutel opgesteld die definitief werd 
vastgesteld in 1312. De meeste steden en kasselrijen 
betaalden nog steeds hun aandeel tot het einde van het 
Ancien Régime in de rente en dit dan volgens het 
aloude ‘Transport’. (W.Prevenier)
Nota : 1 pond groten vlaams = 12 pond parisis = 1,5 
pond brabants = 6 pond artois = 6 gulden = 7,5 pond 
tournois.
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Sociale twisten en onlusten in vele steden met daar 
bovenop de tegenstellingen tussen de patriciërs of 
Leliaerts en de ‘rijke’  Klauwaerts dwingen Robrecht tot 
vele tussenkomsten waarbij hij het evenwel meer voor 
de Leliaerts moet opnemen. Aldus wordt zijn gezag in de 
Vlaamse steden eerder ondermijnd, waarbij de steden 
meestal hun eigen weg op gaan. Zijn zoon, Lodewijk 
van Nevers,  komt in opstand en kiest resoluut voor de 
koning van Frankrijk.  Hij moet worden opgesloten in het 
kasteel van Dendermonde, waar hij zal overlijden.
Bij de dood van Filip de Schone (1314) probeert 
Robrecht zich te onttrekken van de leenhulde aan zijn 
opvolger Lodewijk de Woelzieke, le Hutin. Die ontzet 
hem uit zijn rechten en stelt dat de Vlamingen niet meer 
onderworpen zijn aan hun eed van trouw. 
Frankrijk komt Vlaanderen militair onderwerpen maar 
moet zich herhaaldelijk gewonnen geven.  De rust keert 
evenwel niet terug in Vlaanderen met de dood van de 
koning, noch met zijn opvolger Filip V de Lange.  Ook 
de sociale problemen blijven bestaan. Paus Johannes 
XXII, een Fransman, vaardigt het interdict uit  over 
Vlaanderen en de koning wint het Gents patriciaat voor 
zich. 

Finaal werd in mei 1320 een nieuw ’alomvattend’ 
Verdrag van Parijs bereikt,  waarin geenszins een lots-
verbetering voor Vlaanderen zat. Alleen mocht de klein-
zoon, Lodewijk II van Nevers, huwen met een Franse 
prinses, Marguerite Capet,  dochter van koning Filip V. 
Robrecht moet toegeven en er wordt een vredesverdrag 
gesloten. Gallisch Vlaanderen blijft bij Frankrijk. Dit 
bevestigt de overwinning van de Capetingers in Vlaan-
deren. Robrecht overlijdt in 1322.

Hij wordt opgevolgd door zijn kleinzoon Lodewijk II 
van Nevers (c1304-1346; R.1322-1346). Lodewijk I 
was overleden op 22 juli 1322 en enkele maanden later 
zijn vader (17 september 1322). Voorzien in een  
‘testamentaire’  regeling goedgekeurd door de koning van 
Frankrijk, werd dus Lodewijk II graaf van Vlaanderen. 
Hiertegen tekende  Mathilde, een zus van Lodewijk I 
verzet. Zij was gehuwd met Matheus van Lotharingen. 
Zij had nooit de regeling aanvaard betreffende haar broer 
Robrecht van Kassel en zou ook ooit de beloofde 

compensaties hebben gekregen.Het Parlement van Parijs 
gaf haar echter ongelijk (29 januari 1323). De koning 
van Frankrijk probeerde nog wel een ander akkoord te 
bereiken, maar Lodewijk II bleef bij het besluit van het 
Parlement (Monier).
Opgevoed aan het Franse hof, hadden de Franse 
koningen zich tot doel gesteld bij hem een andere 
mentaliteit aan te kweken,  die een betere binding met de 
Franse kroon zou bewerkstelligen. Margareta, dochter 
van Filip V, wordt hem uitgehuwelijkt op de leeftijd van 
8 jaar. Lodewijk erft in twee jaar tijd de graafschappen 
Nevers in Bourgondië en Rethel van zijn ouders en 
vervolgens het graafschap Vlaanderen van zijn groot-
vader Robrecht III.
Zijn oom, Robrecht van Kassel, en zijn tante Mathilde 
betwisten zijn erfenis. Koning Karel IV de Schone 
brengt deze kwestie voor het Hof.  Hierop wordt 
Lodewijk II van Nevers zelfs een tijd opgesloten in het 
Louvre (1322),  vooral om hem ‘onderdanig’ te maken. 
Bij zijn terugkeer kwam hij herhaaldelijk in aanvaring 
met de steden wegens zijn pro-Franse houding en de 
noodzakelijk Engels-gerichte politiek van de steden.

Het Graafschap Vlaanderen in 1302
www.tudresden.de/sulcifra/frankreich/ma/comtes/flandre.htm

Strubbelingen met Jan van Namen en een deel van de 
adel,  die hun invloed in de grafelijke Raad ziet tanen, 
lopen uit in 1322 op de verwoesting van Sluis. Jan van 
Namen  werd gevangen genomen, maar kon ontsnappen.
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Dit alles werd Lodewijk II te machtig, die dan naar Fran-
krijk vluchtte, nadat hij een ruwaard had aangesteld in 
de persoon van de heer van Aspemont. Inmiddels had 
Lodewijk zich reeds laten erkennen door de steden Gent, 
Brugge en Ieper,  zulks tot groot ongenoegen van de 
koning. Toch beslist het hof dat hij de rechtmatige erfge-
naam is en hij brengt hulde aan de koning. De afstand 
van Gallicaans Vlaanderen wordt evenwel bevestigd.

In de buitenlandse politiek is een standvastige en 
onvoor-waardelijke trouw aan de Franse koning de 
leidraad. Niet vreemd hieraan is uiteraard zijn opvoeding 
aan het Franse hof. Lodewijk maakt een einde aan de 
jarenlange twist met de Avesnes (1323) en sluit ook 
vrede met Willem I van Holland-Henegouwen. Hierbij 
doet hij afstand van Zeeland in ruil voor keizerlijk 
Vlaanderen.
De economische toestand in Vlaanderen evolueert zeer 
gunstig. De nijverheid bevindt zich op haar hoogtepunt, 
maar de Honderdjarige Oorlog doemt op, waarvan de 
legers zich met mekaar ook in Vlaanderen zullen meten.  
Toch blijft de macht der rijke Vlaamse steden toenemen.
  

Opstand in Kust-Vlaanderen 1323-1329

Sociale problemen, de blijvende financiële lasten en de 
inhalerigheid van de graaf hebben er in 1323 toe geleid 
dat een opstand in westelijk Vlaanderen optrad. Enkele 
volksmenners zoals Nicolaas Zannekin staken het vuur 
aan de lont en het geweld in de kuststeden laaide hoog 
op. In aanwezigheid van de graaf kon een scheids-
rechterlijke commissie vrede en toegevingen van de 
opstandelingen bekomen (april 1324). De steden Gent, 
Ieper en Brugge kregen enkele vrijheden terug.

De Kinderen van Robrecht van Bethune

De jongste zoon van Robrecht III, Robrecht van Kassel, 
verloor zijn apanage in Frans Vlaanderen (juni 1320) 
ingevolge de verschillende verdragen met Frankrijk. Dit 
ontnam hem de laatste hoop om in Vlaanderen te kunnen 
opvolgen.
Robrecht van Kassel gedroeg zich eerder als een 
revolutionnair en vrijbuiter. Hij kwam later regelmatig ‘in 
het nieuws’  als dwarsligger tegenover zijn vader. Hij 
overleed in 1331. Zijn dochter Yolande leidde later een 
even turbulent als berucht leven. (Zie kader)

In 1324 manifesteerde Brugge haar ongenoegen bij de 
benoeming door Lodewijk van Nevers van zijn 
grootoom Jan van Namen als burggraaf van Sluis, spijts 
het feit dat Jan een held van Kortrijk was. Zij hadden 
liever één van hun burgers gehad. Brugge komt er van af 
met een boete en Lodewijk geeft toe. Toch blijft 
opstandigheid smeulen, waarbij verschillende steden 
zich verenigen. Zo weigerden de Vlamingen troepen te 
leveren aan Frankrijk.  Koning Karel IV (R.1322-1328) 
drong niet aan, maar nauwelijks was Lodewijk II terug 
naar Frankrijk, of de boeren hernamen hun aanval op de 
adel (1324). Brugge leidde de opstand.  De koning 
dwong Lodewijk II terug te keren.
Door onhandige beslissingen maakte de graaf het zich 
moeilijk tot hij bij Ieper werd gevangen genomen 
(1325).
 De opstand spreidde zich vlug over heel Vlaanderen. In 
1325 wordt Lodewijk van Nevers te Kortrijk gevangen 

genomen en moet een aantal terechtstellingen bijwonen. 
Hierop spreekt koning Karel IV het Interdict uit over 
Vlaanderen.
De adel kan de graaf bevrijden, die naar Frankrijk 
vlucht. De opstand wordt nu geleid door Jacques Peit, 
een landbouwer, en de terreur regeert. Peit wordt 
vermoord (1328), maar de gemoederen blijven opgehitst. 
Verschillende raadsheren werden terechtgesteld. Nadien 
werd Lodewijk naar Gent overgebracht. Hij zal er zes 
maanden ‘verblijven’. Brugge haalde dan zelfs Robrecht 
van Kassel binnen als ruwaard.

Het Graafschap Nevers

De Stad Nevers ligt aan de samenvloeiing van de Allier 
met de Loire, ten oosten van Bourges.
De pagus Nivernensis  was reeds  in de Karolingische tijd 
een twistappel tussen de Bourgondiërs en de lokale heren, 
maar bleef steeds onderworpen aan de koning. In 989 
geeft hertog Otto-Guillaume van Bourgondië Nevers aan 
Landri, bij  diens huwelijk met zijn dochter Mathilde. Hij 
wordt de stichter van een dynastie die zich  gedurende zes 
eeuwen zal  kunnen handhaven. Zoon Rainaud kon door 
zijn huwelijk met Adèle Capet, een koningsdochter, het 
graafschap Auxerre en diens  zoon Guillaume I  het 
graafschap Tonnerre verwerven.
Deze drie graafschappen bleven tot  1270 verenigd. In 
1181 bleef een mannelijke erfgenaam uit, maar de 
dochters bleven het besturen. Weliswaar koos  de koning 
telkens hun echtgenoot uit. Zodoende wisselden 
verschillende families mekaar af.
Agnes, die haar broer, de laatste Guillaume V over-
leefde, huwde Pierre van Courtenay, opgevolgd door zijn 
dochter Mathilde. Ingevolge een politiek  geschil met 
Filip  van Namen zal Agnes Doncy hertrouwen met Guy 
van Châtillon. Zij moet wel Auxerre prijs-geven. 
Dochter Yolande van Bourgondië huwde in tweede 
huwelijk met Robrecht van Béthune, graaf van 
Vlaanderen. Hoewel ze zelden in dit graafschap 
vertoefden, behielden ze het. Nevers zal later overgaan in 
het hertogdom Bourgondië.

Op aandringen van de paus en van de koning moest de 
graaf worden vrijgelaten. Robrecht van Kassel trok zich  
terug op zijn domein,  maar bleef voeling houden met de 
opstandelingen.  De opstand blijft toch groeien waarbij 
de verschillende steden aaneen sluiten. 
Lodewijk ging uithuilen in Parijs en moest politieke 
voogden aanvaarden. Karel VI gaf de voorkeur, vooral 
omwille van de ontwikkeling van de oorlog met 
Engeland,  aan onderhandelingen. 

De Vrede van Arques (19 april 1326) bracht alleen 
maar nieuwe financiële verplichtingen voor Vlaanderen. 
Toen Lodewijk II in september 1326 terugkwam, waren 
de gemoederen nog gespannen. De koning van 
Frankrijk, nu Filip VI, komt met een leger naar 
Vlaanderen, in alliantie met hem en Willem II van 
Henegouwen en Robrecht van Kassel die zich aan de 
koning had onderworpen. 

Kust-Vlaanderen kwam in 1328 in opstand. De Kerels 
van Vlaanderen onder leiding van Nikolaas Zannekin, 
staken het vuur aan de lont en snel stond heel 
Vlaanderen in rep en roer.
Graaf Lodewijk I werd gevangen genomen door zijn 
oom Robrecht van Kassel. Samen met Jan van Namen 
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liet hij zich uitroepen tot ruwaard van Vlaanderen en op 
15 juli 1325 kwamen de legers van oom en neef met 
mekaar in botsing bij de Rekkelingenbeek in de buurt 
van Deinze. Robrecht won, maar werd door de koning 
gedwongen de graaf vrij te laten en zelfs tegen de 
opstandelingen op te treden.

Koning Filip VI kwam opdagen  met een leger. Ze 
troffen mekaar andermaal rond Kassel (23 augustus 
1328). Aanvankelijk hadden de opstandelingen het 
overwicht, doch de ervaring en de discipline van het 
franse leger haalden snel het overwicht. Het leger van 
Robrecht van Kassel kwam dan opdagen en gaf de 
genadeslag. (Tweede Slag van Kassel).

Yolande van Kassel

Na het overlijden van haar vader Robrecht van Kassel 
(1331) en haar broer Jan in 1333, was Yolande op de 
leeftijd van 5 jaren de enige erfgename van een uit-
gebreid domein, de apanage van Kassel. Dit goed maakte 
van haar een sterk begeerde huwelijkspartner. Haar 
grootvader graaf Robrecht van Bethune had dit  samen-
gesteld voor zijn tweede zoon, Robrecht van Kassel. 
Deze achtte zich overigens de kandidaat-opvolger na het 
overlijden van zijn oudere broer  Lodewijk I in 1322.
In 1320 had evenwel de koning van Frankrijk bij het 
verdrag van Parijs een artikel toegevoegd, waarbij de 
eventuele zoon van Lodewijk I, die nog moest geboren 
worden, zou huwen met Margareta van Frankrijk, dochter 
van de koning. Robrecht van Kassel  had een eerder 
agressief karakter en was een notoir anti-frans  gezinde, 
vandaar deze clausule. Robrecht  van Kassel  moest  dit 
onder ede aanvaarden, maar kreeg hiervoor de som van 
10.000 ponden in rente op de kasselrijen Kassel en 
Bourbourg, evenals voor verschillende leen-goederen in 
Bregny, Alluye en Montmrail, bij te voegen bij de hoger 
vermelde apanage. Al deze werden dus later de erfenis 
voor Yolande.
Deze apanage was zeer uitgebreid en omvatte  in 
Grafelijk  Vlaanderen het grootste deel  van zogen. 
maritiem Vlaanderen, waaronder Duinkerken, Kassel, 
Bourbourg, Nieuwpport en Denze en in Keizerlijk 
Vlaanderen de heerlijkheden Bornem; Schelderode 
(Rode), Scheldewindeke evenals  nog andere leen-
goederen o.a. in de Champagne, geërfd via de groot-
ouders aan grootmoeders zijde. (Bubenicek)
Later huwde zij Hendrik van Bar en zou met  ijzeren  hand 
over dit graafschap  regeren na de dood van haar 
echtgenoot.

De wraak der Fransen was nadien ongemeen hard. Zo 
werd de burgemeester van Brugge, Willem de Deken, in 
Parijs terechtgesteld en zijn companen onthoofd. Brugge 
en Ieper moesten hun wallen afbreken.
Filip VI, de nieuwe koning, slaagde er in alle steden te 
onderwerpen. Lodewijk wordt in zijn functie hersteld 
maar neemt uiterst strenge maatregelen tegen de Steden, 
zulks op aandringen van de koning.
Het jaar daarop gedroeg Lodewijk II zich eerder brutaal. 
Willekeurige terechtstellingen, verbanningen en ver-
beurd-verklaringen evenals boetes en nieuwe financiële 
lasten werden uitgevaardigd. Vlaanderen ging gebukt 
onder een enorme belastingsdruk.

Lodewijk reorganiseerde wel zijn administratie, die veel 
efficiënter werd, maar onder toezicht bleef van Franse 
ambtenaren. Lodewijk kwam dan nog in aanvaring met 
de hertog van Brabant, die bepaalde afspraken over de 
Schelde niet naleefde, wat hem des te hardnekkiger deed 
optreden in de zaak van de aankoop van de stad en de 
heerlijkheid Mechelen.

In 1337 ontbrandt de Honderdjarige Oorlog. Lodewijk 
verbiedt Vlaanderen nog handel te drijven met Engeland. 
Die handel is evenwel van levensbelang en de steden 
zullen met Jacob van Artevelde  toch een verbond slui-
ten met Edward III van Engeland. Ondertussen bleef het 
onrustig in Vlaanderen. Er deden zich ernstige conflicten 
tussen de Stad Gent en de grafe-lijke ambtenaren voor. 
De escalatie van de Honderd-jarige Oorlog zorgde voor 
verdere problemen in de handels-relaties met Engeland. 
De graaf wenste evenwel geen reke-ning te houden met 
de eisen noch met de wensen van de vlaamse steden. 
Engelsgezinde zakenlui werden zelfs aangehouden.

Het Graafschap Béthune

Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de geschie-
denis van dit  klein graafschap. De eerst  bekende graaf is 
Robert IV.Van zijn voorgangers is niets  bekend. Robert 
V zou in 1145 de heerlijkheid hebben ingenomen tijdens 
één der oorlogen tussen de graaf van Vlaanderen en 
Frankrijk. Robert VI, bijgenaamd De Jonge, moest zijn 
grondgebied verdedigen tegen de aartsbisschop 
Guillaume aux Blanches, regent van Frankrijk  tijdens 
de afwezigheid van koning Filip August in Palestina. Hij 
maakte gebruik van de dood van graaf Filip van den 
Elzas om Béthune en Artois in te nemen, destijds de 
bruidschat van koningin Isabelle van Henegouwen. 
Guillaume II volgt zijn  vader op  in  1193. Boudewijn IX 
van Vlaanderen verkreeg van koning Richard Leeuwen-
hart van Engeland de belofte dat Artois hem zou teru-
gkomen. Boudewijn  IX belegert  vruchteloos Béthune in 
1197, wat gevolgd wordt door de Vrede van Péronne. 
Boudewijn kreeg Béthune terug. In 1222 gaf Lodewijk 
IX, zoon van Filip August een keure aan Béthune. 
Guillaume II nam Béthune over van  zijn  vroeg  overleden 
broer Robert  VI. Hij  huwde Mathilde, erfgename van 
Dendermonde, Meulebeke en Lokeren. Hun kleindochter 
Mathilde huwde Gwijde van Dampierre, waarbij o.a. de 
heerlijkheden Béthune en Dendermonde naar  de graven 
van Vlaanderen kwamen. Lokeren en Meulebeke 
kwamen toe aan een zijtak via een zoon van Guillaume 
II, Guillaume III.
Meulebeke was, evenals Ingelmunster, een oud bezit van 
de heren van Dendermonde. Door huwelijk werd het huis 
van Dendermonde verbonden met het huis van Béthune. 
De vermelding "dominus de Meulebeke" (heer van 
Meulebeke) kwam voor het eerst voor in 1215: het ging 
om Willem van Béthune, zoon van Willem en Mathilde 
van Dendermonde. 

In Gent begon de neutraliteitsgedachte veld te winnen. 
Jacob van Artevelde was daar een groot voorstander 
van en werd aan de macht gebracht terwijl de schepenen 
onder voogdij werden geplaatst (1338). Tot 1340 zou 
Vlaan-deren neutraal blijven, hoewel van Artevelde wel 
enige tegenstand ondervond.  De hervatting van de 
Engelse wol-aanvoer was een succes, maar de koning en 
de graaf gingen in het tegenoffensief met het uitspreken 
van de banvloek en met de onthoofding van Zeger van 
Kortrijk, een belangrijk handelaar. De opstand der 
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Lodewijk van Nevers en Rethel (1273-1322)

Vader Robrecht  van Bethune huwde met Bianca van Anjou 
en na haar overlijden (1269) met  Yolande van Nevers, 
erfgename van het graafschap. Hij liet in 1290 zijn  oudste 
zoon Lodewijk huwen met Johanna, erfge-name van Rethel. 
In 1296 deed Robercht afstand van Nevers aan zijn zoon 
Lodewijk, die dan verbleef te Nevers, in de periode waarbij 
de spanning tussen Frankrijk en Vlaanderen hoog opliep. 
Lodewijk verkiest  rustig te blijven in zijn frans graafschap, 
om het niet te verliezen. Ridders uit zijn graafschap gaan in 
1302  zelfs vechten tegen zijn  vader. Wel steunde hij 
Vlaanderen financieel en stond zelfs borg bij italiaanse 
bankiers opdat  Gwijde en Robrecht  geld zouden kunnen 
lenen om de paus te kunnen overhalen zich het over lot van 
Vlaanderen te buigen. Het Verdrag van Athis sur Orge 
bracht Vlaanderen opnieuw in het bezit van Robrecht, en de 
steden Gent, Brugge en Ieper betaalden hun aandeel in de 
som van 30.000 kleine gouden  florijnen van Firenze, het 
bedrag waarvoor Lodewijk borg had gestaan.

Bij  het Verdrag van Athis sur Orge eiste Filip IV dat 
Lodewijk en zijn echtgenote met hun gebieden zouden borg 
staan, wat uiteindelijk toch werd toegegeven. Later zou 
Lodewijk te verstaan geven en laten afkondigen, dat ze hem 
hadden bedrogen. Destijds kon hij moeilijk weigeren, 
teneinde zijn graafschappen Nevers en Rethel niet te 
verliezen, wat blijkbaar de gevoerde redenering was achter 
zijn ‘schommel-politiek’. (Van Werveke).

Lodewijk sloot een overeenkomst met de broer van de 
koning, Karel van Valois, die niet altijd akkoord ging met 
de politiek en de handelingen van zijn broer. 

Lodewijk werd herhaaldelijk betrokken bij de onderhan-
delingen tussen Frankrijk en Vlaanderen, in  overleg en in 
verstandhouding met zijn vader. De spanningen met 
Frankrijk bleven hoog oplopen, meestal  uitgelokt  door de 
alsmaar agressievere houding van de koning. In 1310 
werden Nevers en Rethel in beslag genomen, hetgeen de 
spanning weer deed oplopen. Lodewijk verbleef dan in 
Vlaanderen en werd door zijn vader betrokken nij het 
binnenlands bestuur.
De koning bleef zich inspannen om Vlaanderen pro-gressief 
in  te lijven. Zijn gevolmachtigde Enguerrand de Marigny 
speelde listig  met mondelinge voorstellen  en gewijzigde 
teksten die steeds  ten zijn voordele werden aangepast, maar 
Lodewijk was schrander genoeg en trapte niet in in de val. 
Verschillende conferenties te Doornik leverden niets op tot 
Lodewijk werd gedagvaard voor het Parlement  van Parijs. 
Hij werd van alle delicten beschuldigd en zijn weerwoord 
werd niet aanvaard. Uiteindelijk werd hij gevangen gezet in 
1311. Door een list kon hij in april 1312 ontsnappen en  naar 
Vlaanderen vluchten. Lodewijk vreesde een lange opsluiting 
zoals van zijn grootvader. Toch kon vader Robrecht dit niet 
goedkeuren. De koning kwam met een leger dreigen (april 
1312) en Lodewijk organiseerde de verdediging. Vader 
Robrecht werd gedagvaard en moest  uiteindelijk  het 
Verdrag van Pontoise ondertekenen. Deze bepaalde dat 
Rijsel, Douwai en Bethune definitief naar de koning gingen, 
die de  rente van 20.000 lb.torn. halveerde.

Dit leidde tot  een onenigheid tussen vader en zoon. 
Lodewijk ging zich vestigen in RijksVlaanderen, in het 
kasteel van Jan van Beveren, bisschop van Potenza. Vader 
Robrecht gaf nu alles toe aan de koning.

Lodewijk uitte overal zijn ongenoegen en misprijzen voor 
deze toegevingen. Hierbij bewees hij zowel te beschikken 
over een redenaarstalent, politiek inzicht als van de kennis 
van de vlaamse taal. Dit  manifest maakte hem progressief 
zeer populair. Filip  de Schone kwam andermaal dreigend 
opzetten met een leger in Artois. Opnieuw zou Robrecht 
toegevingen doen om acht nieuwe eisen te voldoen, maar 
werd naar Parijs geroepen, wat steeds uitgesteld werd.
In de zomer van 1314 was de breuk volledig. Robrecht liet 
een manifest  voorstellen om zijn houding te rechtvaardigen. 
Nieuwe onderhandelingen leken een oplossing te brengen,  
maar Marigny stelde steeds nieuwe eisen,  op een sluwe 
wijze, wat Lodewijk uiteindelijk ten dele aanvaardde, maar 
zich toch steeds terugtrok. Filip plande een nieuwe 
veldtocht, maar overleed op 29 november 1314.

Begin 1315 gaat Lodewijk bij de nieuwe koning Lodewijk 
de Woelzieke (Le Hutin) onderhandelen en erkent  zelfs de 
afstand van Gallisch Vlaanderen. Hiervoor kreeg hij  zijn 
graafschappen Nevers en  Rethel  terug, die destijds in beslag 
waren genomen.Wat later evenwel bond hij samen met een 
aantal andere territoriale heren de strijd  aan tegen de koning. 
Hiervoor had hij dus Nevers en Rethel als ‘uitvalsbasis’. 
Ook stimuleerde hij de vlaamse steden om de strijd  voort te 
zetten,. Lodewijk rekende blijkbaar andermaal op een 
mislukking van de militaire operatie en enigzins ook op het 
overlijden van zijn oudere vader.
Robrecht werd andermaal gedagvaard, maar weigerde naar 
Parijs te gaan. Onderhandelingen met Lodewijk te Doornik 
liep uit op een verder gesprek met de koning te Peronne. 
Uiteindelijk vaardigde de koning een veldtocht uit voor 
augustus 1314, maar die werd  afgeblazen wegens over-
vloedige regens. Koning Lodewijk overlijdt begin 1316. 
Zijn broer Filip de Lange diende eerst in het bin-nenland 
orde op zaken te stellen. Een nieuwe conferentie te Parijs 
(aug.1316) liep uit op een ‘herinterpretatie’  van  het Verdrag 
van Athis ten nadele van Vlaanderen, zowel politiek als 
financieel, doch het bleef een ontwerp.
Filip  de Lange was nu  het voorwerp van  spanningen aan het 
hof, omdat hij  de ongeschreven salische wet inriep  voor zijn 
troonsbestijging. Lodewijk erkende Filip niet, maar moest 
het Verdrag van Gisors ondertekenen om zijn 
graafschappen te behouden. Lodewijk zaaide wel enige 
onrust in Frankrijk tegen de koning.
In 1318 wordt hij opnieuuw gedagvaard, maar gaat  daar niet 
op  in, zodat  zijn graafschappen andermaal  in beslag worden 
genomen. In  Vlaanderen hield Robrecht nu meer stand tegen 
de koning met de steun van Lodewijk. Na vele bespre-
kingen, waaraan ook een pauselijk legaat  deelnam, werden 
nieuwe gesprekken gevoerd te Aire en St.Omaars, wat 
uiteindelijk leidde tot een Vrede gesloten op 5 maart 1320 
en door de steden aanvaard, Het voornaamste was het 
defintief prijsgeven van Gallisch Vlaanderen. Einde 1320 
kwam Lodewijk terug naar Vlaanderen, maar werd door zijn 
vader gevangen gezet, blijkbaar op  instigatie van Robrecht 
van Kassel, zijn broer en andere heren die de handelingen 
van Lodewijk niet aanvaardden. Hij  werd opgesloten  in 
Rupelmonde. De koning, de Steden en ook  zijn zoon deden 
stappen voor zijn vrijlating, maar zonder succes.

In het begin van 1322 werd hij vrijgelaten na een 
verzoeningsplechtigheid en het ondertekenen van een 
vernederend dokument. Zoals afgesproken trok hij  naar 
Parijs, waar hij op 6 juli 1322 overleed. Twee maand later 
overleed ook zijn vader (Vrij naar Van Werveke).
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De Aankoop van Mechelen

Vermoedelijk wensten Lodewijk II en de bisschop 
van Luik, Adolf van de Marck, vooral Jan III van 
Brabant te ‘treffen’  met de koop van Mechelen. Als 
reden tot verkoop door de bisschop wordt dikwijls 
de afstand tot Luik opgegeven, die het bestuur 
moeilijk maakte.
Vlaanderen was gekant tegen de politiek van Jan II 
die de Engelse wolstapel naar Brabant wou halen. 
Een Brabantse partij in Mechelen verzette zich 
tegen de nieuwe Vlaamse administratie, wat 
Lodewijk in een coalitie tegen Brabant deed treden.
De paus was tegen de verkoop, maar niemand 
stoorde zich daaraan. Lodewijk II kocht de rechten 
op Mechelen af van Margareta van Gelre. Zij was 
de erf-gename van Sofie Berthout.
Nadat de graaf een blokkade had ingesteld op de 
Dijle en op de Schelde, brak een oorlog uit tussen 
Vlaanderen en Brabant.  Vlaanderen moest uitein-
delijk het onderspit delven in de Slag van Scheut 
(maart 1334).
Onder druk van de paus en de koning van Frankrijk 
werd op grond van het Akkoord van Amiens 
(1334) de koop ongedaan gemaakt. Merkwaardig is 
wel dat de Duitse keizer, die in feite hier bevoegd 
is,  er niet aan te pas komt. Uiteindelijk kwam het 
tot een akkoord tussen Vlaanderen en Brabant, 
waarbij Mechelen voor de helft door beide partijen 
in leen werd gehouden. Paus Benedictus XII 
(Avignon) keurde dit niet goed, zodat graaf 
Lodewijk II nu opnieuw steun zocht bij koning 
Filip VI.

verschillende steden liet niet op zich wachten en van 
Artevelde kon zijn positie versterken.

Hij kon van beide koningen gunstige maatregelen 
afdwingen en zelfs de afschaffing verkrijgen van de 
laatste financiële lasten voortvloeiend uit het verdrag 
van Athis. De graaf werd verder in het nauw gedreven, 
tot er zich een definitieve breuk voordeed met de steden, 
einde 1342. Niettegenstaande dat slaagde van Artevelde 
er niet in een eigen gezag te uit te bouwen, deels ten 
gevolge van de corruptie en deels ten gevolge van het 
blijvend ageren van een pro-Franse fractie.

Engeland deed ook zijn best om Vlaanderen aan zich te 
binden. In 1339 kwam een aanvullend Vlaams-Brabants 
verdrag tot stand. De steden dwongen de graaf het te 
aanvaarden.  Graaf Lodewijk kon dit niet hebben en 
vluchtte andermaal naar Frankrijk. Toen Van Artevelde 
Edward III in het kader van de Honderdjarige Oorlog als 
koning van Frankrijk erkende (26 januari 1340), 
evolueerde men in de richtting van een bondgenootschap 
met Engeland.

Vlaanderen wordt dan willens nillens betrokken in die 
oorlog. De Franse vloot wordt vernietigd in het Zwin bij 
Zierikzee (24 juni 1340) en Engeland belegert 
vruchteloos St.Omaars en Doornik. Het groeiend 
ongenoegen over de oorlog leidt tot een Bestand van 
Esplechin bij Tournai (25 september 1340) tussen 
Frankrijk en Engeland, voor minstens twee jaren. Toch 

zoeken Brabant en Hene-gouwen toenadering tot 
Frankrijk.

In 1339 tekent Van Artevelde met Brabant-Limburg een 
verdrag waarin wederzijdse militaire bijstand wordt 
beloofd,  het verlagen van de onderlinge tolrechten en 
afspraken over een gemeenschappelijke munt. Ook 
Holland-Henegouwen trad daar later toe bij. Dit verdrag 
wordt aangevuld door een economisch verdrag met 
Engeland. Nadien brengt Edward III de wolstapel van 
Antwerpen naar Brugge
Een leger van engelsen, vlamingen, henegouwers en 
brabanders slaat zonder succes in 1340 het beleg van 
Doornik.Van Artevelde wou hiervan gebruik maken om 
een nieuwe vrede in Vlaanderen te bekomen, maar noch 
Filip VI noch de paus wilden over de brug komen. Wel 
zond Filip graaf Lodewijk terug naar Vlaanderen als 
blijk van goede wil, maar voor het aflopen van het 
bestand was Lodewijk al terug in Frankrijk.
Hoewel het de economie beter ging door het bondge-
nootschap met Engeland, bleven de steden een autoritair 
regime voeren. Hier en daar kwam het ongenoegen 
boven.  Zo weigerde men meer troepen te zenden, en 
deden zich oplopende twisten voor tussen het patriciaat 
en de gilden (1342). Het gezag van Van Artevelde werd 
ondermijnd en de terugkeer naar politieke ‘orthodoxie’ 
won veld.
Een textielconflict tussen Dendermonde en Gent werd er 
de oorzaak van dat graaf Lodewijk vanuit Brabant een 
militaire operatie voerde. De steden konden dit wel af-
slaan.  Met de passieve steun van hertog Jan III en van 
Willem III van Henegouwen-Holland ging men zich 
meer pro-frans opstellen. Jan III benaderde opnieuw 
Vlaanderen om het verdrag van 1339 een andere richting 
te laten uitgaan. Hij liet zijn dochter Margareta met 
Lodewijk huwen om deze koerswijziging te 
benadrukken. Tevens kon Jan nu ‘gemakkelijker’ zijn 
rechten over Mechelen afkopen. Deze afkoop kreeg nu 
wel de steun van paus Clemens VI.

De zeeslag bij Sluis
De grootste zeeslag van de Middeleeuwen.

 
Engeland vertrok op 22 juni 1340 naar Vlaanderen en  
wilde aan land gaan in Sluis. De Fransen wilden dit 
voorkomen en stuurden de ganse vloot naar Sluis. In 
totaal 13 schepen en 25.000 krijgslieden, onder leiding 
van de admiraals Quieret  en Béhuchet. Edward III had 
ongeveer 150 schepen met een belangrijk contingent 
boogschutters.
Zij besloten de Engelsen niet in volle zee op te wachten, 
maar de schepen in  rijen van drie vast te leggen in de 
vaargeul bij Sluis, om zo de Engelsen tegen te houden. 
Hierdoor werd het geen echte zeeslag, maar een gevecht 
van man tegen man. 
Op 24 juni 1340 om 15 uur kregen ze mekaar in het oog. 
Het werd de grootste zeeslag van de Middeleeuwen. De 
engelsen enterden de eerste rij, beschoten ze door een 
regen van pijlen en werkten af met het zwaard. De 
bemanningen van de volgende rijen stonden machteloos 
te kijken. Toen later brand op de schepen ontstond, brak 
er paniek uit en was de slag verloren  voor de Fransen. De 
verliezen worden geraamd op 18.000 man, een belang-
rijke aderlating voor de normandische en artesische 
bevolking. Het Kanaal werd nu gedomineerd door de 
Engeland.
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In Gent woedde een felle burgeroorlog tussen de volders 
en de wevers. Bij een bloedig treffen op 2 mei 1345 
konden de wevers de macht grijpen en Van Artevelde op 
zij zetten. Die poogde de steun van koning Edward III te 
krijgen bij besprekingen in Sluis, maar bij zijn terugkeer 
werd hij door Geeraard Denys, de leider van de wevers 
vermoord (24 juli 1345). Het weversregime hield het 
nog 3 jaar uit.  De drie steden konden uiteindelijk een 
verdrag sluiten met Engeland (19 juli 1345).

Lodewijk van Male en het stedelijk proletariaat
1346-1384

Zijn enige zoon Lodewijk II van Male (1330-1384; R.
1346-1384) zal hem opvolgen.  Die vocht aan de zijde 
van zijn vader in Crecy. De koning bevestigt hem 
onmiddellijk in het graafschap Vlaanderen. Gravin 
Margareta van Frankrijk voerde tot 1348 het regentschap 
uit over haar zoon en belichaamde aldus als Capetingse 
prinses defrancofiele fractie.
Hij wordt door de Vlaamse steden goed onthaald en zal 
onmiddellijk de bestaande privilegies van de steden 
bevestigen. Hij weigert evenwel de alliantie met Enge-
land, die de steden andermaal aangaan, te onder-
schrijven.
Al vlug nadat Lodewijk III (nu 16 jaar oud) in 
Vlaanderen aankwam, drongen de wevers aan op een 
huwelijk van de graaf met een dochter van Edward III, 
maar hij kon dit ontlopen. Hij huwde wel kort daarna 
Margareta van Brabant (1347).
Met de hulp van schoonvader Jan III van Brabant doet 
hij een aanval op Gent (1348). In Gent had het 
despotisme van de wevers een vervreemding veroor-
zaakt van het platteland en de kleine steden, als 
Geeraardsbergen, Dendermonde en Oudenaarde.

Johanna van Vlaanderen

Dochter Johanna van graaf Lodewijk I van Nevers huwde 
Jean II van Montfort (1294-1345).
Hertog Arthur II van Bretagne (1261-1312) huwde 
tweemaal. Uit zijn  eerste huwelijk met Maria van 
Limoges (1260-1290) kwamen Jan III (1286-1341) en 
Guy de Dreux (1287-1331), die huwde met Jeanne de 
Penthièvre (1300-1327). Hieruit  werd een dochter 
geboren, Jeanne de Penthièvre, die huwde met  Charles  de 
Blois. Uit  het tweede huwelijk met  Yolande van Dreux-
Rochefort, kwam Jean II de Montfort (1294-1374), die 
huwde met  Johanna van Vlaanderen. Zij kregen een zoon 
Jan IV (1339-1399).
Bij  de kinderloze dood van Jan III (1341) - spijts  drie 
huwelijken -  kwam het tot  een gewelddadig conflict tus-
sen Jeanne, zoon van Guy, en Jean IV, zoon  van Johanna 
van Vlaanderen. Deze successieoorlog zou aanslepen tot 
1364.
Het relaas hiervan gaan we hier niet doen. We vermelden 
enkel dat in deze ‘guerre des deux Jeanne’  Johanna van 
Vlaanderen zich liet opmerken door haar strijdlustigheid. 
Zo leidde zij bij haar belegerde stad Vannes de uitval  op 
een frans legerkamp, dat zij  kon in brand steken. Vandaar 
haar bijnaam Jeanne la  Flamme. In die periode ont-
brandde de Honderdjarige oorlog, zodat  ook Engeland in 
dit conflict werd meegesleurd.

Lodewijk is gevlucht naar Frankrijk. Hij stuurt een paar 
legers maar kan alleen Dendermonde veroveren, waar 
zijn belangrijkste medestanders verblijven. Hij neemt 

vooral deel aan de veldtochten van het Franse leger en 
zal op 25 augustus 1346 sneuvelen in de Slag van 
Crecy. De dood van Lodewijk I liet Vlaanderen weer 
enige  hoop krijgen.

In 1345 is er pest en hongersnood. Spijts dat houden de 
wevers het te Gent nog lang uit. In januari 1349 dringen 
enkelen in de stad Gent binnen en houden een slachting 
onder de wevers op de vrijdagmarkt. Lodewijk van Male 
bekomt dan een algemene onderwerping, behoudt de 
privilegies aan de steden, maar de wevers worden 
vervolgd.  Moegestreden, wensten meer en meer steden 
dat de wettige graaf zou terugkeren. Wel eisten ze 
daarbij dat vroegere privilegies zouden worden erkend 
en amnestie zou worden verleend. Lodewijk ging 
akkoord, maar vergat vlug zijn beloften. Een strenge 
repressie volgde. Een opstand in Gent werd bloedig 
onderdrukt (13 jan 1349). De wevers werden zo goed als 
onmondig.  Velen vluchten naar Engeland, naar de 
Suffolk en Kent.
De jaren daarop bleef er een latente machtstrijd heersen 
tussen de graafgezinden en hun tegenstanders. De 
buitenlandse politiek van de graaf droeg ook helemaal 
niet de goedkeuring weg van het textielproletariaat. 
Loon-twisten en wijzigingen in de verhouding tussen 
wevers en anderen liepen uit op conflicten waarvan 
Lodewijk van Male gebruik maakte om de toestand 
meester te blijven.

Lodewijk III van Male aanzag zijn onderdanen als ruwe 
en onwetenden. Zelf was hij een wreed, hardvochtig, 
hovaardig en trouweloos man. Zijn gemalin liet hij zelfs 
levenslang opsluiten. Zijn politieke tegenstanders liet hij 
uit de weg ruimen. Hij had een bandeloos leven en vele 
minaressen. Naast zijn enig wettig kind, Margareta, had 
hij meer dan elf bastaard-kinderen, o.a. Jan zonder Land 
en de Haze van Vlaanderen (zie genealogie).
Lodewijk van Male was het prototype van de abso-
lutistische vorst. Hij neemt  wel gedegen raadgevers in 
zijn regering op, maar deze worden vooral ja-knikkers. 
Alleszins slaagt hij er in een centralisatie en reorgani-
satie van het bestuur, financieën en rechtspraak door te 
voeren. Hij benoemt ook wel vlamingen in de 
administratie en laat het gebruik van het vlaams toe als 
bestuurstaal.

Opvallend is dat over gravin Margareta van Brabant, 
echtgenote van Lodewijk van Male weinig of niets 
bekend is. Zelfs haar overlijdensdatum is niet  juist be-
kend. Zij zou een maitresse van haar echtgenoot hebben 
vermoord in diens afwezigheid. Hierop zou Lodewijk 
haar voor de rest  van  haar leven hebben opgesloten, ver-
moedelijk in het kasteel van Château-Regnault  in de 
Rethel, waar ze zou overleden zijn  rond 1380. Schaarse 
vermeldingen in de bronnen schrijven over periodes van 
krankzinnigheid of laten een slepende ziekte vermoeden.
Haar zuster, Johanna van Brabant, onderhield blijkbaar 
wel regelmatig kontakt met haar, zoals  men meent te 
mogen uitmaken uit enkele rekeningen. Tevens zorgde zij 
voor een decente begrafenis, terwijl van gemaakte 
‘onkosten’ door haar echtgenoot geen spoor is. Naar alle 
waarschijnlijkheid dus wel  een ‘familie-drama’-  
(F.Quicke) 

Graaf Lodewijk III volgde de Franse koning niet zo 
lijdzaam als zijn vader.  Overigens waren zowel de 
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Franse als de Engelse koning nu eerder zwakke figuren, 
zodat hij meer kon doen om zijn grafelijke macht uit te 
breiden. De neutraliteitspolitiek van Van Artevelde nam 
hij groten-deels over. Door zijn doordacht diplomatisch 
handelen tegenover de verschillende partijen, slaagde hij 
er in over de situatie meester te blijven vooral op het 
gebied van de Vlaamse buitenlandse politiek.
De regering van Lodewijk van Male was ongetwijfeld 
een keerpunt. Hij voerde een meer nationale politiek. Zo 
betrok hij ook het Brugse Vrije bij het bestuur, maar de 
clerus niet. Wel won hij het advies van Wijzen uit de 
families Van Poucke, Van Maldegem, Van Lichtervelde, 
Van Gistel, Van Schoorisse en Van Meetkerke voor 
finantiële en juridische kwesties.  Hij voerde ook een 
‘soort’ van Rekenhof in. (Dumont)

Filip VI wil Vlaanderen straffen en komt met een leger 
West-Vlaanderen plunderen. De Engelsen en de Vlamin-
gen wreken zich op de Artois. Pauselijke legaten zorgen 
voor een wapenstilstand in 1347. Graaf Lodewijk II 
neemt toch contact met Engeland. Het Verdrag van 
Duinkerken  (1348) waarborgt de vrijheid van Gent en 
Ieper, waarbij de graaf zijn gezag over Vlaanderen kan 
terugwinnen. De vrede zorgde tevens voor de 
afzijdigheid van de koning van Engeland bij de 
afrekening tussen de steden en Lodewijk.

Lodewijk hield zich verder afzijdig van de Honderd-
jarige Oorlog. Toen in Brabant Johanna, gehuwd met 
Wenceslas van Luxemburg,  haar vader opvolgde, eiste 
Lodewijk een herziening van de erfregeling in verband 
met de bruidschat van zijn echtgenote.  De regeling over 
Mechelen erkende hij niet meer en zo kwam het tot een 
oorlog waarin de Vlamingen een Brabants leger versloe-
gen in Scheut (17 aug 1356) versloegen. Brabant nam 
later opnieuw het initiatief met ‘t Serclaes van Tilly, wat 
leidde tot het Verdrag van Ath (4 jun 1357), dat 
grotendeels aan de Vlaamse eisen tegemoet kwam. 
Mechelen werd nu bevoordeeld ten nadele van 
Antwerpen, wat de ‘drie steden’ goed uitkwam. De 
burgers waren blijkbaar akkoord, mits het stapelrecht 
voor zout en haver zou overkomen. Ook wordt Lodewijk 
markies van Antwerpen.

De “Huwelijken” van Margareta

Lodewijk wou wel leenhulde brengen aan koning Jan II 
(R.1350-1364) op voorwaarde dat Waals-Vlaanderen 
(Lille, Douai en Orchies) terug naar de graaf zou komen, 
maar laat toe dat zijn onderdanen Edward III benaderen. 

Jan II de Goede geeft zelfs toe en zorgt voor een 
huwelijk tussen Lodewijk’s dochter Margareta (alsdan 
11 jaar !) en Filip van Rouvre, (alsdan 15 jaar) hertog 
van Bourgondië  en Artois. Dank zij diens steun kon hij 
in 1355 de heerlijkheid Dendermonde erven. Deze even-
wichtspolitiek laat toe dat hij weer in de gunst komt van 
Frankrijk. Engeland liet rustig begaan.
Filip van Rouvre overleed in 1361, een jaar na het 
huwelijk. Margareta van Male werd toen opnieuw een 
begeerde huwelijkspartij. Door natuurlijke erfopvolging 
via haar grootmoeder Margareta van Frankrijk zou zij 
Artois en Bourgondië krijgen, via Filip van Rouvre de 
Franche-Comté, en via haar vader Vlaanderen, Rethel en 

Nevers. 
Koning Jan II de Goede geeft in 1363 deze gebieden 
evenwel in apanage aan zijn jongste zoon Filip de 
Stoute.  Die zal dochter Margareta huwen. Dit huwelijk is 
van een heel bijzondere betekenis voor de toekomst van 
zowel Vlaanderen als van Europa. Koning Jan de Goede 
dacht hiermede Vlaanderen beter aan de kroon te kunnen 
binden, maar Filip zal zijn eigen koers varen.

Reeds begin 1362 stelde Edward III voor om Margareta 
te laten huwen met één van zijn zonen, Edmond van 
Longlay. Zijn belofte omvatte de graafschappen 
Ponthieu,  Guines en de stad Calais, naast de twijfel-
achtige afstand van de aanspraken van koningin Filippa, 
zuster van Willem II van Holland-Henegouwen-Zeeland, 
op deze gebieden. Dit kon leiden tot een twist met het 
huis van Beieren. Ook beloofde Engeland steun bij de 
verovering van Brabant en Limburg, maar een oorlog 
met Luxemburg kon best worden vermeden.Het kwam 
tot een contract in 1364, maar Karel V van Frankrijk liet 
dit door paus Urbanus V verbreken wegens een 4:4 
bloedverwantschap. Spijts aandringen van Edward III 
bleef de paus bij zijn besluit. Karel V verkreeg wel het 
huwelijk van Margareta van Male  met zijn broer Filip 
de Stoute. Hier was de bloedverwantschap  3:4, maar de 
paus keurde dit goed. Van partijdigheid geproken.
Bij dit huwelijk gaf Karel V aan de graaf van Vlaan-
deren 200.000 livres,  de steden en kasselrijen Lille, 
Douai en Orchies, het zogenaamd Gallicaans Vlaan-
deren, dat Filip IV had teruggenomen na de Slag van 
Pevelenberg.  De graaf van Vlaanderen moest wel 
beloven dat deze gebieden bij zijn dood terug naar 
Frankrijk zouden komen, maar de graaf liet het tegen-
overgestelde beloven door zijn dochter.Filip de Stoute 
zwoer twee geheime eden: één aan Karel V, nl. dat het 
gebied na de dood van zijn schoonvader opnieuw aan 
Frankrijk zou gaan en tegelijk één aan Lodewijk van 
Male,  zijn schoonvader,  waarin hij het tegenovergestelde 
zwoer. 

Eigen koers

Gesterkt door zijn goede betrekkingen met Frankrijk en 
Engeland kon graaf Lodewijk zijn plannen doorzetten. 
Hij nam nu Antwerpen in bezit, dat zich na enkele jaren 
van verzet uiteindelijk onderwierp (1361). Een feodale 
twist tussen Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland-
Henegouwen-Zeeland, en de heer van Edingen werd 
door Lodewijk aangegrepen om Vloesberg en Lessen te 
bezetten (1364-67).

Tussen Lodewijk en Albrecht werd afgesproken dat 
Lodewijk in Brabant bij het overlijden van hertogin 
Johanna van Brabant de vrije hand kreeg. Engeland liet 
begaan. Een nieuw bijstandsverdrag tussen Vlaanderen 
en Engeland zorgde er in 1368 voor, dat Vlaanderen niet 
betrokken geraakte bij de nieuwe oorlogsverrichtingen 
tussen Engeland en Frankrijk. De tweede phase van de 
Honderdjarige Oorlog was net begonnen.Nadat 
Lodewijk van Male de wevers hadden kunnen 
‘onderdrukken’ opteert hij voor een neutraliteit van 
Vlaanderen in het frans-engels conflict.
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Sociale troebelen kenmerken zijn laatste regeringsjaren. 
Democratische opstanden waren in die tijd schering en 
inslag in Europa. In Vlaanderen staken de wevers terug 
de kop op en kwamen andermaal in conflict met alle 
geledingen van de maatschappij,  zowel clerus, adel, 
landbouwers, burgers en handelslui. De eigenlijke oor-
zaak lag in de groeiende concurrentie door andere laden, 
zoals Engeland en Florence, en zij waren ongerust over 
de teloorgang van hun handel. Zij vormden een Liga van 
Malcontenten en kleedden zich met witte hemden en 
mutsen, vandaar hun naam ‘Witte Kapoenen’.
In 1379 zijn er incidenten ingevolge het graven van het 
kanaal Brugge-Leie. De witte kapoenen onder leiding 
van Jan Yoens, gingen de kanaalgravers te lijf en tegelijk 
namen ze het bestuur van Gent in.

Opstand in Vlaanderen 1379-1385

Enigszins analoog aan wat elders in Europa gebeurde, 
kwamen de Vlaamse steden in opstand tegen het gezag, 
voornamelijk omwille van de geleidelijk oplopende 
belastingen. 
In Reims had men de Harelle-opstand en in Parijs de 
‘Maillotins’. In Vlaanderen was de eigenlijke aanleiding 
de toelating die Lodewijk van Male aan Brugge 
verleende om een kanaal te graven vanaan de Reie tot 
aan de Leie. Gent zag hierin zijn economisch nadeel en 
tekende verzet aan met een opstand onder leiding van 
Jan Yoens,  die het legertje der Witte kapoenen op de 
been bracht voornamelijk tegen de adel. Hun eerste 
wapenfeit was de vernieling van het kasteel van 
Wondelgem. Later sloten zich daarbij achtereenvolgens 
de steden Geeraardsbergen, Brugge en vervolgens ook 
Damme, Kortrijk en Ieper aan. Een leger van de graaf 
belegert in september 1379 Ieper, waarbij Yoens 
sneuvelt. Gent stelt nu vier kapiteins aan, onder wie Jean 
Pruneel, die nu Oudenaarde gaan belegeren.

Dit was het sein voor een algemene tweestrijd tussen 
voor- en tegenstanders van de democratie door de 

werkende klasse. Deze burgeroorlog duurde nagenoeg 
vijf jaren en was gekenmerkt door drie opeenvolgende 
belegeringen van Gent.
De witte kapoenen hadden overal sympatisanten tot in 
Leuven en Luik toe.

Tussenkomst van Filip de Stoute

Filip de Stoute zal uiteraard zijn schoonvader steunen en 
voert in november 1379 een bespreking in Pont-à-
Rosne bij Doornik. Het vredesakkoord wordt door 
Lodewijk van Male uitgevaardigd te Mechelen. De 
graaf had wel enige toegevingen gedaan. 

Toch blijft het in Gent onrustig. Een edelman wordt 
vermoord, wat de adel wrokkig maakt.  Gent bezet 
andermaal Oudenaarde maar zes maand later komt het 
opnieuw tot een broos vredesakkoord,  bezegeld door 
Lodewijk van Male, Albrecht van Beieren, regent van 
Henegouwen en Wenceslas van Brabant. Jean Pruneel 
wordt gestraft en terechtgesteld. Die terechtstelling leidt 
andermaal tot een opstand. 
Op 29 mei 1380 kwam de burgerij van Brugge op en 
vermoordden de wevers. Toch onderwerpt Brugge zich 
aan de graaf. Zijn leger kan de opstandelingen van Gent 
verrassen en verslaan, wat tot nieuwe terechtstellingen 
leidt, onder andere in Ieper.
Er komt in november 1380 een nieuw vredesakkoord 
tussen Lodewijk van Male en Gent, maar heel vlug 
wordt dit door Gent zelf verbroken.

Filip de Stoute komt nu met een eigen leger naar Gent. 
De opstandige Gentenaars onder leiding van Raas van 
Herzele en Jan vanderElst (de Lannoy) verenigde zich in 
de buurt van Nevele (13 mei 1381). Enigzins over-
moedig vielen zij het grafelijk leger aan maar moesten 
snel wijken en vluchten naar het kasteel. Dit werd door 
het grafelijk leger in brand gestoken, zodat er geen 
ontkomen meer was.
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In 1379-1380 deed zich in Europa het Westers 
Schisma voor, waarbij paus Urbanus V de steun had 
van Engeland, en Clemens VII in Avignon de steun 
genoot van Frankrijk. De toenadering tussen 
Engeland en Vlaanderen leidde ertoe dat 
Vlaanderen de zijde koos van Urbanus. In 
december 1382 liet Urbanus door de bisschop van 
Norwich een kruistocht tegen Frankrijk prediken. 
Hij kwam met een leger naar Frankrijk, dat na de 
inname van Grevelingen, Ieper belegert. Dit liep uit 
op een fiasco.  Een Frans leger komt Ieper ontzetten 
en drijft de Engelsen terug.

Lodewijk van Male slaat het Beleg van Gent. Toch geeft 
Gent niet toe. De stad stelt Filip van Artevelde, zoon 
van Jacob, aan, die zich dan Ruwaert van Gent noemt. 
Onmiddellijk ontketent deze een offensief en neemt 
Brugge in. De graaf kan ternauwernood ontsnappen. 
Gent krijgt de steun van Ieper,  Kassel, Veurne en 
Kortrijk.
Een ernstige hongersnood teisterde wel Gent in 1382, 
doch Gent gaf het nog niet op.
De leider van de witte kapoenen, Pieter vanden Bossche, 
roept Filip van Artevelde op om de opstand verder te 
leiden. Deze probeert tevergeefs bij de graaf een com-
promis te bereiken en gaat met een leger naar Brugge. 
Uiteindelijk verslaan zijn een grafelijk leger te 
Beverhout (3 mei 1382).  De graaf vlucht andermaal naar 
Frankrijk.
In 1382 vonds er een nieuwe bijeenkomst tussen Filip de 
Stoute en koning Karel V plaats samen met hun raad-
gevers in Compiègne. Zij komen in oktober naar Artois 
en vallen in november 1382 Vlaanderen binnen. Ieper 
onderwerpt zich onmiddellijk.  Gent geeft het beleg van 
Oudenaerde op en spoedt zich naar het Franse leger. 
Filip de Stoute vindt het nu welletjes en slaagt erin zijn 
broer Karel V ertoe te bewegen om met een leger naar 
Vlaanderen te komen.

Voor de derde maal in deze eeuw moet een frans leger 
Vlaanderen komen ‘temmen’,  ditmaal onder leiding van 
Olivier van Clisson, en met de steun van Filip de Stoute, 
schoonzoon van Lodewijk. Toch gaf Gent het nog niet 
op. Filip van Artevelde werd tot kapitein benoemd. Na 
nieuwe onderhandelingen zonder enig resultaat 
ingevolge hun koppigheid wilden ze zich op de 
Bruggelingen wreken. Zij naderden Brugge tot aan het 
Beverhoutsveld op 3 mei 1382. Een geweldige storm-
loop resulteerde in een paniek en een vlucht  van de 
Bruggelingen en het grafelijk leger. De gentenaars 
konden de stad binnen dringen en de volgende dag 
waren zij er heer en meester.

Na de overwinning der Gentenaars op het Beverhouts-
veld, gingen de meeste vlaamse steden nu meedoen aan 
de opstand onder leiding van Filip van Artevelde, die nu 
tot ruwaard werd aangesteld. Hij was evenwel 
diplomatisch zeer onhandig en misnoegde zowel de 
engel-sen als de fransen. De franse koning reageerde nu 
samen met hertog Filip de Stoute en kwam in de buurt 
van Rijsel. Door een aantal strategsiche blunders van de 
vlamingen slaagden ze erin te naderen tot West-
Rozebeke. Zij konden de vlaam-se legers op een door 
hen uitgekozen terrein lokken en het kwam tot een 

veldslag op 27 november 1382.  Het goed georganiseerd 
leger had vlug de overhand. Filip van Artevelde 
sneuvelde.

Van de 12e tot in de 14e eeuw waren binnen het 
graafschap drie ‘republieken’  met mekaar in strijd, 
de graaf, de adel-patriciërs en de burgerij. In de 
steden zijn de wevers zeer dominant. Toch hadden 
de graven in de loop der jaren aan het graafschap 
een sterke struktuur bezorgd die onmogelijk meteen 
zou kunnen verdwijnen.
Reeds in de 13e eeuw voelde de bevolking zelfs aan 
de lijve de annexatie-drang van de Capetingers 
duidelijk aan. De patriciërs vooral en soms de graaf 
spanden dikwijls samen met de koning van 
Frankrijk omdat ze vreesden hun privilegies te 
verliezen door de opkomende democratie. Naast 
een zekere klassehaat onder mekaar had de 
bevolking vooral een antipathie en aversie voor een 
buitenlandse overheersing.

Hof-Ambten

Aan het vlaamse en het brabantse hof waren er vier 
paleis- of ere-ambten, met name de kamerheer 
(cameriarius (kamerling, rentmeester),  belast met 
de hof-houding en de inkomsten en uitgaven van de 
leenheer), de seneschalk (ook dapifer) belast met 
het financieel en juridisch beheer, de stalbewaarder 
of connetabel en de bottelier of hof-schenker 
(pincerna). De titularissen voor deze ambten waren 
van adel en hun functie werd pas na 1127 definitief 
erfelijk, na de moord op Karel de Goede. Aanvan-
kelijk waren enkel de ambten van kasteelheren of 
burggraven erfelijk. Vier families slaagden er in 
deze ambten te behouden.
Naast deze vier belangrijkste ambten waren er een 
aantal minder belangrijke, als de maarschalk 
(oorspronkelijk de paardenknecht),  later de opper-
stalmeester die de zorg droeg over de paarden en 
tijdens veldtochten over de legertros namens de 
vorst. Het woord Maréchal zou afgeleid zijn van 
"mare" (merrie of paard) en ‘scale’ (bediende of 
knecht).  Aanvankelijk was de maarschalk, als stal- 
of paardenbeheerder, ondergeschikt aan de leger-
aanvoerder, de Constable (Engeland) of de 
Connétable (Frankrijk),  de forestier of bosbe-
heerder,  de deurwaarder (ostarius), de huismeester 
of panetier, de vaandeldrager of signifer, enz...

Kamerheer : Familie Grammines, later Gistel;
         in Brabant: heren van Heverlee.
Seneschalk: Familie Wavrin; Brab. Heren v.Rotselaar.
Connetabel: Familie Harnes; Brab. Heren v. Wezemael.
Schenker :   Familie Gavere.; in Brabant

Gent geeft evenwel niet toe en stelt Frans Ackerman aan 
tot bevelhebber.  In september 1383 neemt ze Oude-
naarde in en vervolgens Aardenburg. Daarop onderwerpt 
Brugge zich.  Met een engels leger in 1383, gezonden 
door koning Richard II (R.1377-1399) gaan Vlaanderen 
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Belangrijke Acquisities door Vlaanderen
 in de 13e en 14e eeuw

Door een matrimoniale politiek zijn de graven van 
Vlaanderen in deze periode erin geslaagd 
verschillende gebieden te kunnen verwerven.
Met zijn huwelijk in 1272 met Yolande van Nevers 
verwierf  Robrecht III het graafschap Nevers. Zijn 
zoon Lodewijk van Nevers huwde in 1290 met Jean 
van Rethel, waardoor ook dit gebied bij Vlaanderen 
werd gehecht.  Zoon Lodewijk van Male verwierf 
door het Verdrag van Ath in 1357 na de Brabantse 
successieoorlog de heerlijkheid Mechelen en het 
markiezaat van Antwerpen. Hij was gehuwd in 
1347 met Margareta van Brabant, zuster van de 
enige erfgename van Brabant, Johanna van Brabant. 
Wanneer in 1361 Filip de Rouvre, de laatste 
Capetinger en echtgenote van Margareta van Male, 
overleed, gingen Bourgondië en Artois en 
Franche-Comté over naar zijn groottante 
Margareta van Artois, dochter van koning Filip V 
en moeder van Lodewijk van Male. Zo ging deze 
dan over naar Margareta van Male dit zou huwen 
met Filip de Stoute.Bij het huwelijk van zijn 
dochter Margareta in 1369 verkreeg Lodewijk van 
Male de terugkeer naar Vlaanderen van de 
kasselrijen Rijsel, Douwaai en Orchies, die in 1312 
bij het Verdrag van Pontoise aan Frankrijk waren 
afgestaan.
Margareta van Artois erfde ook belangrijke 
bezittingen in de Champagne.  Dit ging als volgt. 
Op het einde van de 13e eeuw waren de graven van 
Champagne in mannelijke lijn uitgestorven. De 
enige erfgename, Johanna van Navarra-
Champagne, was gehuwd met  koning Filip IV de 
Schone. Navarra ging over naar een afstammeling 
van Lodewijk van Evreux, broer van Filip IV. De 
Champagne kwam aan de kroon. Bij het uitsterven 
van de Capetingers,  met de dood van Filip de 
Rouvre, moesten de Valois-koningen een vergelijk 
maken met de kleindochters en de directe erfge-
namen van Filip IV. Jeanne Capet, gravin van 
Bourgondië en Artois, dochter van Filip V en 
gehuwd met Eudes IV van Bourgondië, werd dan 
erfgename van Champagne, of althans grote delen 
(Villemaur, Chaource, Metz-Robert, Isel et Payn, 
Moraye en Vauchassis). Ook deze gebieden gingen 
dan over naar Filip de Rouvere, waarna ook deze 
erfenis te beurt viel aan groottante Margareta van 
Artois en vervolgens aan haar kleindochter 
Margareta van Male (Schoos). In 1382 erfde 
Lodewijk van Male dus Artois en Franche-Comté 
bij het overlijden van zijn moeder en werd hij graaf 
van Bourgondië.

en Engeland Ieper belegeren, onder leding van Frans 
Ackermans.
De adel steekt de arbeiderswijken in brand. Ook op het 
platteland o.a. rond Brugge en in de VierAmbachten 
wordt gebrand en geplunderd. Uiteindelijk starten 
nieuwe onderhandelingen in Leulinghe,  die op 26 
januari 1384 tot een vredesakkoord leiden, eigenlijk een 
wapenstilstand tot 1 mei 1385.

Inmiddels was graaf Lodewijk van Male overleden (30 
januari 1384). Dochter Margareta zou hem opvolgen, 
maar haar echtgenoot Filip de Stoute (1342-1404; R.
1384-1404) nam de teugels in handen.
Schoonzoon Filip de Stoute neemt over uit hoofde van 
de erfgename Margareta en wenst de toestand te norma-
liseren.

De Bourgondiërs

Niettegenstaande alles blijft Gent opstandig. Ackerman 
neemt Damme in en andermaal moet een Frans leger 
ingrijpen. Gent wordt afgesloten van de buitenwereld. 
Nieuwe besprekingen worden gevoerd in Doornik wat 
leidt tot de Vrede van Doornik (18 dec 1385). Hij 
verleent een volledige amnestie aan Gent, bevestigt alle 
stedelijke privilegies en wordt hierbij erkend als graaf 
van Vlaanderen.
Hierna keert de rust in Vlaanderen eindelijk terug. Filip 
de Stoute en Margareta van Male kregen tien kin-deren, 
van wie er zeven de kindertijd overleefden. De 
Bourgondische hertog ging zeer beredeneerd te werk bij 
het afsluiten van de huwelijksvoorwaarden voor zijn kin-
deren en streefde telkens drie doelstellingen na: de 
verste-viging van zijn positie in de Lage Landen, de 
bescher-ming van de grenzen van Bourgondië en het 
behoud van de goede relaties met de Franse kroon.

De Conferentie van Kamerijk in januari 1385 was dan 
ook een heel belangrijke zet op het schaakbord van de 
West-Europese politiek. Op deze conferentie immers 
werd een dubbelhuwelijk gesloten dat het huis van 
Bourgondië zou verstrengelen met dat van Albrecht van 
Beieren, ruwaard van Holland- Zeeland-Henegouwen. 
Dit akkoord bepaalde dat Margareta,  oudste dochter van 
Filip de Stoute zou huwen met Willem van Beieren, 
zoon van Albrecht van Beieren, en dat Jan van Nevers, 
later jan zonder Vrees genaamd, oudste zoon van Filip 
de Stoute,  zou huwen met Margareta van Beieren, 
dochter van diezelfde Albrecht. Dit Bourgondisch-
Beierse huwelijk zou uiteindelijk, hoewel het op dat 
moment nog heel onwaarschijnlijk leek, de bezittingen 
van Albrecht aan de kleinzoon van Filip de Stoute 
bezorgen.

De nalatenschap van Margareta’s tante Johanna, hertogin 
van Brabant en Limburg lag wel in het verschiet.  Filip 
de Stoute slaagde erin bij voorbaat over deze 
hertogdommen een protectoraat in te stellen en Limburg 
en Overmaas in 1396 volledig in zijn bezit te krijgen.
Filips’ tweede zoon, Antoon, huwde in 1393 met 
Johanna, dochter van Walram van Luxemburg, graaf van 
St.Pol en Ligny, en bij de erfenisverdeling werd hem 
Brabant en Limburg toegekend. Na de dood van Johanna 
in 1047 volgde Antoon haar op in Luxemburg, door als 
tweede vrouw Elisabeth van Görlitz te nemen, de eigen-
lijke erfgename van Luxemburg.

Reeds vroeg dus handelde Filip de Stoute niet uitsluitend 
als loyale Franse prins en, hoewel het Bourgondisch 
eigenbelang niet domineerde speelde het toch meteen 
een belangrijke rol. Op lange termijn bekeken zouden de 
doelstellingen van de Franse vorst dan ook nooit 
gerealiseerd worden. Het huwelijk tussen Filip de Stoute 
en Margareta van Male is immers uitgelopen op een 
proces van éénmaking waarbij de hele Nederlanden 
onder één heerser zouden komen. Dit proces zal de  
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institutionele organisatie en de cultuur van het gebied 
éénmaken, waarbij deze dynastie generaties lang 
krachtig en vaak met groot succes zou streven naar een 
sterk centraliserende eenheidstaat.

Op 27 april 1404 overleed Filip de Stoute in Halle bij 
Brussel. Zijn weduwe, Margareta van Male, regeerde 
nog tot aan haar dood op 21 maart 1405 over haar 
erfgoederen Vlaanderen en Artois.  De oudste zoon, Jan 
zonder Vrees, werd dan hertog van Bourgondië.

Jan zonder Vrees (1371-1419; R.1405-1419) werd op 
het hertogelijk kasteel van Rouvres geboren op 28 mei 
1371. In 1384 werd hij door zijn vader benoemd tot 
graaf van Nevers. Hij werd door zijn vader geleidelijk 
aan ingewijd in de kunst van het staatsmanschap en de 
krijgskunst. De jonge graaf werd door zijn moeder reeds 
in een aantal moeilijke onderhandelingen met de 
machtige Vlaamse steden betrokken en werd alzo 
ingewijd in de complexe situatie van het Vlaams 
graafschap.
Als graaf van Nevers verbleef Jan na zijn kruistochton-
derneming nauwelijks in de noordellijke gebieden, zeer 
tot ongenoegen van de Vlaamse onderdanen. Dit zal zich 
weerspiegelen in een harde klachtenbundel die de Vier 
Leden van Vlaanderen hem met Pasen 1405 voorlegden.

Ten gevolge van het overlijden van Filip de Stoute, 
Margareta van Male en de hoogbejaarde hertogin 
Johanna, werd de Bourgondische huismacht verbrok-
keld. Dit deed niets af aan de samenhang in de Neder-
landen noch aan de Bourgondisch-Beierse solidariteit 
toen Albrecht in december 1406 stierf.
Jan zonder Vrees,  zijn broer Antoon van Brabant en 
Limburg, en hun zwager Willem VI van Holland - IV 
van Henegouwen - sloten op 21 juli 1405 in Le 
Quesnoy een verdrag tot onderlinge bijstand. Dit 
verbond eindigde met de dood van Antoon van Brabant 
op het slagveld van Azincourt (25 okt 1415), maar de 
entente bleef voortbestaan.
Bij de Blijde Intrede van Jan zonder Vrees in Gent in 
1405 legden de Vier Leden van Vlaanderen hem meteen 
een harde klachtenbundel voor waarin ze onder meer 
eisten dat de hertog in Vlaanderen zou resideren, dat snel 
een handelsakkoord met Engeland zou worden 
afgesloten, dat de Raad van Vlaanderen op Vlaamse 
bodem zou gevestigd worden en dat de procedures in het 
nederlands zouden gevoerd worden.

Als hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen 
ontpopte hij zich tot een bekwaam politiek leider die 
zoals Filip de Stoute trachtte zijn territoria via een 
centralistisch bestuur en een autocratische regerings-
vorm te regeren.
Door toegevingen op korte termijn trachtte hij zijn lange 
termijnobjectieven te realiseren. Hij toonde zich inschik-
kelijk met betrekking tot de eisen van de Leden en reeds 
enkele weken na zijn Blijde Intrede zetelde de 
Raadkamer in het Nederlandstalige Oudenaarde. In 1407 
werd ze naar Gent overgebracht, de stad die 22 jaar 
voordien nog oorlog voerde met zijn vader Filip de 
Stoute.

Tijdens de eerste jaren van zijn regering gedroeg Jan 
zon-der Vrees zich als een goed beheerder van de 
belangen van zijn Vlaamse onderdanen, in het bijzonder 

op gebied van de economie. Voor de Vlaamse 
textielindustrie en textiel-handel was het nog steeds van 
vitaal belang om de import van grondstoffen vanuit 
Engeland, ondanks de aanslepen-de Frans-Engelse 
oorlog, veilig te stellen. Als Frans prins werd hij wel 
gehinderd door anti-Engelse verplichtingen maar net 
zoals zijn vader slaagde hij erin om deze tegenstrijdige 
belangen tegelijkertijd te behartigen.  Hoewel 
dubbelhartigheid en misleiding aan beide kanten 
meespeelden, kwam er in 1407 dan toch een Engels-
Vlaams Handelsakkoord tot stand dat volledig los 
stond van de oorlog tussen Engeland en Frankrijk.

Door de drie grote steden tegen elkaar uit te spelen 
slaag-de de hertog er geleidelijk in om de stedelijke 
autonomie aan te pakken.
Een eerste stap in deze hardere hertogelijke politiek zette 
hij in april 1407 door de Brugse ambachten te verbieden 
zich gewapend te verzamelen zonder zijn toestemming. 
De oorkonde kreeg in de volksmond de schimpnaam 
‘Het Kalfsvel’.
In 1409 volgde een nieuwe ordonnantie waarbij de Raad 
van Vlaanderen meer bevoegdheden kreeg in conflicten 
tussen de Vlaamse steden onderling, over twistpunten 
tussen de Vlaamse steden en de plattelands-districten en 
zelfs inzake problemen die voortvloeiden uit de aan 
buitenlands kooplieden toegekende handelsprivilegies.
De eigen vorstelijke ambtenaren werden door de Raad 
van Vlaanderen onder een strengere controle geplaatst, 
die bovenop de traditionele rol van gewestelijke 
vorstelijke rechtbank kwam.
De Vlaamse zakenkringen werden op het internationale 
forum  ongemoeid gelaten. Een goedgevulde staatskas 
was een noodzakelijke voorwaarde om een sterk 
binnenlands gezag uit te oefenen en een behoorlijke en 
permanente strijdmacht op de been te kunnen brengen, 
die de politieke ambities van de hertog ten aanzien van 
de groot-machten kon waarmaken.

In 1411 werd de vijftien jaar oude graaf van Charolais, 
enige wettige zoon van Jan zonder Vrees, de latere Filip 
de Goede, geïnstalleerd als permanent plaatsvervanger 
van zijn vader in Vlaanderen. Hiermede kwam Jan 
zonder Vrees tegemoet aan de verzoeken die hieromtrent 
door de Vlaamse onderdanen waren gedaan, vooral 
omdat hij meer en meer verwikkeld geraakte in de 
Franse binnenlandse politiek.

De jonge graaf werd in het Prinsenhof in Gent omringd 
met raadsheren zoals kanselier Jan van Saulx, Willem 
van Halewijn en Jacob van Lichtervelde. Zij waren 
uitstekend vertrouwd met  de toestand in Vlaanderen. 
Het beleid van de hertog en zijn zoon werd in de 
Vlaamse commerciële kringen goed onthaald, omdat de 
zaken- en de ambachts-lieden werden bevoordeeld door 
een handelspolitiek die de relaties met Engeland, 
Frankrijk, de Duitse Hanse, Brabant en Holland, na jaren 
van verstoring herstelde of verbeterde en de industriële 
productie en de uitvoer opnieuw op een normaal peil 
bracht.

De betrokkenheid van Jan zonder Vrees bij de Franse 
burgeroorlog en zijn zwakkere internationale positie 
zorg-den ervoor dat hij in de jaren 1411-1419 
toegevingen aan zijn onderdanen moest doen zodat het 
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machtsevenwicht tussen de vorst en onderdanen in het 
graafschap Vlaanderen hersteld werd.
Dit bleek onder meer toen de Brugse ambachtslieden Jan 
zonder Vrees in Montdidier in de steek lieten na een 
vruchteloze expeditie tegen de Armagnacs en zij weiger-
den de stad binnen te komen, vooraleer het stadsbestuur 
inging op hun lijst met zeven eisen. Het verzet van de 
ambachtsgilden werd uiteindelijk gebroken doordat het 
Kalfsvel werd ingetrokken. Met betrekking tot alle 
andere eisen van de ambachtslieden, die voor het door-
voeren van de centralistische staatspolitiek onontbeerlijk 
waren, werden echter geen toegevingen gedaan.

In 1414 legden de vier Leden aan de hertog een grieven-
lijst voor, het ‘cahier de doléances’, waarin werd 
geijverd voor een intrekking van bijna alle centra-
listische institutionele maatregelen van de voorbije tien 
jaren.
Het leveren van troepen en beden aan de hertog voor 
zijn oorlog tegen de Armagnacs werd gebruikt als 
drukkingsmiddel om een eisenprogramma van twaalf 
punten, opgesteld door de hele Vlaamse politieke elite, 
te aanvaarden.  De hertog was bereid om op acht à negen 
punten toe te geven, maar tot een definitief akkoord 
kwam het niet.  Ook in 1417, toen de Bourgondische 
hertog weer volop in de strijd met de Armagnacs was 
verwikkeld, vroegen de Leden hem opnieuw toege-
vingen, ditmaal in de vorm van een vijftien punten 
programma.

In 1451 komt Gent andermaal in opstand tegen de finan-
tiële eisen van hertog Filip de Goede. Deze wou er vlug 
een einde aan stellen.
Vanuit Frankrijk kwam hij met een leger en veroverde 
achtereenvolgens de burchten van Poeke en Schendel-
beke en naderde deze van Gavere, bezet door de Gente-
naars, met een klein contingent Engelsen. De burcht gaf 
zich vlug over, maar een gents leger trok uit de stad naar 
de vlakte bij Gavere. Op 23 juli 1453 zagen ze 
onmiddelijk in dat ze in de val waren gevallen,  door het 
verraad van de engelsen en een aantal bourgondische 
verkenners.
De slag begon met een artillerie-duel,  maar door een 
schijnmaneuver  kwamen ze  in een ongunstige positie 
en werden in het nauw gedreven. Toen kwam er een 
helse accidentele ontploffing van hun buskruitmagazijn  
waardoor paniek ontstond en velen in de Schelde 
verdronken.

De Vlaamse steden realiseerden hun politieke doel-
einden enkel en alleen door ad hoc onderhandelingen en 
overeenkomsten,  en niet op grond van constitutionele 
teksten. Dit in tegenstelling met het hertogdom Brabant, 
waar het Charter van de Blijde Inkomst van 1356 het 
instrument bij uitstek was om de vorstelijke macht te 
beperken (D.Lauwers).

Inderdaad kan men drie kwalen onderscheiden die het 
Filip de Goede moeilijk maakten bij zijn betuur van 
Vlaanderen. Vooreerst de hoog oplopende sociale onlus-
ten in  de verschillende steden,  zowel binnen de gilden, 
tussen de gilden, als tussen de gilden en de adel. 
Vervolgens de economische concurrentie tussen de ver-
schillende steden wat een rivaliteit uitlokte, soms uitlo-
pend op conflicten. Tenslotte was er de centraliserende 
politiek van de hertog zelf die dan bij lokale conflicten 
duidelijk het mikpunt werd van de revolte (Scherch).

Karel de Stoute

Karel de Stoute (1433-1477; R.1467-1477) was de zoon 
van Filip de Goede en diens derde vrouw Isabella van 
Portugal. Hij werd geboren op 10 november 1433 in 
Dijon. Hij voerde in het begin de titel van graaf van 
Charolais.
Dank zij zijn moeder kreeg hij een goede opleiding. In 
1439 werd hij uitgehuwelijkt aan een dochter van Karel 
VII van Frankrijk,  Catherine, maar zij overleed al in 
1446. Een tweede huwelijk - tegen zijn zin - werd 
gesloten met een nicht, Isabella van Bourbon, in 1454. 
Hij probeerde zich aan zijn positie van vazal ten 
opzichte van Frankrijk te onttrekken en trachtte Bour-
gondië te vergroten ten koste van Frankrijk en het 
Heilige Roomse Rijk, en het land uit te bouwen tot een 
centraal georganiseerd rijk.

Tengevolge van de weerstand  van koning Lodewijk XI 
gelukte het hem niet de koningskroon te halen. Na de 
Slag bij Monthléry (16 jul 1465) wist de koning zich 
met listige verdragen uit een vervelende positie te 
redden.
In 1467 volgde Karel zijn vader op. Zijn vrouw overleed 
en hij trouwde met Margareta van York, een zuster van 
Edward IV van Engeland. In 1469 verwierf Karel de 
Stoute dan toch het pandheerschap over de Habsburgse 
bezittingen aan de Boven-Rijn. Hij veroverde het 
vorstendom Luik in 1466-67, het hertogdom Gelre in 
1472-77 en Lotharingen in 1475.
Verontrust door het opdringen van Karel de Stoute aan 
de Boven-Rijn leverden de Zwitserse eedgenoten in 
1476 slag met hem in Grandson en Murten,  twee 
veldslagen die voor hen zegerijk afliepen.  In samen-
werking met de Lotharingsche Bond en met troepen uit 
de Elzas werd Karel tenslotte in 1477 vernietigend 
verslagen te Nancy (5 januari 1477).
Door het huwelijk van zijn erfdochter, Maria, uit het 
huwelijk met Isabella van Bourbon, met aartshertog 
Maximiliaan I in 1477, verwierven de Habsburgers het 
vorstendom Bourgondië.

o o o  
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