DE BOURGONDISCHE EENMAKING
Toen alle pogingen tot aanhechting van het rijke Vlaanderen bij Frankrijk waren mislukt, beproefde de Franse
koning een nieuwe methode. Hij liet zijn vierde zoon
Filip de Stoute, sinds 1363 hertog van Bourgondië
huwen met de enige dochter en erfgename van Lodewijk
van Male, graaf van Vlaanderen. Bij die gelegenheid
voegde hij ‘Gallicaans Vlaanderen’ bij het graafschap.
Het verliep evenwel anders. De hertogen van Bourgondië ontwikkelden zich tot machtige vorsten, die de
banden met Frankrijk wilden verbreken, in plaats van
Vlaanderen te laten inlijven.
Bij de dood van Lodewijk van Male, zijn schoonvader,
werd de hertog van Bourgondië ook graaf van
Vlaanderen, van Artois en van Franche-Comté. Als
loyale vazal streed hij aan de zijde van de Franse koning,
zijn neef Karel VI. Zoals we reeds gezien hebben
verwezenlijkte hij, om de dreigende invloed van
Engeland in Henegouwen-Holland-Zeeland te weren,
een dubbel huwelijk.
Filips de Stoute regelt (1385) een dubbel-huwelijk met
Beieren-Wittelsbach
1. zoon Jan zonder Vrees met Margareta van
Henegouwen-Beieren (dochter van Albrecht van
Beieren-Wittelsbach)
2. Margareta van Bourgondië met Willem IV van
Beieren (Willem VI van Holland).
Hij richtte ook zijn blikken naar Brabant, waar hertogin
Johanna als weduwe en zonder erfgenamen, regeerde.
Filip de Stoute steunde haar op haar vraag militair en
kon er in 1390 voor zorgen dat zij haar hertogdom zou
overmaken aan haar nicht, Margareta van Male, zijn
echtgenote terwijl zij het vruchtgebruik ervan zou
behouden. De Brabantse staten waren akkoord op
voorwaarde dat de zoon van Filips, Antoon van
Bourgondië Johanna zou opvolgen, en Antwerpen en
Mechelen zouden terug-komen.
Zoon Jan zonder Vrees was meer begaan met de interne
Franse politiek, vooral na het optreden van de krankzinnigheid bij de koning, en bij het opkomen van de
tweespalt tussen de Armagnacs en het huis van
Bourgondië. Onder zijn tussenkomsten in de ‘Lage
Landen’ dienen zijn hulp aan de bisschop van Luik, Jan
van Beieren, zijn zwager1 , samen met zijn broer Willem
IV, graaf van Henegouwen, vermeld. Hierbij wonnen ze
de slag van Othée (1408) tegen het Luiks volksleger.
Zijn zoon Antoon sneuvelde in de slag van Azincourt.
Hierom moest zijn 13-jarige zoon, Jan IV van Brabant
hem opvolgen onder voogdij van een regentschapsraad.
Willem IV van Henegouwen-Holland-Zeeland overleed
in 1417, zodat zijn enige dochter en erfgename Jacoba
van Beieren die nu Jan IV huwde, onder haar gezag de
graafschappen Limburg, Henegouwen, Holland en
Zeeland verenigde, samen met Brabant en het
Vlaanderen der Bourgondische hertogen. Jan zonder
Vrees werd in Montereau vermoord in 1419.
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De Eenmaking der Nederlanden (1384-1543)
(uit M.Dierckx)

Expansie
Zijn zoon Filip de Goede (1396-1467; R.1419-1467)
volgde hem op. Politieke en andere redenen dreven hem
naar het Engelse kamp en erkende zelfs Hendrik V van
Engeland als koning van Frankrijk. Zijn legers brachten
de Fransen aan de rand van de afgrond. In deze periode
situeert zich de episode van Jeanne d’Arc.
Toen keizer Sigismund een verbond sloot met de Franse
koning, voelde Filip de Goede zich bedreigd en veranderde van kamp. Hij sloot met Karel VII het Verdrag
van Atrecht (1435).
Dit verstrekkend verdrag hield in
- dat de steden aan de Somme bij Bourgondië worden
gevoegd;
- dat Karel VII verzaakt aan zijn bondgenootschap met
Sigismund;
- dat Filip de Goede wordt ontslagen van alle leenmanschap voor de Franse lenen.
Het resultaat is dat Vlaanderen en Artois nu opnieuw
voor de eerste maal sedert 843 volledig vrij zijn van
enige Franse suzereiniteit. Hierop antwoordde de
Engelse koning met een handelsblokkade, maar Filip
wist ook hem tot een vriendschapsverdrag te overhalen.
In de lage Landen waren in die tijd verschillende
vorstenhuizen met ‘uitsterven’ bedreigd of hadden
belangrijke financiële problemen.
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De Bourgondische Opportuniteit
De verwerving van Vlaanderen had voor Filip de Stoute vooral tot doel zijn positie aan het Franse hof te
verstevigen. Dit geldt ook voor zijn pogingen om Brabant te hebben. Hiertegen rees evenwel verzet van de Staten,
die niet wensten geregeerd te worden door een afwezige vorst met een uitheemse administratie. Zo konden zij op
lange termijn hun eigen vorsten behou-den, weliswaar een jongere tak van de Bourgondiërs.
Huwelijksallianties legden vervolgens banden met het landencomplex van Henegouwen-Holland-Zeeland,
waardoor Filip de Goede de gelegenheid kreeg na het uitsterven van het huis van Brabant aanspraken te kunnen
maken op deze vier vorstendommen. De financiële steun van Vlaanderen, reeds in zijn bezit, maakte het mogelijk
dit te verwezenlijken onder zware militaire druk. Namen en Luxemburg zonder mannelijke erfgenamen vielen ook
in zijn korf.
Verschillende samenvallende omstandigheden hebben de ongeordende dynastische expansie-politiek om-streeks
1430 laten leiden tot de vereniging in één hand van de belangrijke vorstendommen in de Nederlanden, die dan een
aaneensluitend geheel vormden.
Een goede basis hiervoor was de sterke positie in het rijke Vlaanderen. Dit maakte het mogelijk de uitbouw te
verzwezenlijken niet van vorstendommen verenigd in een personele unie, maar in een samenhangende eenheidstaat, met een duidelijk gewicht in de europese politiek.
Zo waren de aankoop van Namen, de verwerving van de opvolgingsrechten in Luxemburg, de tussenkomsten bij
de benoeming van de bisschoppen in Doornik, Luik en Utrecht samen met de verovering later door Karel de Stoute
van Gelre en Lotharingen eerder uitingen van een doordachte politiek van opbouw van een samen-hangende
eenheidstaat dan wel van een ongeordende verovering.
De vorstelijke macht werd uitgebreid langs dynastische weg. Het huwelijk van Maria van Bourgondië, de enige
erfgename van Karel de Stoute, met de erfprins van het Habsburgse Rijk, was een bewuste daad bij de onderhandelingen in 1473 met de keizer om de Bourgon-dische staat te kunnen verheffen tot een koninkrijk.
Deze indrukwekkende expansie van de vorstelijke macht ging uiteraard samen met interne struktuur-wijzigingen.
Vooreerst moesten de centrale regerings-organen aangepast aan de vermeerdering der taken. Dit verklaart de
geleidelijke groei in 1435 van de Grote Raad uit de Hofraad. Vervolgens werd in 1446 deze laatste gewijzigd wat
evolueerde tot het Parlement van Mechelen in 1473. Daarop volgde de oprichting van een zelfstandige kanselarij
van het parlement. (vrij naar Blockmans)
Hij kon in 1421 het graafschap Namen afkopen van
graaf Jan III en nam het in 1429 in bezit. In Brabant
stierven kort na elkaar Jan IV en zijn jongere broer Filips
van St.Pol. Krachtens zijn afspraak met Johanna nam hij
Brabant in 1430 in bezit, samen met Limburg.
Wat Holland-Henegouwen-Zeeland betreft zorgden de
fratsen van Jacoba van Beieren voor enig animo, tot zij
bij het Verdrag van Delft (1428) werd gedwongen
Filips te erkennen als ruwaard en erfgenaam van deze
graafschappen2 .
De laatste hertogin van Luxemburg, Elisabeth van
Görlitz, ook zonder erfgenamen, was verplicht haar
graafschap te verpanden aan haar neef Filips de Goede.
In 1441 nam hij dit graafschap in bezit.
Ook in de bisdommen reikt zijn arm zeer ver. Voor
Kamerijk wist hij zijn bastaardbroeder Jan tot bisschop
te laten benoemen en in Utrecht zijn bastaardzoon David
van Bourgondië. Hij dwong Luik zijn neef Lodewijk van
Bourbon te laten kiezen, tot hij na de slag van
Montenaken (1465) zijn wil opdrong als ‘eeuwig en
erfelijk mamboer’ of voogd van het prinsbisom.
Hiermede was een groot deel van de Lage Landen onder
zijn gezag.
In 1429 kwam de hertog tussen beide in de twisten
tussen Bar en Lorraine. Bij de slag van Bulgnéville
verslaat de hertog het leger van René d’Anjou, die
gevangen wordt genomen. Pas in 1437 sluiten beiden de
Verdrag van Lille, waarbij René Kassel aan de hertog
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moet laten, maar Bar en Lorraine kan de hertog echter
niet bekomen.
Organisatie
De organisatie van Bourgondië schiep progressief een
heel staatsapparaat. In 1436 richt Filip de Stoute te
Rijsel een Raadkamer op voor gerechtelijke en
financiële zaken van de ‘Landen van herwaerts over’,
met name Vlaanderen, Artois, Antwerpen en Mechelen.
Jan zonder Vrees splitste deze, waarbij die van Rijsel
nog enkel financiële zaken behield en een Hoger
Gerechtshof, de Raadkamer, die uiteindelijk in 1409 te
Gent werd gevestigd. Die Raad van Vlaanderen bleef
functioneren tot aan de Franse Revolutie.
Bij de aanhechting van Brabant bleef de Rekenkamer
tevens daar bestaan (Vilvoorde) maar Filip de Goede
stichtte een Raad van Brabant. Hetzelfde gebeurde in
Holland en de andere vorstendommen.
De Hofraad of Grote Raad moest de hertog bijstaan in
zijn bestuur. Deze kreeg de hoogste rechtsbevoegdheid
voor Vlaanderen en Artois. De Staten-Generaal waren
hoofd-zakelijk de Drie Standen vertegenwoordigd, met
name de geestelijkheid, de adel en de steden. In 1463
werden de vertegenwoordigers van de verschillende
gewestelijke staten voor een eerste maal bijeengeroepen.
Om de adel op bijzondere wijze aan zich te binden
stichte Filips de Goede de Orde van het Gulden Vlies.
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De centraliserende en soms anti-Engelse politiek van de
hertog lokte wel verzet uit in de steden. Brugge kwam in
opstand in 1437 maar werd door een belegering als het
ware uitgehongerd en verloor een aantal privilegies.
Gent was destijds een belangrijke textielstad maar door
de ondergang van de lakennijverheid in verval geraakt.
De conservatieve geest van de bewindslieden stond in
tegenstelling met de hertog. Een gewapende opstand
werd in 1453 aan de Schelde beslecht in hun nadeel.
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Luik, opgehitst door de koning van Frankrijk, kwam
eveneens in opstand. Karel dwong de koning mee op te
trekken tegen Luik. Niettegenstaande het optreden van
de 600 Franchimontezen, werd Luik tot onderdanigheid
verplicht na verwoesting en brandschatting. Luik werd
vervolgens gewoon ingelijfd bij het Bourgondische Rijk
(1468).
De Gelderse twisten (1473) vormden voor Karel de
Stoute de aanleiding tot een tussenkomst, waardoor
zowel het hertogdom Gelre als het graafschap Zutphen
werden ingelijfd.
Hij zette de centralisatie van het bestuur door. De
Hofraad moest alleen voor het bestuur zorgen, maar een
Parlement te Mechelen, ook Grote Raad genoemd,
bestaande uit rechtsgeleerden werd het hoogste hof van
beroep maar kon ook ordonnantiën uitvaardigen.
Chronologie der hertogen van Bourgondië
1396-1404
1404-1419
1419-1467
1467-1477
1477-1482
1482-1493
1493-1506
1506-1555

De Lage Landen tijdens het Bourgondisch Tijdvak
(uit J.B.Poukens)
Ook in Luik had Jan zonder Vrees de macht van de
gemeenten moeten breken bij de slag van Othée (1408).
Een opstand tegen prinsbisschop Lodewijk van Bourbon,
familielid van de hertog werd door Karel de Stoute
teneergeslagen te Montenaken (1465). Het jaar daarop
kwam Dinant in opstand en werd eveneens zwaar
gestraft.
In 1463 slaagt Lodewijk XI van Frankrijk er in ‘les villes
de Somme’ terug te kopen (Verdrag van Conflans). Hij
slaagt erin door een aantal medewerkers van Filips de
Goede om te kopen. Zoon Karel de Stoute is daar helemaal niet mee akkoord. Deze ‘verkoop’ wordt het
uitgangspunt van een wrok van Karel de Stoute
tegenover Frankrijk.
De Laatste Hertog
Filip de Goede overleed in 1467 en werd opgevolgd
door zijn zoon Karel de Stoute (1433-1477, R.
1467-1477).
Het overlijden van Filips de Goede leek in vele steden
een signaal te vormen voor een opstand, maar Karel gaf
weinig of niet toe. Zo liepen Antwerpen en Mechelen,
maar ook Gent een straf op.

Filips de Stoute
Jan zonder Vrees
Filip de Goede
Karel de Stoute
Maria van Bourgondië
Maximiliaan van Oostenrijk
Filip de Schone
Karel V

Karel de Stoute streefde er naar de landen tussen Noord
en Zuid te veroveren, met name Elzas en Lorreinen.
Bourgondië had via de Habsburgers, het huis van
Oostenrijk, in 1347 verschillende gebieden langs de
Opper-Rijn, in de Elzas en in het zwarte Woud in bezit
gekregen.
Bij het Verdrag van St.Omer in 1469 had keizer
Sigismund van Habsburg, hertog van Oostenrijk de
Opper-Elzas aan Karel de Stoute overgelaten als doodpand, voor de som van 50.000 Rijn-florijnen. Het gold
als een instabiel gebied wegens rivaliteiten tussen de
Habsburgers en de Zwitserse Confederatie, voornamelijk
om handelsactiviteiten. In 1473 werd Lotharingen practisch een Bourgondisch protectoraat.
Karel de Stoute sluit zich aan bij de ‘Ligue du Bien
Public’, een revolte van vele hertogen en graven van
Frankrijk uit onvrede met de politiek van Lodewijk XI.
Uiteindelijk leveren ze slag met het koninklijk leger te
Monthléry op 16 jul 1465. De slag eindigt onbeslist en
Lodewijk XI besluit te onderhandelen en de Vrede van
St.Maur en van Conflans komt tot stand. Hierdoor
krijgt Karel de Stoute de ‘villes de Somme’ en het
graafschap Ponthieu terug.
De confrontatie tussen Lodewijk XI en Karel de Stoute
heeft ook betrekking met de situatie in Engeland, waar
de Lancasters met Hendrik VI en het huis van York
onder-ling de Rozen-oorlog uitvechten. Dit leidt tot een
verminderde engelse activiteit op het continent, maar
beide facties zoeken steun.
Hendrik VI, zoon van Catherina van Frankrijk en
gehuwd met Margareta van Anjou, zelf een dochter van
koning René, en nicht van koningin Marie d’Anjou,
zoekt uiteraard meer steun bij Lodewijk XI.
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Edward van York zoekt dan steun bij Bourgondië. Na de
overwinning in de slag van Mortimer’s Cross noemt hij
zichzelf Edward IV en kan Hendrik VI volledig
overwinnen en zelfs gevangen nemen. Edward IV sluit
in 1468 een alliantie met Karel de Stoute, waarbij Karel
de Stoute diens dochter, Margareta van York, huwt.
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In 1468 is er evenwel een hele ommekeer in Engeland
voor. Edward IV moet naar Holland vluchten. Frankrijk
en Hendrik VI sluiten een alliantie duidelijk gericht
tegen Bourgondië, wat leidt tot een oorlog, waarbij
Bourgondië St.Quentin en Amiens verliest. Wanneer het
jaar daarop het huis van York terug de bovenhand haalt,
sluiten nu Aragon, Bretagne, Milaan, de Savoie,
Bourgondië en Engeland een alliantie tegen Frankrijk.
Nieuwe oorlogs-operaties leiden uiteindelijk in november 1475 tot de Vrede van Compiègne.

Begin 1475 sluit hij met Lodewijk XI het Verdrag van
Soleuvre, waar beide partijen de ‘problemen’ naar
anderen doorschuiven. De eerste verliezer is Lodewijk
de Luxem-bourg, graaf van St.Pol ingevolge zijn
dubbelzinnige en wispelturige houding. Hij zal na een
‘proces’ door Karel de Stoute worden terechtgesteld. De
andere verliezer is René van Anjou, hertog van
Lorreinen en Bar, een gebied dat strategisch belangrijk
was voor Bourgondië.
Vroeger had hij een alliantie met Bourgondië gesloten,
maar hij veranderde van kamp na Bulgnéville, veeleer
op aanstoken van Frankrijk. Hij treed toe tot de alliantie
van Constance. Het Verdrag van Soleuvre laat Karel de
Stoute vrij ‘er mee te doen wat hij wil’. Karel de Stoute
valt Lorreinen binnen en René moet vluchten. Heel
Lorreinen wordt ingenomen. Op dat ogenblik bereikt
Bourgondië zijn grootste uitbreiding.

Brabant, Limburg, Luxemburg, Namen evenals Henegouwen, Holland en Zeeland, nu binnen het Rijk van
Bourrgondië, waren delen van het Duitse Rijk. De
hertogen van Bourgondië waren eigenlijk vazallen van
de Duitse keizers, maar hebben nooit hun hulde
gebracht. Het Bourgondisch Rijk kwam in een zekere
mate terug overeen met wat vroeger Neder-Lotharingen
was.
Besprekingen om een eigen rijk te kunnen verwezenlijken werden af en toe gevoerd maar zonder veel
resultaat, want keizer Frederik III heeft er zich steeds
tegen verzet. De laatste ontmoeting te Trier (1473)
betekende dan ook een grote ontgoocheling voor Karel
de Stoute. Onmiddellijk daarop zou hij de ‘Ordonnance
Militaire’ in Trier uitvaardigen, evenals de Rekenkamer en Grote Raad van Mechelen oprichten (Edict
van Thionville).
Het jaar daarop sloot Frederik III zelfs de Alliantie van
Andernach met koning Lodewijk XI, volledig gericht
tegen Bourgondië.
Inmiddels zat het hertogdom Bourgondië in een ernstige
crisis.

De acht toenmalig verbonden zwitserse kantons waren
omringd door handelsconcurrenten met wie ze een meedogenloze strijd voerden. In het Oosten het HabsburgRijk, in het Zuiden het hertogdom Milaan en in het
westen de Savoie, beide laatst genoemden geällieerden
van Bourgondië, en in het Noorden de Elzas, ook belaagd
door de Bourgondische hertog.
Bern was de spil van het verzet tegen Bourgondië. Het
stond onder de leiding van een ‘avoyer’, Nicolas de
Diesbach, ook voorzitter van de Diesbach-Watt
Geselschaft. Dit was een handelsmaatschappij die gouden ijzermijnen beheerde en tevens verkooppunten had
over heel West-Europa. Nicolas de Diesbach was tevens
diplomaat en een ‘vriend aan huis’ bij koning Lodewijk
XI. Bij het beleg van Blamont (Franche-Comté) in 1475,
als eerste schermutseling tegen Bourgondië, werd Nicolas
de Diesbach gekwetst en vervolgens ‘geveld’ door een
besmettelijke ziekte in hetzelfde jaar.
In de herfst van 1475 verklaarden de Zwitsers de oorlog
aan Bourgondië. Zij bezetten het ‘land van Vaux’ in de
Savoie. Volgden dan voor Karel de Stoute de slag van
Grandson (verlies van zijn schat), de slag van Morat
(het verlies van zijn leger) en de slag van Nancy (het
verlies van zijn leven).

De Ondergang
In de Elzas smeulde in 1474 een opstand. De Standen
hadden zich verenigd in een ‘Basse-Union’ en deze had
zich met de Zwitsers verenigd in een ‘Haute-Union’.
Samen vormde dit de Ligue de Constance, een
regelrechte oorlogsverklaring aan Bourgondië. De
Opper-Elzas roept de hertog van Oostenrijk opnieuw op
als heerser.
De Engelse koning sluit intussen een verdrag (1474) met
Bourgondië, gericht tegen Frankrijk. Inmiddels loopt de
wapenstilstand tussen Engeland en Frankrijk af, wat de
oorlog opnieuw aanwakkert. Engelse troepen ontschepen
in Calais, maar Karel de Stoute, nog gebonden door het
beleg van Neuss - in 1474 belegerd door de aartsbisschop van Keulen - en door de toestand in de Elzas,
kan hem niet steunen. Van lieverlede sluit Edward een
akkoord met Frankrijk in Augustus 1475, de Overeenkomst van Picquigny. Engeland trekt zich terug
mits een afkoopsom betaald door Frankrijk. Uiteraard is
Karel de Stoute heel ontstemd, zelfs woedend, maar ziet
toch dat er geen uitkomst bestaat buiten een
overeenkomst.

In 1475 kan Karel de Stoute een alliantie (Verdrag van
Moncalieri) afsluiten met Sforza, hertog van Milaan,
eerder een verlicht despoot, maar die werd bedreigd door
de Zwitsers. Het jaar daarop ziet Karel de Stoute zich
genoodzaakt de Zwitsers ‘aan te pakken’.
Eerst wordt Grandson ingenomen, maar nadien weer
verloren, waarop een ramp volgt te Neufchatel. Karel de
Stoute herpakt zich en slaat het beleg van Morat dat
echter eveneens mislukt. Door deze mislukkingen komt
er ook een einde aan de alliantie met Milaan en Savoie.
Omwille van problemen in de Elzas rukt hij naar daar
op, waar René opnieuw ten tonele verschijnt. Hij slaagt
er in het gebied terug in te nemen en slaat het beleg van
Nancy. René krijgt de steun van Frankrijk en van de
Zwitsers en met nieuwe troepen kan hij Nancy ontzetten.
Hierbij sneuvelt Karel de Stoute (januari 1477). Hierna
volgt snel het uiteenvallen van het Bourgondische Rijk.
De plotse dood van Karel de Stoute bracht een ware
crisis teweeg. Zijn enige dochter Maria van Bourgondië (1457-1482, R.1477-1482) moest onmiddellijk het
hoofd bieden aan de dreigende houding van de Franse
koning.
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Lodewijk XI zegde onmiddelijk het Verdrag van
Soleuvre op en bezette Picardië, de Boulonnais en een
deel van Henegouwen. Hij bezette Artesië, maar de
inwoners boden weerstand. Het einde van de apanage
van Bourgondië wordt uitgeroepen.
De hertogin en de meeste leden van de Staten-Generaal
hoopten wel door enige toegevingen de agressiviteit van
Lodewijk XI in te dijken. Spijts drie achtereenvolgende
gezantschappen kregen zij van hem voorstellen die ze
evenwel moeilijk konden aanvaarden. Maria van
Bourgondië, en haar moeder Margareta van York, protesteren maar zonder veel resultaat.
Lodewijk XI poogde de Vlaamse edelen tegen Maria op
te zetten, maar wanneer hij Doornik, Terwaan en Atrecht
bezette kwamen de Vlamingen in het verweer. Hij
slaagde er dan niet in St.Omaars, Aire, Rijsel, Douaai en
Valenciennes in te nemen. Een aantal steden in Picardië
en Artesië hadden zich wel overgegeven, gezwicht voor
beloften. Ook een aantal edellieden gingen over naar zijn
hof, voornamelijk Filip van Crèvecoeur, die zich onder
bescherming van Filip de Goede en Karel de Stoute had
opgewerkt tot een machtige heer in dit gebied. Samen
met verwanten en vrienden als Joris van Auxy, Lodewijk
van Halewijn en ook Antoon van Bourgondië, de Grote
Bastaard, en later Jan van Gruuthuse e.a. vormden zij
dan de ‘Vlaamse Fractie’ aan het hof van Lodewijk XI.
In feite kozen zij voor hun veiligheid en van hun hun bezittingen. Zij werden overigens met gunsten overladen.
Maria en het Hof worden daarenboven geconfronteerd
met een opstand in Gent, dat een nieuw Groot Privilegie
vraagt, met onder andere de opheffing van de Centrale
Instellingen van Mechelen.
Eind januari 1477 braken in Brugge onlusten uit en
herstel van de oude privilegies geëist. Maria van
Bourgondië stelde Lodewijk van Gruuthuse, zijn zoon
Jan, Anselmus Adornes, Jan Breydel en enkele anderen
aan om mede te besturen in Brugge. Zij konden een
verdere oproer vermijden op 28 januari 1477.
Enkel door vele toegevingen kon zij de staat bijeen
houden. Gent, Ieper en Brugge kregen hun oude voorrechten terug. Een paar graafschappen verwierven
opnieuw een zekere zelfstandigheid, met name Gelre,
Zutphen, Lorreinen en ook Luik.
Op 11 februari kondigde Maria het Groot Privilegie af,
wat de erkenning inhield van van de vroeger stedelijke
vrijheden die in 1438 waren afgeschaft. Ook het
Parlement van Mechelen en de Centrale Rekenkamer
opgericht in 1473 door Karel de Stoute werden
afgeschaft. De regionale instellingen mochten hun
aktiviteiten hervatten en de Staten-Generaal kregen
slechts beperkte deelname aan het bestuur. Dezelfde dag
werd het gewestelijk privilegie voor Vlaanderen
uitgevaardigd. In Brugge werden de vertegenwoordigers
van de hertog uit het bestuur gelicht. Het Vrije werd
opnieuw ondergeschikt aaan de Stad.
De hollandse en Zeeuwse steden brachten hun eisen aan
op 12 februari 1477. Ze eisten dat hun zaken nu veeleer
in Den Haag zouden worden geregeld. Ook hadden zij
klachten over de opgelegde financiele lasten en de
inbreuken op hun privilegies. Ook de uitheemse
bestuurders werden geweerd. Maria van Bourgondië
kondigde dan einde februari het gewestelijk privilegie
af voor Holland waarin de wensen werden ingevuld.

31 - 6

Het Parlement van Mechelen werd dus vervangen door
een rondreizende Grote Raad, naast een beleidsorgaan
ook het hoogste rechtscollege. Haar samenstelling en
bevoegdheden werden nauwkeurig omschreven. Half
1478 konden afgevaardigden van beide partijen een
‘wapenstilstand’ bewerken. Bepalingen over een aantal
domeinen en hun eventuele teruggave werden door een
commisssie beslecht.
Maximiliaan van Oostenrijk
Maria riep Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van
keizer Frederik III, ter hulp. Als kamerheer van de
hertogin ontvingen Lodewijk van Gruuthuse en Filip van
Hoorn, grootbaljuw van Gent op 16 april 1477 een duits
gezantschap om te onderhandelen over een huwelijk
tussen Maria en aartshertog Maximiliaan. Dit huwelijk
werd op 21 apil 1477 bij procuratie voltrokken. Vier
maanden later pas zal deze in Brugge aankomen. Het
eigenlijke huwelijk gebeurde op 19 augustus 1477. Dit
verhoogde de overlevingskansen van de dynastie. Vader
Karel de Stoute had dit reeds vroeger vooropgesteld.
De sfeer in het nieuwe bourgondisch hof was evenwel
nog niet tot rust gekomen. Guillaume Hugonet en Guy
de Brimeu en enkele anderen werden door de StatenGeneraal opgesloten, nadat Lodewijk XI Maria van
Bourgondië in opspraak had gebracht ingevolge een
schrijven van haar aan de koning, waarin zij stelde dat ze
niet gemachtigd waren te onderhandelen. De twee heren
werden door de Staten berecht en onthoofd (3 april
1478). Nadat het afkondigen van het Groot Privilegie
waren de bruggelingen bereid tegen het franse leger op
te trekken. Maar de rust keerde nog niet. Het nieuwe
bestuur wou een aantal vroegere magistraten die te veel
aanleunden bij de vorige hertog berechten. Zo werden
Jan III de Baenst en Paul van Overtvelt beschuldigd van
verraad en tot bekentenissen gedwongen. Vervolgens
hebben brugse troepen samen met soldaten uit het Vrije
slag geleverd met een frans leger te Spiere maar
verloren. Op 7 augustus 1479 kwam het tot een treffen
tussen het vlaams-habsburgse leger en de Franse troepen
te Guinegatte. Frankrijk verloor de slag. Kort er voor
werd Jan van Gruuthuse door Maximiliaan tot ridder
geslagen, maar werd in de slag gevangen genomen door
de fransen. De franse koning kon hem overhalen over te
stappen naar zijn hof.
Maximiliaan nam enerzijds goederen van de ontrouwen
in beslag en anderzijds deed hij schenkingen aan de
blijvende en aan een adellijke kliëntele. In het kader van
de noodzakelijke militaire schikkingen werd Adolf van
Kleve aangesteld tot stadhouder-generaal. Hij was een
der voornaamste edellieden in de Bourgondische
Landen. Belangrijke heerlijkheden zoals Wijnendale en
Ravenstein waren van hem. Hij was ook betrokken bij
verschillende administratieve beslissingen zoals het
opstellen van de privilegies en ordonanties.
Maximiliaan hervormde ook de hofhouding. Hiermede
had hij Olivier dela Marche belast. Nieuwe kamerheren
waaronder enkele duitsers werden aangeduid en de
werking van het hof hervormd. Maarten van Polheim
moest zijn financiën beheren en Vijt van Volkenstein
kreeg een voorname positie. Andere edelen zoals de
gebroeders Glymes werden opgenomen in de kring.
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Anderen werden ontslaan zoals Wolfert van Borsele,
stadhouder van Holland-Zeeland, omdat hij de oproerige
Hoekse oppositie had gesteund. Later werd hij wel in de
regentschapsraad opgenomen. Hogere ambtenaren
kregen ook promotie tot groot ongenoegen van de lokale
adel. Zo werd de trouwe Pieter Lanchals aangesteld voor
de financiële administratie en bracht het tot hofmeester
en uiteindelijk tot kapitein van Male.
In 1481 kwam het in het kapittel van het Gulden Vlies
tot een confrontatie tussen Maximiliaan en andere Vliesridders omtrent het beleid van Maximiliaan. Kritiek was
er zowel op het beleid als op het favoritisme van de
benoemingen. Het kon hem evenwel niet deren. Een
moord op zijn nieuwe hofmeester, Jan van Dadizele, was
kenschetsend voor de toenmalige sfeer, maar Maximiliaan beschermde de moordenaar.
In de voorafgaande eeuwen hadden de Vlaamse steden
een grote autonomie verkregen. Maria van Bourgondië
had met het tekenen van het Groot Privilege deze
autonomie nog verhoogd. Maximiliaan wilde deze niet
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bevestigen en hij voerde bovendien een expansiepolitiek,
met oorlogen die veel kostten, en dus veel belastingen
meebrachten.
Maria van Bourgondië verongelukt
Bij de dood van Karel de Stoute in 1477 werd het in
Vlaanderen zeer onrustig, maar bij de dood van zijn
opvolgster, Margareta van Bourgondië op 27 maart 1482
werd het zeer rumoerig.
Filip van Habsburg, 'de Schone' genaamd, werd op 22
juni 1478 geboren te Brugge. Zijn vader Maximiliaan
leverde toen een felle strijd om de Nederlanden te
beschermen tegen Frankrijk. Door de dood van hertogin
Maria, werd Filip de Schone, een kind van vier jaar oud,
de 'natuurlijke vorst' van de Bourgondische gebieden.
Terwijl niemand zijn erkenning als wettige erfgenaam
betwistte, lagen de zaken helemaal anders met
betrekking tot het regentschap. In 1480 werd een tweede
kind geboren, Margareta.
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Franse agenten uitgestuurd door koning Lodewijk XI
stuurden aan op een huwelijk van Margareta met de
dauphin, de aanstaande Karel VIII, maar Maximiliaan en
stiefmoeder Margareta van York wezen dit af. Toch ging
een vlaamse afvaardiging der Standen op eigen houtje
naar de koning om over het voorstel te onderhandelen.
De gesprekken werden te Tours beëindigd.
Vlaamse Opstand 1483-1489
Na dit onverwachte overlijden van Maria van
Bourgondië ontbrandde een conflict tussen Maximiliaan
en de Leden van Vlaanderen. De hertogin had wel in een
testament Maximiliaan aangeduid als voogd van Filip en
Margareta, nog minderjarige kinderen, en tevens als
regent voor ‘alle landen’. Zijn vader Maximiliaan van
Oostenrijk zou als regent regeren tot zijn zoon 16 jaar
was.
De Staten-Generaal waren wel akkoord, maar de
vlamingen niet. Het regentschap werd hem geweigerd.
Intussen kwam Lodewijk XI evenwel opdagen
in
Artesië, wat de vlamingen enigzins deed toegeven, maar
de Gentenaars bleven weigeren en hielden de kinderen
onder hun hoede. De Staten-Generaal stuurden wel aan
op een vergelijk met Frankrijk. Uiteindelijk erkenden de
Staten-Generaal van de Zeventien Provinciën het
regentschap in december, nadat ze van Maximiliaan
hadden verkregen dat hij een duurzame vrede zou sluiten
wat gebeurde te Atrecht op 23 december 1482. Deze
vrede hield voor Habsburg heel wat vernederingen in.
Dochter Margareta, amper 3 jaar oud, werd overgebracht
naar het franse hof. Het graafschap Artois, Bourgogne en
de heerlijkheden Macon, Auxerre, Noyons, Salins en
Bar-sur-Seine werden als bruidsgift meege-geven,
nagenoeg een derde van de erf-landen. Het verdrag
omschreef in meer dan 60 artikelen de juridische en
patrimoniale aspecten en wat er zou gebeuren in geval
van overlijden en de eventuele kinderen.
Terwijl Maximilaans dochter Margareta naar het Franse
hof vertrok, werd zijn zoon weliswaar ingehuldigd als
graaf van Vlaanderen maar tegelijk onder het gezag van
een regentschapsraad geplaatst.
De Staten van Vlaanderen weigerden Maximiliaan te
erkennen, daar hij voor hen een vreemdeling was, maar
ook omdat hij een autocratisch beleid voerde dat niet
overeenstemde met de belangen en de destijds
afgedwongen privilegies van de steden, en van de
adellijke elite. Ze wilden dit om in naam van de
minderjarige wettige heerser Filips de Schone te regeren.
Hierin werden benoemd .
Nieuwe onderhandelingen leidden er toe dat
Maximiliaan akkoord was met een voorstel van de Drie
Leden van Vlaanderen om tegen een financiële afspraak
het bewind af te staan aan een regentschapsraad die
moest regeren in naam van Filip de Schone. Lodewijk
van Gruthuuse, Adolf van Kleve, Filip van BourgondiëBeveren, werden op 5 juni 1483 benoemd in deze raad
door Maximiliaan, om te zetelen naast drie vertegenwoordigers van de Drie Leden, waaronder Adriaan
Vilain, heer van Resseghem, Jacob van Savoie en
Wolfert van Borsele.
Hoewel Maximiliaan in 1483 hieraan zijn goedkeuring,
trok hij deze na enkele maanden weer in. De
regentschaps-raad met edelen en vertegenwoordigers uit
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Brugge, Gent en Ieper zette deze evenwel gewoon voort.
Filip van Hoorn, grootbaljuw van Gent werd door Gent
beschuldigd in maart 1483 van verraad omwille van zijn
sympathie voor de aartshertog.
Inmiddels werd het ook onrustig in andere gebieden,
zoals het prinsbisdom Luik, waar de bisschop zijn
onafhan-kelijkheid terugnam, in het Sticht, Gelre en in
Holland-Zeeland.
Na de dood van Lodewijk XI op 30 augustus 1483 zegde
Maximiliaan de Vrede van Atrecht op, maar ook zijn
akkoorden met de vlamingen. Zo erkende hij de
regentschapsraad niet meer en regeerde zelf over het
graafschap, alle bemiddelingen ten spijt. Hun gezant die
naar koning Karel VIII van Frankrijk werd gezonden,
werd door Maximiliaan gevangen genomen. Dit leidde
tot de eerste tweejarige Vlaamse opstand tegen
Maximiliaan. Zetelend in de permanente regentschapsraad die de vlaamse steden en Gent in het bijzonder
hadden opgericht in 1483 boden Adolf van Kleve en
Lodewijk van Gruuthuse weerstand tegen Maximiliaan
in de strijd om het regentschap over de minderjarige
Filip de Schone.
Uiteindelijk kwam het tot een akkoord (5 juni 1483).
Maximiliaan en Leden van de Regentschapsraad stelden
een paritaire raad samen: een vertegenwoordiger van elk
der Drie Steden en drie aristocraten. Maximiliaan duidde
Adolf van Kleve, Filip van Bourgondië-Beveren en
Lodewijk van Gruuthuse aan. Toch werd deze
onderhands door de Steden uitgebreid.
Vier maanden nadien verwierp Maximiliaan andermaal
dit akkoord, waarop de Staten zich verdedigden door o.a.
beslag te leggen op alle vlaamse douaire-gebieden van
hertogin Margareta van York. Tevens wensten zij
Frankrijk in het conflict te betrekken. Een delegatie kon
wel enige belastingvermindering bekomen bij de
regenten van de minderjarige Karel VIII, die was
aangetreden na de dood van Lodewijk XI (1483).
Binnen de Orde van het Gulden Vlies ging het ook
rommelen, vooral omwille van de hogervermelde
overstappen. Een buitengewone vergadering in juni 1484
te Dendermonde kon geen definitief akkoord bereiken,
zodat Filip van Bourgondië-Beveren en Adolf van Kleve
zich dan uit de regentschapsraad terugtrokken. Jacob van
Savoie, een overloper, maakte het dan bont met zijn
milities in het grens gebied tussen Vlaanderen en
Brabant.
Lodewijk van Gruuthuse en vertegenwoordigers van de
Vlaamse steden zochten steun in Frankrijk, die hen van
oktober 1484 tot februari 185 militair steunde tegen
Maximiliaan. In juni moest Brugge toegeven.
Vlaanderen moest Maximiliaan als regent en voogd over
zijn kinderen erkennen (Vrede van Sluis, 28 juni 1485).
Rellen braken uit in Gent, maar Maximiliaan trok alle
voorrechten in sedert 1477 en herstelde het Brugse Vrije
als Vierde Lid van Vlaanderen.
Een vraag van de overige Leden van de regentschapsraad aan Frankrijk bleef zonder resultaat. Brugge zwicht
voor Maximiliaan (juni 1485) en de vlaamse
regentschapsraad hield op te bestaan.De Leden van
Vlaanderen droegen Filip de Schone over aan
Maximiliaan en erkenden hem dan als regent en voogd
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van zijn zoon. De aartshertog ging evenwel op de
dissidenten jagen. Jacob van Savoie en Wolfert van
Borssele konden vluchten terwijl Lodewijk van
Gruuthuse werd gevangen gezet op bevel van
Maximiliaan gevangen gezet door Engelbrecht II van
Nassau en al zijn bezittingen verbeurd verklaard.
Wanneer Maximiliaan begin 1485 erin slaagde het
graafschap gewapenderhand in te nemen, gaven de
steden zich één voor één over. Ook Adolf van Kleve
werd onder huisarrest geplaatst en hun goederen
verbeurd verklaard en aan vertrouwelingen van
Maximiliaan toebedeeld. Nadat hij eindelijk was erkend
als voogd van Filip en als regent in alle vorstendommen,
verkreeg Maximiliaan dat Filip werd overgebracht naar
Brussel (juli 1485) en daarna naar Mechelen waar hij
onder de bescherming kwam van Margareta van York, de
hertogin-weduwe van Bourgon-dië. Eminente opvoeders
werden aangesteld o.a. goever-neur Adolf van KleveRavenstein en opvoeder Willem de Croÿ. In 1485
moesten de vlaamse Steden twee jaar lang onder druk
duitse troepen van Maximiliaan hem als regent
aanvaarden.
Maximiliaan ging terug naar Duitsland voor zijn kroning
als Rooms Koning (april 1486). Er voor had hij een raad
ingesteld onder leiding van Engelbrecht van Nassau,
Filip van Kleve en kanselier Jan I Carondelet.
Aanvankelijk bestreden ze nog verder Frankrijk maar de
blijvende oorlog werd teveel voor hen en de bevolking.
In de volgende jaren bleef Maximiliaan oorlog voeren
tegen de zin van de Vlamingen. Eind 1487 brak opnieuw
een opstand uit, de ambachten namen de steeds stijgende
belastingen niet meer.
In november 1487 vond Gent het welletjes en enkele
maanden later sloot Brugge zich aan. Toevallig was
Maximiliaan in de stad en Brugge zette hem gewoon
gevangen op 5 februari 1488 gevangen in het Huis
Cranenburg op de Markt, en werd drie maanden lang
opgesloten in Brugge, samen met een aantal vertrouwelingen (begin 1488). Van deze werden er verschillende terechtgesteld, zoals Pieter van Lanchals en Jacob
van Gistel. Anderen werden in Gent opgesloten.
Op 12 mei kwamen de Staten-Generaal bijeen en werd
een einde gemaakt aan Maximiliaan’s regentschap over
Vlaanderen en een tweede regentschapsraad werd
opgericht waarvan de leden beweerden nog te regeren in
naam van Filip (1488). De Gentenaren braken dus
andermaal met Maximiliaan en wat later ook Brugge.
Keizer Frederik III kon niet anders dan met een flink
leger opkomen zodat de Staten-Generaal verkozen te
onderhandelen. Paus Innocentius VIII dreigde de stad te
excommuniceren. Door Lodewijk van Gruuthuse, inmiddels vrijgelaten, verkregen de Vlamingen wat ze
wensten. De regentschapsraad werd opnieuw ingesteld,
het Parlement van Parijs erkend als opperste rechtsmacht
en de Vrede van Atrecht opnieuw erkend.
Zo kwam men er toe het regentschap van Maximiliaan te
negeren en Filip de Schone in een regentschapsraad de
Bourgondische landen te laten besturen. Een vergadering
van de Staten Generaal te Gent op 12 mei 1488 stelde
een ‘Akte van Eendrachtigheid’ op.
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De Staten-Generaal werden door Filip de Schone
bijeengeroepen te Mechelen. Hij verkreeg de vrijlating
van Lodewijk van Gruuthuse en vroeg hem de vrijlating
van zijn vader Maximiliaan te verkrijgen. In ruil voor de
vrijlating ondertekende Maximiliaan op 16 mei 1488 de
voorwaarden die de vlamingen hem oplegden. Hij droeg
het bestuur van het graafschap terug over aan een
regentschapsraad die ging regeren in naam van Filip de
Schone. Vier dagen later werd het Verdrag van Brugge
gesloten, waarbij de rechten en de privilegies van
Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Zeeland opnieuw
werden bevestigd. Tevens beloofde Maximiliaan nooit
meer het graafschap Vlaanderen aan te vallen.
Nieuwe Opstand in Vlaanderen
Maximiliaan beloofde zich hieraan te houden en werd
vrijgelaten. Als borg werd zijn raadsman Filips van
Kleve, die voor Maximiliaan het algemeen bestuur in de
Nederlanden waarnam, gevangen gehouden. Eenmaal
vrij hield Maximiliaan zich niet aan de afspaak.
Maximiliaan die inmiddels was gesteund door zijn vader
en diens legermacht gelegeerd bij Leuven veranderde
wel van gedacht en wou Vlaanderen terug onder zijn
controle. Hij voerde strafexpedities uit in het Brugse
Ommeland. Zo werden onder andere alle belangrijke
gebouwen (kerk, kasteel en molen) in Gistel
platgebrand. Lodewijk van Gruuthuse werd opnieuw
gevangen gezet en opgesloten in Rupelmonde, maar daar
kon hij door vrienden worden bevrijd.
Eind mei 1488 komt een duits leger naar Brugge om een
oogje in het zeil te houden, en andermaal zegt
Maximiliaan het akkoord op. Vlaanderen neemt dit
niet...
De Drie Leden zonden Lodewijk van Gruuthuse in juli
1488 bij Filip van Kleve met de vraag dat hij Vlaanderen
zou blijven helpen maar afzien van de steun van
Frankrijk. Filip van Kleve sloot zich vanwege deze eedbreuk aan bij de opstandelingen en werd zelfs de leider.
Hij organiseerde de verdediging en werd tevens
stadhouder-generaal van Vlaanderen, daar Filip de
Schone niet in Vlaanderen was. Hij stelde zich als de
verdediger van de ware heerser, Filips de Schone, waar
hij vriend aan huis was. Hij had trouwens vele jaren
samen doorgebracht met Maria van Bourgondië, veelal
in het Kasteel van Wijnendale van zijn vader Adolf van
Kleve. De opstand was ditmaal iets succesrijker. Mede
doordat ook buiten Vlaanderen het regentschap in vraag
werd gesteld. Zo leidde ook Frans van Brederode in
Holland een opstand. En hebben ook de Brusselaars hun
opstand gekend met een belegering van het kasteel van
Beersel.
Opvallend was dat vanuit franse zijde troepen onder
leiding van overlopers zoals Jan van Gruuthuse en
Lodewijk van Halewijn het leger van Maximiliaan te
Gent kwamen belagen (lente 1488). Toch werd het voor
het duitse leger te veel en Frederik keerde terug naar
huis. (1488).
Tussen 1488 en 1489 zorgde Filip van Kleve voor een
militaire ondersteuning van het zelfbestuur van
Vlaanderen en voor de strijd om de BourgondischNederlandse zaak, om de gehoorzaamheid aan Maximiliaan op te geven. Hij zocht steun bij de Hollandse
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Hoeken, bij Willem van de Marck van Luik, bij de
naamse en luxemburgse opstandelingen en bij de
vlamingen aan het franse hof.
Filip van Kleve
Omdat de steden Maximiliaan niet betrouwden, zochten
zij iemand die de oppositie zowel op bestuurlijk en op
militair vlak kon leiden. Filip van Kleve, een belangrijke
militaire strateeg van Maximiliaan, die in 1488 in ruil
voor Maximiliaan werd gevangen gezet, leek bereid om
de vlaamse troepen te leiden. Hij stelde voor met de steun
van de franse koning, leenheer van het graafschap
Vlaanderen, als stadhouder voor Filip de Scchone aan te
treden.
Als ervaren krijgsman was hij zowat symbool voor de
verenigde oppositie in de Nederlanden. Zijn afkomst, zijn
rijkdom en zijn verbondenheid met de franse familie
ingevolge zijn huwelijk met Françoise van Luxemburg,
leken goede waarborgen om deze taak te vervullen.

In 1488 ondernam hij een eerste veldtocht. In Brabant
werd hij eerder goed ontvangen in de steden Brussel,
Nijvel en Leuven, maar Antwerpen, ‘s Hertogenbos,
Bergen op Zoom en Mechelen stonden eerder afwijzend.
Rotterdam werd wel veroverd, maar de verovering van
Limburg en Holland mislukte. Wanneer de vlaamse
steden steeds met minder geld naar voren kwamen en de
franse koning zich afzijdig hield, omwille van zijn
problemen in Bretagne, ging het minder goed met het
vuur van de opstand.
Overal in de Bourgondische gebieden was er oproer
waar in verschillende steden het zittend stadsbestuur
werd omver geworpen. Maximiliaan zette zijn neef
Albrecht van Saksen aan om de ganse toestand recht te
zetten.
De vlaamse factie aan het franse hof zag een
mogelijkheid om Vlaanderen te belegeren en in te
nemen, maar de koning verkoos Bretagne te verwerven
en een compromis met Maximiliaan te bereiken. Duitse
troepen gingen in het offensief tegen de afspraak van het
Verdrag van Brugge in, onder leiding van Albrecht van
Saksen.
In februari 1489 trekt Maximiliaan naar Duitsland.
Onderweg tekent hij met Engeland te Dordrecht een
handel- en navigatieverdrag.
Op 12 juli 1489 sloten Maximiliaan I en Karel VIII, nu
19 jaar een vredesverdrag te Frankfurt aan Main.
Hierbij werd afgesproken dat Filip de Schone nu ten
volle de Nederlanden zou gaan regeren. Later volgden
nieuwe en langdurige onderhandelingen met de
bemiddeling van koning Karel VIII en paus Innocentius
VIII, wat dan leidde tot een bestand op 22 juli 1489.
De vlamingen moesten, hoewel schoorvoetend aanvaard,
het vernederend Verdrag van Montilz-les-Tours3 ondertekenen (31 oktober 1489). Met deze werd de
regentschapsraad afgeschaft. Adolf van Kleve en
Lodewijk van Gruuthuse werden andermaal onder
huisarrest geplaatst. De vlaamse opstand was ten einde
en mislukt. Dit verdrag, een wapenstilstand tussen
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Maximiliaan en Frankrijk, zorgde ervoor dat Vlaanderen
zijn Franse steun kwijtspeelde. Vlaanderen, met
uitzondering van Brugge en Gent, legde zich opnieuw
neer bij het regentschap van Maximiliaan.
De duitse troepen waren in juni nog steeds rond Brugge
gelegerd. De vlamingen eisten in juni 1489 hun vertrek,
maar Albrecht van Saksen weigerde zolang de muntdevaluatie niet was aanvaard en Filip van Kleve zich niet
uit Sluis had teruggetrokken.
Gent bleef nochtans doorgaan en in Brugge laaide het
het verzet weer op. Filip van Kleve moest zich
terugtrekken in zijn kasteel te Sluis. Gent gaf het
eindelijk op in juli 1492. Sluis werd belegerd maar hield
stand tegen de aanvallen van Albrecht van Saksen en
Engelbert van Nassau, samen met een engels-hollandse
vloot.
De Rust keert weer
In enkele maanden kwam er overal vrede, zowel met de
onderwerping van de Gentenaars (Vrede van Cadzand,
29 juli 1492), een dictaat van Maximiliaan en zijn
stadhouder Albrecht van Saksen.
De Vrede van Cadzand maakte een einde aan de grote
zelfstandigheid en ook aan het oproerig karakter van de
Vlaamse Steden. Zo kon Maximiliaan, na het overlijden
van Frederik III, hoofd van het keizerrijk (augustus
1493), het bewind overdragen aan Filip.
In 1492 werd Jan van Coppenhole in Gent op de
Vrijdagsmarkt onthoofd. Later dat jaar moest Filips van
Kleve zijn laatste bastion, Sluis prijsgeven. Opnieuw
werden vergeldingsacties uitgevoerd. Grote schade werd
aangericht aan het kasteel van Wijnendale en
verschillende gebouwen in Roeselare, een heerlijkheid
van de van Kleve’s, werden platgebrand. Enkel de
dreiging van Maximiliaan om diens erfenis van zijn
vader Adolf, die pas was overleden, verbeurd te
verklaren, en nadat de franse steun ook was weggevallen, gaf Filip van Kleve zich over op 12 oktober
1492. Hij kreeg een eervolle aftocht met volledige
vergiffenis en met behoud van zijn eigendommen.
Tevens mocht hij opnieuw deel uit maken van de
hofhouding van Filip de Schone.
De langdurende onlusten en de economische toestand
begon te knagen aan het verzet der vlamingen. Brugge
gaf toe op 29 november 1492 en ondertekende de Vrede
van Damme. Met dit verdrag werd het conflict geregeld;
Brugge moest zijn stadswallen afbreken en het hof en
alle belangrijke bestuurlijke functies - en daarmee ook
de handel - verhuizen naar Gent. Dit was het einde van
de Brugse bloei. Gent hield het nog twee jaren vol om
op29 juli 1492 Maximiliaan te aanvaarden als regent.
Filip van Kleve gaf pas toe in oktober.
De Vrede van Senlis (23 mei 1493) beëindigde het
conflict tussen Frankrijk en Maximiliaan. Dit was een
akkoord tussen keizer Maximiliaan I, regent van de Lage
Landen en Karel VIII van Frankrijk. Dit verdrag
beëindigde de reeks schermutselingen tussen de Habsburgse vorst en Frankrijk, nadat de laatste onder
Lodewijk XI een groot stuk van het Bourgondische rijk

Montilz-les Tours is nu gekend als Plessis-les-Tours. Gelegen in de gemeente LaRiche in het dept.Indre et Loire. Het was de
favoriete verblijfplaats van Lodewijk XI
3
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had geännexeerd na het verlies van Karel de Stoute bij
Nancy. Koning Karel VIII gaf Artois en Franche-Comté
terug aan Bourgondië. Het hertogdom Bourgondië en
Picardië moest Maximiliaan wel aan Frankrijk laten.
Maximiliaan nam hierbij ook afscheid van zijn
regentschap en liet de titel aan zijn zoon, Filips de
Schone, die als zoon van Maria van Bourgondië de
erfgenaam was van alle Bourgondische bezittingen.
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Karel VIII zorgde nu voor een nieuw feit. Hij huwde
zonder akkoord van de regentes de 15-jarige Anne van
Bretagne. Het huwelijk met Margareta werd als
ontbonden beschouwd, hoewel juridisch de zaak niet
geheel duidelijk bleek. De oorlog tussen Frankrijk en
Maximiliaan bleef toch voortduren tot 1493.

Nog geen twee jaar later, in 1494 werd Filips de Schone
meerderjarig en nam hij zelf de touwtjes in handen. Na
de dood van Filips in 1506 werd Maximilaan opnieuw
regent voor zijn kleinzoon Karel V, ditmaal op vraag van
de Staten-Generaal. Maximiliaan die ook regeerde over
het Heilige Roomse Rijk stelde zijn dochter Margareta
tot landvoogdes aan.

Margareta werd naar het kasteel van Melun overgebracht. Op 23 mei 1493 vertrok Margareta terug naar de
Nederlanden, na een tienjarig verblijf in Frankrijk. Zij
werd opgevangen door haar stiefmoeder Margareta van
York te Mechelen.
Karel VIII gaf grootmoedig het graafschap Artois en
Bourgogne en de heerlijkheden Salins en Noyons aan
haar broer Filip terug. Wanneer deze meerderjarig werd
verklaard (1498) kwamen de steden Hesdin, Aire en
Bethune eveneens terug als franse lenen.

Het Eerste Huwelijk van Margareta

Filip de Schone

Margareta - op driejarige leeftijd - werd gehuwd met de
dauphin Karel VIII op 23 juni 1483 en aan de zorgen van
Anne van Frankrijk, oudste zuster van de dauphin,
toevertrouwd. Koning Lodewijk XI overleed op 30
augustus 1483, zodat Margareta koningin van Frankrijk
werd.
In die periode heerstte veel onrust in Frankrijk door de
opstandigheid van een aantal edelen zoals de hertog van
Bretagne en Lodewijk van Orléans, die uiteindelijk het
pleit verloren tegen de kundige diplomatie van Anne van
Frankrijk.

Intussen had Filip de Schone het politieke leven goed
opgevolgd. Terwijl hij in Mechelen verbleef, woonde hij
vergaderingen bij van de Staten. Onder invloed van de
omstandigheden kwam hij zo op jonge leeftijd tot
politieke volwassenheid.
In augustus 1493 verzochten de Nederlandse Standen
Maximiliaan het bestuur definitief over te dragen aan
Filip de Schone. Zoon Filip de Schone (1478-1506, R.
1493-1506) nam dan het bestuur over. Zijn grootste zorg
was binnenlandse rust en steun en aanmoediging van de
handel en nijverheid. Een handelsverdrag met Engeland
viels bijzonder voordelig uit.
Vanaf juni 1495 kwam Filip de Schone op jonge leeftijd
aan de macht en had uiteraard nood aan raadsheren. De
hertogen van Bourgondië-Valois hadden aan hun
opvolger een volmaakt institutioneel apparaat nagelaten.
Sleutel-figuren waren hierbij Engelbert van Nassau,
van duitse afkomst en gevestigd in Brabant en Willem
van Croÿ, heer van Chièvres, overtuigd francofiel, wat
duidelijk de lijn van het buitenlands beleid werd dat
Filip de Schone zou volgen.

Maximiliaan had het nog steeds moeilijk in Vlaanderen
en had wisselende allianties met o.a. de hertog van
Bretagne en de koning van Engeland, gericht tegen
Frankrijk, waarbij de wapens soms werden gekruist. Hij
had ook problemen in het Oosten met Bohemen en
Hongarije. Maximiliaan was bovendien nog steeds niet
verzoend met het feit dat zijn dochter bij de franse
koning verbleef en ageerde voortdurend tegen hem. Ook
kreeg hij het steeds moeilijker met Gent en Brugge die
beiden werden belegerd en ingenomen.

Na een reis naar Tirol waar hij met Maximiliaan
gesprekken voerde, kwam er nog geen einde aan de
spanningen tussen vader en zoon. Op 20 oktober 1496
trouwde hij in Lier met de infante Johanna, dochter van
de katholieke koningen Ferdinand van Aragon en
Isabella van Castilië. Deze stap zal een beslissende
weerslag hebben op zijn toekomstige politieke keuzes.
Het huwelijk was het resultaat van lange door
Maximiliaan gevoerde onderhandelingen. Dit leidde
zelfs tot een dubbelhuwelijk, aangezien de Spaanse
kroonprins Juan kort daarna in het huwelijk trad met de
jonge Margareta die uit Frankrijk was verstoten. De
opeenvolgende overlijdens aan het ‘spaanse’ hof binnen
een tijdspanne van slechts enkele jaren maakten van
Johanna en Filip de erfgenamen van de koninkrijken in
het iberisch schiereiland.
Inmiddels had Filip zijn positie tegenover de buurlanden
duidelijk moeten bepalen. Tegenover koning Karel VIII
en diens opvolger Lodewijk XII had hij gekozen voor
vrede. Het Verdrag van Senlis 23 mei 1493) had
tenminste tot een duurzame vrede geleid. Filip en zijn
omgeving weer-stonden goed de druk van Maximiliaan
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die de confrontatie wenste met de franse koning, die in
het bezit was gekomen van het hertogdom Bourgondië
dat hij aan de overleden echtgenote van de keizer had
ontnomen. De vriend-schappelijke betrekkingen tussen
Frankrijk en Bourgondië hadden al vlug tot gevolg dat
het Verdrag van Parijs werd gesloten (2 augustus
1498), waarbij Filip zich akkoord verklaarde om voor de
graafschappen Vlaanderen en Artesië leenhulde te
brengen aan Lodewijk XII en persoonlijk afstand te doen
van alle aanspraken op de gebieden die twintig jaar
eerder aan zijn eigen moeder waren ontnomen. Het
vredesverdrag werd uiteindelijk gesloten tot groot
ongenoegen van Maximiliaan. Vlaanderen kreeg
hiervoor de steden Béthune, Aire en Hesdin terug. Over
de andere gebieden werd niet onderhandeld.
Terwijl Maximiliaan voor zichzelf en Filip het hertogdom Gelre opeiste tegen de toenmalige hertog Karel van
Egmond, weigerde de jonge aartshertog gevolg te geven
aan het verzoek van zijn vader om de wapens op te
nemen. Opnieuw telde voor hem alleen de vrede, in dit
geval voor onbepaalde tijd verzekerd door een bestand
dat hij sloot met Egmond (december 1497).
In het kader van de betrekkingen met Engeland, bevorderden handelsverdragen, in het bijzonder de Intercursus
Magnus van 1496, een vrijheid van verkeer en regelden
ze geschillen inzake de belasting op wol en lakens.
Tweede Huwelijk van Margareta
In het kader van de alliantiebesprekingen tussen
Maximi-liaan en Spanje bij hun strijd tegen Frankrijk
werd ook een dubbelhuwelijk besproken tusssen de
kinderen Filip en Margareta enerzijds en Johanna en
Juan anderzijds.
De huwelijkscontracten werden ondertekend in
Antwerpen op 31 januari 1495. Het dubbelhuwelijk
werd gevierd in de St.Goedele-kerk. Margareta werd dus
de toekomstige koningin van Spanje. Het huwelijk met
een Spaanse prinses verbond daardoor gedurende twee
eeuwen het lot van de Lage Landen met Spanje. Vanaf
dit ogenblik voerde hij een wereldpolitiek.
Margareta reisde begin 1497 af naar Spanje waar te
Burgos het huwelijk werd ingezegend. Juan overleed
evenwel reeds twee jaren later. Enkele dagen later beviel
Margareta van een dode vrucht. Zij zou Spanje verlaten
in 1499.
Bij de dood van koning Karel VIII (1498) wou Maximiliaan Frankrijk overvallen, maar de koning van Engeland
weigerde medewerking. Hij viel dus alleen maar
Bourgondië binnen, doch de onderneming mislukte. In
dezelfde tijd onderhandelde zoon Filip de Schone met
koning Lodewijk XII over een vrede en werd zelfs uitgenodigd op zijn kroningsfeest.
Filip en Johanna in Spanje
In 1500 vonden heel wat raadgevers van Filip de Schone
dat zijn Spaanse huwelijk, met de mogelijkheid dat Filip
op een dag koning van Spanje zou worden, in lijn lag
met het dynastieke beleid van Maximiliaan, maar strijdig
was met de belangen van de Lage Landen. Filip kon hen
ervan overtuigen dat zijn huwelijk de Nederlanden rijker
en machtiger zou maken.
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In juli 1500 stierf de kleinzoon, prins Miguel, van het
spaanse vorstenpaar Isabelle en Ferdinand van Aragon,
zodat de onmiddelijke erfgename dochter Johanna werd,
nu gehuwd met Filip de Schone. Deze zond onmiddelijk
in november 1500 twee afgezanten naar Madrid, Frans
van Busleyden, inmiddels benoemd tot aartsbisschop
van Besançon en de heer De Veyte, maar dit was voor
zijn schoonbroer onvoldoende.
Ferdinand en Isabella zetten hun dochter en schoonzoon
onder druk om naar Spanje te reizen en er zich als
kroonprinsen te laten verwelkomen. Zij maakten zich
inderdaad zorgen over de goede verstandhouding van
Filip met de franse koning Lodewijk XII. Eens in Spanje
zouden ze de Bourgondische hertog gemakkelijker
kunnen controleren en van zijn diplomatieke initiatieven
afleiden. Voor de iberische vorsten was de Franse koning
een vijandige monarch die hun eigen politieke plannen
in Italië dwarsboomde.
Filip was nu wel verwikkeld in een conflict met Gelre en
Johanna was opnieuw zwanger. Gomez de Fuensalida
werd naar Brussel gezonden om hen te overtuigen, maar
het zou duren tot 1501 vooraleer deze de reis zouden
ondernemen. Maximiliaan had beslist dat de drie
kinderen onder voogdij kwamen van Margareta van York
en van Engelbert II van Nassau, die ook regent werd
over de Nederlanden.
Het echtpaar vertrok op 4 november 1501. Johanna en
hijzelf legden als principes berederos de eed af voor de
Cortes van Castilië en vervolgens van Aragon, waarbij
Filip werd erkend als legitimo marido van de toekomstige senora propietaria. Ooit zou hij dus koning
van Spanje worden. Het was bekend dat koningin
Isabella steeds zieker werd en dat Johanna geestelijk
labiel was. Bijgevolg achtte de Castiliaanse adel en
clerus het nuttig om nu al relaties aan te knopen met de
toekomstige monarch. Filip voelde zich nu veel meer
een Habsburger en hechtte meer waarde dan vroeger aan
dynastieke belangen. Toch bracht deze ontwikkeling de
met Frankrijk gesloten vrede niet in gevaar, maar lag ze
in lijn met Filips' toegenomen aandacht voor de zaken
van het keizerrijk.
De verwachte dood van koningin Isabella van Castilië
op 26 november 1504 had tot gevolg dat Filip dichter bij
de kroon kwam. Weliswaar ging het om Filip én
Johanna. Maar tijdens de voorgaande maanden was
duidelijk geworden dat Johanna een zwakke geestelijke
gezondheid had. Er werd dan ook getwijfeld aan haar
bekwaamheid om te regeren. In haar testament wees de
koningin Ferdinand aan tot gouverneur en bestuurder
van de gebieden van de Castiliaanse Kroon tijdens de
afwezig-heid van Johanna of in het geval zij het bestuur
niet kon opnemen. Filip moest de 'echtgenoot' van de
nieuwe reyna propietaria blijven en in die hoedanigheid
geëerd worden (prins-gemaal).
In zijn betrekkingen met de Franse kroon heeft Filips de
Schone op geen enkel moment zijn voornemen
opgegeven om geen oorlog te voeren en zelfs een
bondgenootschap te sluiten. Nadat hij al zo lang een
voorvechter van de vrede was geweest en nu ook
koninklijke waardigheid had verworven, wist hij bij de
ondertekening van het Verdrag van Haguenau (Elzas),
in april 1505, Maximiliaan te overhhalen om te krijgen
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om het Verdrag van Blois van september 1504, te
bekrachtigen.
Tijdens deze onderhandelingen werd Filip door Maximiliaan benoemd tot hertog van Gelre. Hertog Karel van
Egmond, die geïsoleerd was en - tijdelijk niet kon rekenen op Franse militaire steun, werd afgezet. Filip moest
daarop de enige militaire campagne van zijn bewind
voeren en Egmond in juli 1505 dwingen tot een bestand.
Nadien vertrok hij naar Spanje. Ervoor werd een
belangrijk document ondertekend door Ferdinand van
Aragon en door Filibert van Veyré, een heer uit de
Maconnais, een diplomaat die de belangen van de
Bourgondische hertogen verdedigde. Het ging om het
Verdrag van Salamanca (24 november 1505) dat de
aanspraken op de Castiliaanse troon verdeelde. Johanna
wordt koningin en senora propietaria, Filip koning als
echtgenoot van Johanna, Ferdinand wordt bestuurder en
gouverneur in hun afwezigheid, de toekomstige Keizer
Karel (alsdan nog geen zes jaar oud) de wettige
erfgenaam bij het overlijden van zijn moeder.
De tweede reis naar Spanje, die vanaf 10 januari 1506
over zee verliep, werd door de weersomstandigheden
onderbroken door een lang verblijf aan het hof van
Engeland. Met de ontscheping in La Coruna, Galicië,
begint een verblijf van vijf maanden in Spanje. Het was
een tijd van verplaatsingen, van onderhandelingen en
van achterdocht. De belangrijkste elementen van de
akkoorden die Ferdinand en Filip sloten na twee
ontmoetingen en een nieuw verdrag, dat van Benavente
en Villafáfila (27-28 juni 1506), waarbij Ferdinand
politiek afstand deed van het bestuur van Castilië en zich
terug trok in zijn Aragonese gebieden, terwijl Johanna
van de uitoefening van de macht werd geweerd. Filip
heeft niet lang genoten van een machtssituatie die in
werkelijkheid nauwelijks beheersbaar was. Weliswaar
zweerden de Cortes van Castilië hem trouw, maar ze
deden dat ook aan Johanna, zonder enige beperking, en
aan de jonge Karel, die afwezig was, waarmee ze
tenminste de verdienste hadden aan de toekomst te
denken.
Maar op 25 september 1506 bezweek Filip de Schone in
Burgos aan een koorts. Voor de Bourgondische Nederlanden betekende zijn dood het einde van een tijdperk.
Geboorte van Karel V
Ingevolge deze vrede kon Margareta naar de Nederlanden terugkeren doorheen Frankrijk. Zij maakte
hiervan gebruik om enkele bekende plaatsen en personen
te bezoeken zoals koning Lodewijk XII en haar vriendin
Louise van Savoie, maar ook Anne van Frankrijk.
Uiteindelijk keerde ze terug naar de Nederlanden in
1500 juist op tijd voor de doop van Karel, de eerste zoon
van Filip de Schone en Johanna. Margareta trok zich
andermaal terug te Mechelen bij haar stiefmoeder
Margareta van York.
Voor zichzelf had Maximiliaan wel trouwplannen en wel
met Bianca Maria Sforza uit Milaan, eerder een huwelijk
met financiële achtergrond.
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Een nieuw huwelijk voor Margareta
In 1501 had Maximiliaan een jachtongeval met
beenbreuk, hetgeen hem nog vele jaren last zou
berokkenen. Dit weerhield hem niet nieuwe huwelijkskandidaten voor Margareta op te zoeken. Zij wimpelde
de troonopvolger van Engeland en Polen af, maar was
onmiddelijk akkoord met Philibert van Savoie. Dit was
voor haar een grote vreugde, vooral omdat zij hem had
gekend aan het franse hof.
Philibert had het als opvolger hertog van Savoie niet
gemakkelijk wegens conflicten met zijn bastaardbroeder en de hertogin-moeder Bianca van Montferrat
die meer naar Milaan overhelden dan naar Frankrijk.
Tenslotte kon Philibert zijn wil doordrijven en in 1499
een gunstig verdrag sluiten met Frankrijk. Het huwelijk
werd op 4 december 1501 ingezegend. Margareta werd
er hartelijk ontvangen.
In 1503 overleed haar stiefmoeder Margareta van York
en ook hertog Pierre van Bourbon, echtgenoot van Anne
van Frankrijk, bij wie zij was opgegroeid aan het franse
hof. Begin 1504 had zij een jachtongeval maar met
goede afloop zodat zij besloot niet meer te jagen. Haar
echtgenoot echter kwam in september 1504 van de jacht
ziek terug, wat hem fataal werd. Voor de derde maal was
Margareta weduwe. Zij bleef nog geruime tijd in Savoie
om een wens van haar echtgenoot en schoonmoeder te
vervullen, de bouw van de kerk en een klooster in
Bourg-en Bresse.
Waarom was Karel V de Vijfde
De keizers met de naam ‘Karel’ van het Duitse Roomse
Rijk werden als volgt ‘genummerd’.
Karel, bijgenaamd de Grote (742-814), werd betiteld met
I. Hij werd op Kerstdag 800 bij een bezoek aan Rome
door Paus Leo III tot keizer gekroond.
De vierde zoon van Lodewijk de Vrome met zijn tweede
(derde?) echtgenote Judith werd ook Karel, later Karel
de Kale (742-814) genoemd, en werd nummer II. Hij
werd ook door paus Johannes VIII gekroond te Rome. Hij
was medeondertekenaar van het Verdrag van Verdun in
843 en dat van Meersen in 870. De jongste zoon van
Lodewijk de Duitser, Karel III werd na de dood van zijn
broers keizer in het Oost-Rijk in 881, genaamd de Dikke
(839-888).
Voor het WestRijk was de volgende Karel, Karel de
Eenvoudige (879-929), maar nu ook III van het WestRijk
Karel van het huis van Luxemburg (1316-1378), koning
van Bohemen en Duits keizer (1346-1378), is wel Karel I
van Bohemen, maar IV van het Duitse Rijk. Zijn broer
Wenceslas huwde Johanna van Brabant. Karel IV had aan
de Brabanders al een Gouden Bul geschonken.
De zoon van Filip de Goede, Karel werd derhalve als
Rooms keizer betiteld met nummer V.
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Hoe kwam Filip de Schone de titel van Aartshertog ?
De titulatuur van ‘aartshertog’ is bijzonder zeldzaam in de geschiedenis van West-Europa. Aartsbisschop Bruno
van Keulen, broer van keizer Otto I, werd de titel van archidux - wellicht eerder door de historiografie - verleend
wanneer hij deze beleende met Lotharingen om de jarenlange twisten te doen ophouden. Eigenaardig is wel dat de
opvolgende bisschoppen van Keulen deze titel niet meer gebruikten. Enkel is een oorkonde bekend waarbij keizer
Koenraad III Arnold van Wied (R.1151-1156) hem zowel de investituur verleende als aartsbisschop als van
aartshertog van Lotharingen. Wellicht was dit om hem hierin te bevestigen tegenover de opdringerige hertog van
Brabant, Godfried III, die zich hertog van Lotha-ringen noemde.
Destijds maakte Jan I, hertog van Brabant ook aanspraken als ‘eerste hertog van het Rijk’, op een ‘titel’, wat later
ook gebeurde door Wenceslas.
In het Oosten wordt de titel van aartshertog gegeven aan de bevelhebber van de marine. Bij de uitwisseling van
ambassadeurs met het bourgondisch hof van Filip de Goede werd deze laatste zowel aangesproken als beschreven
als ‘grand duc’, als ‘archiduc’, wat Filip uiteraard vleidde. In een aantal geschriften van die tijd, o.a. van Georges
Chastellain, wordt Filip wel vermeld als ‘grand duc de Bourgogne’. Ook op zijn grafstede in Champmol staat
‘grand duc’ vermeld.
Wanneer zij het hertogdom van Brabant overnamen, gebruikten zij dan ook graag de titel van archiduc, vooral
Filip de Goede. Karel de Stoute had meer de ambitie om ‘koning’ te zijn van een nieuw Rijk, en gebruikte zelden
de titulatuur van aartshertog. Zijn dochter Maria van Bourgondië deed het wel.
Wanneer keizer Karel IV in 1356 de Gouden Bulle uitvaardigde, waarbij de zeven keurvorsten werden aange-duid,
was Rodolf IV van Habsburg er niet bij. Deze verweerde zich door te stellen dat Frederik Barbarossa destijds
naast een Privilegium Magnus ook een Minus had opgesteld, die hem de titel van ‘archiduc-palatin’, ‘erz-pfalzherzog’ had verleend. Dit dokument was evenwel een vervalsing, op zijn bevel vervaardigd, en werd uiteraard
geweigerd door de keizer.
In 1452 werd Frederik VI van Oostenrijk, een Habsburger, verkozen als Frederik III tot keizer. In 1453 benoemde
hij zichzelf tot aartshertog van Neder-Oostenrijk en maakte deze titel erfelijk. Hij sloot evenwel zijn familielijnen,
de Tyroler- en de Albertine-lijn, hiervan uit. Zoon Maximiliaan I werd dus ook aartshertog voor deze ook keizer
werd.
Bij diens huwelijk met Maria van Bourgondië ‘ver-smolten’ de twee aartshertogelijke lijnen zich waarbij zoon
Filip de Schone dus ook aartshertog werd van Oostenrijk, titulatuur waaraan hij voorrang gaf op de titel van

Grafmonument van Margareta van Oostenrijk te Bourg-en Bresse
(foto van de auteur)
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De BOURGONDISCHE STAAT
Uit’Christian Papeians, Kunst en Beschaving : De Middeleeuwen, Uitgave Artis-Historia, Brussel ‘
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CHRONOLOGIE der VERWERVINGEN door het Huis van BOURGONDIË
Filips de Stoute
1363 Bourgondië geërfd
1384 Vlaanderen, Artois, door huwelijk verkregen
1384 Franche-Comté, door huwelijk verkregen
1396 Limburg, bij schenking verkregen
1404 Brabant ingelijfd
Jan zonder Vrees
1407 Annexatie van Besançon
1408 Prinsbisdom Luik
1411 Graafschap Tonnerre
1416 Graafschap Boulogne
1416 Chatellerie de Roye, Péronne en Mondidier
1417 Auxerre en Auxerrois / Macon en Maconnais
Filip de Goede
1419 Vlaanderen
1420 Chatellerie de Roye, Péronne en Montdidier
Lille, Douai, Orchis
1423
1424
1428
1429
1430
1430
1433
1435
1435
1435
1441
1463
1465

Jan zonder Vrees x Margareta van Beieren
Jan zonder Vrees x Margareta van Beieren
Filips de Goede van Johanna van Brabant
Dood van Filip de Stoute > Antoon v.B.
Interventie wegens ‘inwendige twisten’
Interventie in Luik - Slag van Othée
Om disciplinaire redenen
Annexatie omdat een politieke tegenstander zich had ‘ingehuwelijkt’
Omdat bruidschat van echtgenote van
zoon van Filip de Goede niet betaald werd

Bij erfenis
Bevestigd door koning Charles VI
Verdrag van Troyes
(regentschap hertog Bedford in Frankrijk)

Amiens, met bevestiging Auxerre en Macon
Abbeville & Comté Ponthieu en Valery sur Somme
Holland en Zeeland overgenomen
Zoen van Delft - Jacoba van Beieren
Namen, gekocht
van Jean III van Dampierre
Comté de Champagne
Brabant en Limburg
Erfenis
Henegouwen, bij verdrag verkregen van nicht Verdrag van Delft (incl.Holland-Zeeland)
Boulonnais, weggegeven als huwelijksgift
Verdrag van Arras/Atrecht : Charles VII
Ponthieu, Amiens, Vermandois, bij verdrag afgestaan Verdrag van Arras/Atrecht
Prinsbisdom Luik, steden Utrecht en Kamerijk Als protectoraat naar Filips de Goede
Koopt Luxemburg, geërfd in 1451
Verdrag van Hesdin, Elisabeth Görlitz
Amiens, Vermandois verloren
Amiens, Vermandois herwonnen

Karel de Stoute
1469 Elzas, deels heroverd
1473 Gelre, veroverd
1475 Bar, Lorraine veroverd
1476 Bar, Lorraine verloren

Hernomen door Frankrijk

Maximiliaan I
1477 Gelre verloren
Staatsgreep Karel van Egmond
1477 Artois, Ponthieu, Amiens, Vermandois verloren Hernomen door Frankrijk
1477 Bourgondië, Franche-Comté, Elzas verloren
Hernomen door Frankrijk
1481 Gelre heroverd
1492 Gelre verloren
Staatsgreep Karel van Egmond
1493 Artois heroverd (Arras ?) Picardië en Bourgondië aan Frankrijk
Vrede van Senlis
1505 Gelre als leen ingesteld
Knieval van Rosendael v. Karel van Egmond
1515 Friesland gekocht, erkend in 1423
Karel V
1521 Doornik veroverd
1528 Gelre onder toezicht
Verdrag van Gorkum
1536 Groningen, na onderhandelingen in bezit genomen
1536 Overijssel, na onderhandelingen in bezit genomen
1536 Utrecht, na onderhandelingen in bezit genomen
1538 Gelre heroverd
Verdrag van Venlo
1543 Cambresis veroverd
1543 Lingen, verkregen
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De Bourgondische Eenmaking

Het standbeeld van Margareta van Oostenrijk te Mechelen
photo van de auteur
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