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Voorouderlyk tydvak.
België voor de beheersching der Romeinen.
Hoofdstuk I.
Oorsprong der Belgen.

Weinige of liever geene der hedendaegsche europische volkeren kennen hunnen
eersten en echten oorsprong, anders dan by min of meer gegronde gissingen. Alle
poogingen welke men, tot nu toe, heeft aengewend om deswegens iets stelligs te
ontdekken zyn nutteloos geweest en zullen het welligt altyd zyn. Inderdaed, hoe
dieper men in de geschiedenis van het verleden zinkt hoe duisterder de nacht der
tyden wordt, en men verliest zich ten laetste in een onmeetbaer
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ydel, waer niet de minste lichtstrael den navorscher ten leidraed dienen kunne.
Ondanks dit gebrek aen overblyfsels der oude wereld hebben vele
geschiedschryvers zich stoutelyk in den doolhof der onbekende eeuwen begeven;
doch, zich in hunne hoop bedrogen vindende en hunne onmagt niet willende bekennen,
hebben zy de ydele plaetsen hunner kronyken opgevuld met fabelen en verdichtsels,
die hunne lezers meer en meer van de waerheid aftrokken. In deze laetste tyden heeft
echter de geest der geleerden eene ernstige, eene meer regtzinnige strekking
aengenomen; de talen zyn tot in hare oudste wortelen doorwroet geworden; een
gevoel van eigenweerde is de meest beschaefde volken van Europa komen bezielen,
en zy, op de bewezene bouwstoffen hunner nationale glorie steunende, hebben niet
geaerzeld, de opoffering te doen van alles wat door vroegere schryvers tot hunne
verheerlyking was uitgevonden.
Verwerpende insgelyks, als onbeduidend of beroofd van alle waerschynlykheid,
de gedachten der genen, die den oorsprong der Belgen in den toren van Babel, in het
vermaerde Troije, in het Huis van Gomer en Magog of in iets nog ouder en nog
vermaerder wilden geplaetst hebben, kunnen wy, door het te samen brengen van de
schaersche en twyfelachtige inlichtingen, welke men hier en daer in de grieksche en
latynsche schriften aentreft, een stelsel bouwen, dat wel niet geheel waerachtig in
zyne aeneenleiding is, maer eventwel voor het algemeen op historische waerheden
is gevestigd, en overeenkomt met den staet, in denwelken men de volken van Europa
allervroegst heeft bevonden.
Eeuwen voor de geboorte van Christus was Azia overdekt met groote dwalende
volksstammen, die zich dusdanig hadden vermenigvuldigd dat de plaets hun te naeuw
werd en zy elkander door hunne menigte verdrongen. Het zy nu, dat de oorlog, de
hongersnood of eene andere oorzaek eenige dezer volksstammen aenporde of dwong
het land hunner geboorte te verlaten, althans is het zeker, dat er op verschillende
tydstippen, die ons onbekend blyven, groote volksverhuizingen plaets hadden.
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Een talryke stam, onder den naem van Kelten, verliet Azia, en, gaende uit het gewest
van het later Armenië, over klein Azia, ten zuiden der Zwarte-zee, viel die ontelbare
menigte in Europa. Dan, als een ontzaggelyke stroom voortrollende, drongen de
Kelten gedurig verder en bevolkten Italië, Spanje, Frankryk, België en een deel der
britsche Eilanden.
Na de Kelten was er een tweede stam, de Kimbers, uit Azia in Europa overgetogen.
Dezen, min talryk dan de Kelten, hadden zich by de monden van den Donauw
nedergezet en zouden waerschynlyk in dit oord gebleven zyn; maer een derde en
grooter stamvolk kwam, onder den naem van Teutonen of Teutsken, uit Azia in
Europa dringen en tegen de Kimbers aenvallen, dewelke, aen die ontzettende wolk
menschen niet kunnende wederstaen, genoodzaekt werden hunne eerste zitplaets te
verlaten en dieper landewaerts in te trekken. Door de Teutonen voortgestuwd,
klommen de Kimbers op naer de bronnen van den Donauw en namen verder de
boorden van den Rhyn tot leidraed van hunne reis. Wanneer nu de beweging der
twee volken gestaekt was bevonden de Kimbers zich in die streken, welke het
noordwestelyk gedeelte van Europa uitmaken, en gaven oorsprong aen de volken
van Ysland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. De Teutonen spreidden zich uit
langs de noordelyke boorden van den Donauw en van den Rhyn en zetteden zich in
het midden van het westelyk Europa, heden in het algemeen Duitschland genaemd,
met hunne huisgezinnen neder, zich ver naer het Noorden uitstrekkende. Alhoewel
onder den stamnaem van Teutonen gekend, was echter deze menigte in verschillige
geslachten verdeeld. Een derzelve, dragende den naem van Belgen, kwam over den
Rhyn getogen en verjoeg de Kelten uit het noordelyk gedeelte van Gallië. Deze
Teutonen sloegen zich met hunne huisgezinnen op den grond van België neder en
gaven dus den oorsprong en hunnen naem aen het tegenwoordig belgisch volk.
Omtrent het jaer 112 voor de geboorte des Zaligmakers gebeurde er, op de kusten
der noordelyke zeeën, zulke schrikkelyke over-
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stroomingen, dat een groot gedeelte der Kimbers, welke daer woonden, verpligt
werden een ander vaderland te zoeken. Zy, naer het Zuiden afzakkende, slepen met
zich eenige kleine stammen der Teutonen en kwamen, na dry jaren van rondzwerven
en plunderen, naer België. Hier vonden zy eenen heldhaftigen tegenstand en werden
verpligt de inwooners ongehinderd te laten. Dan vatteden zy het voornemen op, van
Gallië en Italië te gaen beplunderen en lieten hunnen buit en hunne zwaerste goederen
op den belgischen grond, in eene onbewoonde streek, omtrent den Maesstroom. Zy
stelden 6,000 mannen by dien stapel om alles tot hunne wederkomst te bewaren.
Hier op trokken zy, roovende en verwoestende, door Gallië tot by Roma, alwaer zy
door Marius, opperveldheer van het romeinsch leger, verslagen en geheel vernietigd
werden. Die nederlaeg was oorzaek dat de 6,000 Kimbers, die in België gebleven
waren, aldaer zich voor altyd nederzetteden onder den naem van Advatischen.
Dus bestond de bevolking onzes vaderlands geheel uit teutonische of duitsche
stammen, behalven een klein getal Kimbers ten oosten, en eenige keltische geslachten
ten zuiden, deze laetsten echter buiten de palen van het hedendaegsch belgisch
grondgebied.
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Hoofdstuk II.
Staet van België voor de komst der Romeinen. Zeden en gewoonten
onzer voorvaderen.

Eene halve eeuw voor de geboorte des Zaligmakers was de bodem van het
hedendaegsch België nog gedeeltelyk in dien staet, in denwelken alle landen zich
bevinden eer de voet des menschen dezelve heeft komen drukken, en dat zyne hand
de vormen der woeste en wilde natuer volgens zyne noodwendigheden of tot zyn
gemak heeft komen veranderen.
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De kusten der zee en de lage landen, die zich van daer binnenwaerts uitstrekten,
waren aen gedurige overstroomingen onderhevig en op vele plaetsen bedekt met
staende moerassen, uit welkers ondiepen grond het riet nevens de wilg-esschen en
elsenboomen in digte bosschen opschoot. Het noordelyk gedeelte der belgische
landen bood niets aen dan eene kale zandige heide, die slechts hier en daer door een
schaersch geboomte begroend kon zyn, en om zyne onvruchtbaerheid als eene
woesteny verlaten en onbewoond was gebleven. Ten zuiden, integendeel, was het
land van eenen zeer vruchtbaren aerd: eene reeks breede heuvels verhieven zich daer
boven den kouden en waterachtigen grond der zeekusten; de velden waren er warmer
en drooger en de aerde, uit de natuer leemachtig, meer tot het voeden van allerlei
gewassen geschikt. Een duister en ondoordringbaer woud overdekte een groot gedeelte
dezer landstreek: het Ardennenbosch, wiens reuzenachtige boomen voorzeker,
gedurende eeuwen van stilte, den storm der orkanen hadden wederstaen, nam zyn
beginsel tegen de boorden der Schelde; van daer, zich uitbreidende naer het
noordoosten, klom het over bergen en dalen, zich tot op de kruin der rotsen hechtende,
tot by den Rhynstroom alwaer het Ardennenwond van de groote duitsche wouden
afbrak. De Schelde en de Maes doorliepen in wentelende bogten het geheele België
en vormden ongetwyfeld, zelfs in de onvruchtbaerste oorden, grasryke weiden en
beemden.
Ons vaderland dan was in dien tyd bewoond door verschillige volkstammen, die
allen van de overrhynsche Duitschen voortgekomen waren en dan reeds op die
afkomst roemden. Onze eerste voorouders, wier duitsche namen door de romeinsche
schryvers onkennelyk zyn gemaekt, waren, volgens alle waerschynlykheid, op deze
wyze over België verspreid:
De Menapiers bewoonden de kusten der zee, zich langs dezelve noordwaerts
uitstrekkende tot tegen den Rhyn, welkers twee boorden zy op eene tamelyke lengte
bezaten. De tegenwoordige provinciën van Oost- en West-Vlaenderen, Antwerpen,
Noord-Braband en een gedeelte van Limburg waren binnen hunne landpalen begrepen.
Tusschen hen, en
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welligt omtrent de streek waer de stad Antwerpen nu staet, woonde een kleiner volk,
de Ambivarieten genaemd.

Deze Menapiers of eerste bewooners van Vlaenderen waren de meestbeschaefden
der Belgen: zy droegen eenen vierkanten mantel, een kleed en eene broek, of wel
eenen linnen kolder, die met de uiterste zorg geploeid was; zy hadden eenen gordel
om de middel, ringen aen den tweeden vinger van elke hand en hingen zich eene
yzeren of koperen ketting om den hals. Zy bebouwden hunne velden met zorg en
kunde, en wisten die te mesten met eene zekere Margelaerde. Zy hadden schepen,
van eikenhout getimmerd, dragende bereide dierenvellen
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voor zeilen, yzeren ankers en kettingen. Als of de geest van den handel, die
Vlaenderen later het rykste gewest van Europa maekte, dan alreeds onze voorvaders
bezielde, hadden zy in Engeland eene volksplanting gedaen, en aenhoudende
handelbetrekkingen hadden plaets tusschen de Britsche Eilanden en België. Verder
sponnen de Menapiers de wol hunner schapen en weefden laken: zy wisten het runden
varkenvleesch zoo te bereiden en te rooken dat het tot in Roma als eene lekkerny
vervoerd werd.
Geheel anders was het met de Nerviers gelegen, die den grond der provinciën
Henegauwen en Braband en een gedeelte der provinciën Antwerpen en
Oost-Vlaenderen bewoonden. Dezen waren het magtigste en talrykste der belgische
volken; zy hadden onder hen nog vyf kleinere stammen namentlyk, de Kentronen,
de Gruden, de Levaken, de Pleumosen en de Gordunen, wier echte standplaetsen
men niet kent. De Nerviers bemoeiden zich weinig met den akkerbouw; hunne
voorname, ja gedurige bezigheid, bestond in het oefenen der wapenen en hunne
grootste zorg in het bewaren der mannelyke en zuivere zeden hunner voorvaderen.
Koophandel dreven zy in het geheel niet, uit vreeze dat door denzelven in hun Land,
wyn of eenige andere zaken, die tot pracht, gulzigheid en onkuischheid aenleiding
geven, ingevoerd zouden worden. Ongemeen stoutmoedig en onversaegd zynde,
werden de Nerviers aenzien als het strydbaerste en voornaemste volk van België.
Wat de Advatischen betreft dezen woonden omtrent het hedendaegsch Namen en
schynen ook wel geoefend in de wapenen te zyn geweest; zy bouwden versterkte
plaetsen en steden, die zy met muren en vesten wisten te omvangen, iets dat men by
andere Belgen niet aentrof.
Op den grond van de luiksche streken woonden de Eburonen, van wier zeden men
alleenlyk weet, dat zy insgelyks zeer strydbaer waren.
De vier hoofdstammen, nu reeds beschreven, zyn de eenigsten wier kennis voor
de geschiedenis onzes vaderlands kan nuttig zyn; er waren er nog wel eenige anderen
zoo als de Morienen, die een klein gedeelte van West-Vlaenderen bezaten; de
Trevieren van Triers en
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hunne luxemburgsche bondgenoten, maer die stammen behooren veel eer tot de
geschiedenis onzer gebuerlanden.
Heidensch was der Belgen godsdienst en gelyk aen dien der Duitschen. Zy
geloofden dat hun God Tuisto met zynen zoon Man uit de aerde gesproten waren en
dat Man dry zonen had voortgeteeld; misschien zullen sommige stammen of
stamgedeelten, hooger uit het Noorden afkomstig, de kimbersche goden Thor en
Wodan aengebeden hebben, maer daer van zyn geene vaste bescheeden. De Belgen
oefenden hunnen godsdienst in geheiligde bosschen; hunne priesters bemoeiden zich
met het uitleggen der voorspellingen, die zy uit het vliegen der vogelen en uit het
brieschen van sommige witte peerden poogden te lezen. Overigens kan men de zeden
der Belgen in het algemeen door de volgende hoofdzakelyke punten kenmerken:
Hunne huizen waren gebouwd van hout en strooi, en hadden de gedaente van
eenen grooten biekorf:

zy kenden geenen gebakken steen of tigchelen. Ieder had zynen eigen stoel en tafel.
De kleeding der mannen bestond meesttyds
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in een opperkleed van bast van boomen gemaekt of in een dierenvel, dat met allerlei
vlekken besprengd en met eenen haek of doorn aen het ligchaem gehecht was. Zy
wisten van goud noch zilver en veel minder van gemunt geld. De vrouwen droegen
linnen kleederen, zeer sierlyk met purper doorwerkt. De wapenen der Belgen waren
eene dunne spies of lans en eene schild van gevlochten wissen met allerlei kleuren
beschilderd; somtyds ook wel pylen en handschichten. - Zy dronken veel bier, dat
zy van koorn en garst wisten te bereiden. Daer er in België geene vruchtdragende
boomen noch wyngaerden waren, was de herfst er onbekend en men telde er maer
dry jaergetyden. De gastvryheid was er volledig: ieder ging vry in het huis van zynen
gebuer eten en drinken en weigerde ook nooit aen anderen zynen besten voorraed te
schenken; hier door ontstonden vele byeenkomsten, op dewelke alle gewigtige zaken
behandeld werden en die niet zelden twisten en gevechten veroorzaekten.
Veel werd er onder hen met de dobbelsteenen gespeeld en zy vermaekten zich
byzonderlyk in wapendansen. De vrouwen waren kuisch en eerbaer en ten hoogste
door de mannen geëerbiedigd; onder haer had men beroemde waerzegsters of
priesterinnen. De veelwyvery was onbekend, ieder man nam slechts eene vrouw.
Nooit verwantschapten zy zich met vreemde volken; ook waren zy allen aen elkander
gelyk, hebbende groote en magtige ligchamen, een wreed aenzien, blaeuwe oogen
en boven al geel blinkend haer, dat zy zeer lang droegen en door zeker loog of kalk
nog rooder deden worden. Een groot maegschap achtten zy eene eer, en wie geene
kinderen had was het voorwerp der algemeene verachting. Hunne dooden werden
verbrand.
De regeringsvorm was die van eenen volksstaet. De koning of overste werd, door
stemming, uit de voornaemsten der natie gekozen; hy mogt zonder byzondere toelating
der volksvergaderingen niets gewigtigs ondernemen. Verraders en overloopers werden
aen de boomen opgehangen; luije, laffe of verachtelyke menschen werden in
modderige
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poelen verdronken; men geesselde en verjoeg de overspelige vrouw, die voorts, als
besmet zynde, door ieder gevlugt werd. Wat den doodslag aengaet, de wet strafte
dien niet; maer liet de wraek aen de bloedverwanten over, wien het vry stond zich
met den doodslager op zekere voorwaerden te verzoenen.
Wyders hadden zy geen of weinig gedacht van kunsten of wetenschappen; zelfs
kenden zy geene letters of andere teekenen, en wisten dus van lezen noch schryven.
De eenige herinneringen van verleden tyden, die men by hen aentrof, waren zekere
liedekens of gezangen, welke zy Barditen noemden, en in dewelke zy aen elkander
de leeringen van hunnen godsdienst en de heldendaden hunner voorvaderen
overleverden.
Zonder verdere beschryving der duitsche en belgische zeden dier voorouderlyke
tyden, zullen wy zeggen dat het uit dan levende romeinsche schryvers blykt, dat zy,
hoe ruw en hoe woest ook, door eenen geest van regtveerdigheid bezield waren; dat
hunne huishoudelyke deugden, hunne onverbrekelyke trouw en hunne gastvryheid
bekwaem waren om meer beschaefde volken te beschamen, en dat de eenvoudige
zuiverheid hunner zeden, gepaerd met eene ongemeene manhaftigheid en
vaderlandsliefde, de bewondering der Romeinen heeft opgewekt.
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Romeinsch tydvak.
De Romeinen in België.
Hoofdstuk I.
Verovering van België door Julius Cesar, romeinschen veldoversten.
59 tot 50 voor J.-C.

Terwyl de belgische en duitsche volksstammen nog vry en onafhanglyk in hunne
ondoordringbare wouden of dorre heiden leefden, vergenoegd indien maer de schoone
zon der vryheid hunnen woesten bodem mogt bestralen, had de stad Roma, die nu
reeds 695 jaren bestond, hare dwingende heerschappy over het Oosten en het Zuiden
uitgespreid. In Azia en in de gebuerlanden van Italië
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hadden alle volken den nek gebukt onder de arenden der romeinsche legers. Alleen
kon de noordwestelyke streek van Europa zich nog beroemen het juk der vreemden
niet te kennen. Ook was het naer die zyde der wereld dat de eergierigen en
staetzuchtigen van Roma hunne blikken gerigt hielden, aengezien men alsdan den
grootsten roem door overwinningen zich kon verkrygen. Julius Cesar, een man van
groot verstand en diepe kunde, maer eerzuchtig en vervuld met dorst naer eigenbaet,
ondernam het, met een talryk leger het noordwestelyk Europa aen Roma te
onderwerpen.

In weinig tyds en zonder veel moeite overwon hy de Zwitsers of Helveten en alle de
keltische Gallen, die op den bodem van het hedendaegsch Frankryk woonden en zich
meestendeels zonder stryden overgaven. Wanneer de belgische stammen verstonden
hoe de Gallen zich aen de Romeinen onderworpen hadden, ging er een lange
oorlogsschreeuw onder hen op; zy, die de vryheid als eene godheid aenbaden,
vernamen niet zonder ontroering dat de arenden, de voorboden der slaverny, zoo digt
by hunnen grond genaderd waren. Na overeen gekomen te zyn dat elke stam zyne
eigene landpalen zou bewaren, hielden zy zich bereid om den vreemden eenen
hardnekkigen tegenstand te bieden.
Cesar kreeg berigt van deze overeenkomst en toog zonder wachten op België aen,
alwaer hy eensklaps in de landstreek der Nerviers verscheen. Die stam, de magtigste
en onversaegdste, had zich op eenen heuvel by de rivier de Samber nedergeslagen,
onder bevel van Bodwognat, die tot veldheer verkozen was. Verwittigd van de
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komst der Romeinen hadden de Nerviers hunne vrouwen, kinderen en oude lieden
in moerassige en ongenaekbare plaetsen verborgen. Wat de strydbare mannen betreft,
dezen waren allen zonder uitzondering in de legerplaets met Bodwognat. Twee
stammen van gallisch België, de Atrebaten en Veromanden, waren insgelyks in het
leger gekomen, om met de Nerviers de vryheid des gemeenen vaderlands te bewaren
of met hen op dien dag te sterven. Dit zelfde hadden de Advatischen van omtrent
Namen beloofd te doen en waren nu reeds op reis om zich by de Nerviers te komen
voegen.
Tot nu toe had het Cesar weinig moeite gekost de volkeren van Gallië onder het
juk der romeinsche wereldheerschappy te doen bukken, maer hier, in België, wachtte
hem een vyand die weerdig was tegen de oude soldaten zyner legioenen te worstelen.
Volgens de begrooting, welke Cesar zelf ons van de oude Belgen heeft nagelaten,
kon de magt van het Nervisch leger van rondom 80,000 man zyn: het leger der
Romeinen, met hunne hulptroepen, moest insgelyks dit getal bereiken. Beide legers
waren gelyk in magt en in moed; maer de Romeinen alleen bezaten de gewoonte des
oorlogs en de kunst om eenen zwerm van duizende menschen, als een gehoorzaem
werktuig op het slagveld te keeren en te wenden. Daerenboven waren hunne ligchamen
met yzer overdekt en beschermd, terwyl de Nerviers half naekt ten stryde trokken.
De Romeinen hadden dus op de Belgen, boven de voordeelen der ondervinding en
der wetenschap, nog die der uitgelezene wapens en hunner byna onwondbare
ligchamen.
Eindelyk na dry dagen reizens door het land der Nerviers, dat hy overal woest en
verlaten vond, kwam Cesar juist over de plaets waer de Belgen zich nedergeslagen
hadden. Elk leger bevond zich op eenen heuvel, de rivier de Samber loopende tusschen
beide. De ruitery, die de voorhoede der Romeinen uitmaekte, kreeg op dit oogenblik
eenige schildwachten in het gezigt, dewelke te peerd aen de andere zyde der rivier
stonden. De Samber op die plaets ten hoogste dry voet diep zynde, begaf zich de
romeinsche ruitery
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met de boogschutters en slingerwerpers over dezelve en viel onstuimiglyk op de
belgische schildwachten aen. Dezen te klein in getal zynde, weken terug in het bosch
waer hun volk in verborgen lag.
Terwyl die schermutselingen voorvielen deed Cesar, volgens zyne gewoonte, met
haest bolwerken maken en grachten graven, om zich eene versterkte legerplaets te
verschaffen. Hy vermoedde gewis geen het minste gevaer, vermits tot hier toe zyne
overwinningen hem zoo gemakkelyk geweest waren; maer hoe bedriegelyk die
veiligheid was ondervond hy welhaest. - Even was het grootste gedeelte van het
romeinsch leger boven den heuvel zigtbaer, wanneer de Belgen eensklaps, en met
eenen luiden zegeroep, hun bosch verlieten en in een oogenblik de romeinsche ruitery,
de slingerwerpers en boogschutters overhoop wierpen, dezelve in verwarring voor
zich jagende. Dan, als een rollende stroom afdalende, liepen zy door het water en
vielen het vyandlyk leger met eene ongemeene woede op het lyf.
Aldus onverwachts overvallen, was het voor Cesar onmogelyk zich volgens den
eisch der krygskunde te bereiden; hem ontbrak de tyd tot het geven van bevelen, tot
het doen opsteken der bloedvlag. Hy werd dan gedwongen eenen slag aen te nemen
zonder dat het hem toegelaten was de kansen er van te berekenen. Gelukkiglyk voor
hem, dat zyne soldaten, aen den arbeid der bolwerken bezig, zich niet ophielden met
ieder naer zyn eigen legioenvaendel te zoeken, maer onder het eerste het beste te
samen liepen en welhaest in opgeslotene gelederen zich gevormd hadden. In deze
netelige gesteldtenis liep Cesar van de eene bende naer de andere, iedereen met
krachtige woorden vermanende zyn leven voor de glorie van den romeinschen naem
op te offeren: hy gaf daer op het teeken tot den algemeenen stryd.
Hoe moedig en hoe bekwaem Cesar ook was, kon zyne tegenwoordigheid van
geest hem echter in dit uiterst oogenblik van weinig nut zyn, aengezien de legioenen
gedwongen werden afzonderlyk en buiten elkanders gezigt te stryden. Hier uit
ontstonden verschillende gevechten, in dewelke nu de Belgen dan de Romeinen
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de overhand hadden. De Atrebaten en Veromanden, die met groote vermoeidheid
boven den heuvel liepen, werden door de negenste en tiende legioenen in eene
schrikkelyke slagting vernield; de achtste en elfste legioenen sloegen de Veromanden
uit een en dreven ze in de rivier.
Gedurende al dien tyd hadden de Nerviers hunne slagorde nog niet gebroken; zy,
die zich met eede verbonden hadden, op deze plaets te sterven of de Romeinen te
verdelgen, waren in digte gelederen vechtend blyven staen en voegden aldus de
voorzigtigheid by den heldenmoed. Zoodra zy de vier overwinnende legioenen de
vlugtende Atrebaten en Veromanden zagen vervolgen, vielen zy, door hunnen veldheer
Bodwognat aengevoerd, het zevenste en het twaelfste legioen van ter zyde aen, terwyl
zy eene talryke bende uitzonden om de romeinsche legerplaets in te nemen.
Hier begon een schrikkelyk gevecht, eene bloedige worsteling, in dewelke het
geluk de Romeinen, zyne lievelingen, scheen te willen verlaten: hunne ruiters,
slingerwerpers en boogschutters werden voor de tweede mael op de vlugt geslagen
en liepen verward en hopeloos door de vlakte: de trosknechten, die uiteen gegaen
waren om te plunderen, ziende van verre dat de legerplaets door de Nerviers was
ingenomen, zetteden het mede op een loopen. Hier door ontstond er een ongemeen
gekerm en gehuil onder die welke de wagens bewaerden; zy achtten den slag voor
de Romeinen verloren en waren, door schrik vervolgd, weldra uit het gezigt. Het
triersche peerdenvolk, dat als hulpbende in het leger van Cesar was, ziende de
legerplaets der Romeinen vol Belgen, de legioenen door eene wolk van Nerviers
omsloten, de ruitery, de trosknechten, de schutters, de slingerwerpers in volle vlugt,
twyfelde niet meer aen de gewisse nederlaeg der Romeinen en vertrok in allerhaest
naer huis om de vernietiging der legioenen en den zegeprael der Belgen aen te
kondigen.
Cesar zich op het punt ziende van alle de vruchten zyner overwinningen in eens
te verliezen, en misschien met alle zyne soldaten op
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vreemden bodem te sneuvelen, bezwoer met vurige woorden het tiende legioen den
moed niet op te geven; dan liep hy tot den regter vleugel, alwaer hy de zaken in eenen
nog veel meer beklagelyken toestand vond: alle de vaendels waren te saem gedrongen
en de soldaten door den vyand dusdanig ineen gedrukt, dat het hun aen plaets ontbrak
om hunne wapens te behandelen. De vaendrager en alle de oversten der vierde bende
lagen versmoord in hun bloed. Het vaendel was in de magt der Nerviers, die met
eene ongemeene razerny de dood en de vernieling in de verwarde gelederen der
Romeinen wierpen.
In dit noodlottig oogenblik zag Cesar wel dat er voor zyne mannen geene hoop
op ontzetting mogelyk was, dan alleenlyk door eene laetste en misschien vermetele
pooging. Hy, door wanhoop en woede vervoerd, ontrukt den schild van eenen soldaet,
en zich met het zweerd in de vuist voor de slagorde werpende, roept hy de oversten
by hunnen naem, doet de vaendels uiteen gaen, de gelederen ontsluiten en vermaent
de soldaten nog eenen laetsten aenval te wagen.
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Op de stem van hunnen veldheer herschepten de Romeinen den verloren moed en
zy weêrstonden gedurende eenigen tyd de hevige bevechting der Nerviers. Cesar
deed inmiddels het zevenste legioen, dat op eenen afstand streed, by het andere
naderen; dus beide vereenigd, boden zy aen alle zyden eenen goeden tegenweer aen
den vyand. De onversaegdheid van Cesar en zyne wyze schikkingen hadden zyne
nederlaeg toch niet kunnen beletten; maer het onbestendig geluk verklaerde zich
eensklaps weder voor de Romeinen: - twee nieuwe legioenen, die als achterwacht
gesteld waren, kwamen nu eerst boven den heuvel; de komst dezer versche benden
bezielde de Romeinen met nieuwe kracht en zy herinnerden zich dat zy tot dan
onverwinnelyk geweest waren.
Nu veranderde de gesteldtenis van den stryd geheel en al: de versche legioenen
vielen de reeds vermoeide Nerviers van ter zyde aen; het tiende legioen bevocht hen
langs achter, waer door onder de Belgen dan ook eenige verwarring geraekte.
Langs alle kanten door de aenvallende Romeinen omringd zagen de Nerviers het
geluk zich langzaem voor den vyand verklaren; zy zouden zich misschien nog wel
door de vlugt hebben kunnen redden, aengezien de gesteldheid der plaets, die zeer
boschachtig was; doch, getrouw aen hunnen schrikkelyken eed, bleven zy staen en
ontvingen de dood met koelen bloede. Niet zoohaest viel er een Nervier neder of een
ander Nervier sprong boven op het lyk om den vyand aen te vallen, en, in dezen
wanhopigen stryd, gingen de onverschrokken Belgen geenen voetstap achteruit; ja,
zoo ver klom hunne razerny dat zy, geen schietgeweer hebbende, boven op de
opgehoopte lyken hunner broederen gingen staen en uit dezelve de pylen en javelynen
trokken om den Romeinen toe te werpen.
Deze slagting eenen tyd lang geduerd hebbende lagen er over de 50,000 Belgen
op het veld en van het geheele leger bleven er niet meer dan 500 overig, welke
afgemat en met wonden overdekt zich door de rivier in de bosschen begaven. Dus
was die kloekmoedige natie, op eene handvol mannen na, geheel en al voor de vryheid
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gesneuveld: de vaderlandsche grond had het bloed van 50,000 helden gedronken en
België zag de romeinsche wereldbeheerschers, in het jaer 57 voor de geboorte des
Zaligmakers, voor de eerste mael, als meesters zynen bodem betreden.
Cesar, verwonderd over zoo veel moed, nam de overgeblevene Nerviers met hunne
vrouwen en kinderen onder zyne bescherming, en schreef met zyne eigene hand in
het boek zyner aenteekeningen: De Belgen zyn de dapperste aller Gallen!
Men noemt deze stryd de slag van Prele omdat men denkt dat hy omtrent een dorp
van dien naem, by Chatelet in Henegauwen, voorviel.
De Advatischen hoorende van de nederlaeg hunner bondgenoten sloten zich op
in de sterke stad, welke zy omtrent het tegenwoordig Namen bezaten; maer wanneer
zy de Romeinen voor hunne muren

allerlei reuzenachtig oorlogstuig zagen bouwen, gaven zy zich over en wierpen een
gedeelte hunner wapens over de wallen. Dan des nachts en onverhoeds overvielen
zy de Romeinen met wapens die zy verborgen of spoedig gemaekt hadden.
Ongelukkiglyk kregen zy
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niettemin de nederlaeg en werden, op bevel van Cesar, in het openbaer en aen den
meestbiedenden ten getalle van 53,000, als slaven verkocht en naer alle gewesten
vervoerd.
De byna volledige vernietiging van twee zulke stammen als de Nerviers en de
Advatischen waren, bragt de vrees onder het grootst getal der omliggende volkeren;
van alle kanten kwamen gezanten tot Cesar om zich den Romeinen te onderwerpen.
Van de overige belgische volkeren, bleven de Menapiers of Vlamingen nog alleen
binnen hunne digte bosschen de wapens in de hand houden, en het kostte aen Cesar
jaren arbeids en een groot getal soldaten om hen gedeeltelyk ten onder te brengen;
want nooit werden zy door hem beslissend overwonnen.
Gedurende dry jaren bleef Cesar in België oorlogen, dan tegen dezen, dan tegen
genen stam; het juk viel de Belgen zwaer, en, ofschoon zy niets vermogten, deden
zy menigvuldige poogingen om hunne vryheid te herwinnen; allengskens nochtans
scheen hun de moed te ontzinken en het land verviel in eene genoegzame rust. Cesar
dit zoo gissende, verliet België gedurende den winter en begaf zich dieper in het
Binnen-Gallië. Hy verdeelde zyn leger onder verschillende veldheeren en verspreidde
alzoo zyne legioenen over België en Gallië. Onder anderen werden de oversten
Sabinus en Cotta, met een legioen en vyf benden, gelegd binnen Atvatuca, eene
versterkte plaets in de landen der Eburonen of omstreken van Luik.
Nochtans in de stilte der onmagt was er een heete dorst naer wraek en een bittere
haet in de harten der Belgen gegroeid; ieder snakte naer de verlossing en wachtte
met ongeduld het oogenblik af, om nog eene laetste en wanhopige pooging te doen.
Ambiorix, een heldhaftig en voorzigtig overste der Eburonen, binnen wiens landgebied
Sabinus en Cotta gelegerd waren, gaf eerst het teeken tot den opstand; hy verbond
zich met Indiciomarus, oversten der Trevieren, en vormde met hem het ontwerp om
alle de verdeelde legioenen een voor een aen te vallen en te vernielen. Van zynen
kant begon Ambiorix onmiddelyk den oorlog; maer
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vooraleer zich gewapenderhand te vertoonen deed hy met list aen Sabinus en Cotta
gelooven, dat een ontzaggelyk duitsch leger in België ging komen en dat hy, als
vriend der Romeinen, hun aenraedde Atvatuca te verlaten, om zich by het naestgelegen
legioen te vervoegen. De Romeinen, over dit nieuws verschrikt, en geen bedrog
vermoedende, verlieten des nachts hunne legerplaets, gevolgd door karren en wagens,
waerop hun voorraed en oorlogstuig geladen was.
Ondertusschen had Ambiorix in zekere leegte, waer de Romeinen moesten
doorgaen, zyn volk van wederzyde den weg verborgen. Zoodra het vreemde leger
zich vertoonde viel hy onvoorziens op de verschrikte benden en versloeg de Romeinen
in een lang en hardnekkig gevecht: geen enkel vyand ontkwam het. De zegepralende
Belgen namen Atvatuca in en maekten de ryke lading der wagens ten buit. Zonder
tydverlies begaf Ambiorix zich met zyn klein leger naer het land der Nerviers, alwaer
de romeinsche overste Cicero met een legioen gelegerd was. Onderwege kwam hem
hulp by van alle gewesten van België, ja zelfs het zwakke overschot der Nerviers
liep te wapen.
Het belgisch leger overviel eene bende van Cicero en versloeg dezelve; dan
bouwden zy torens en stormrammen, gelyk de Romeinen gewoon waren te doen, en
staken eindelyk de legerplaets in den brand. Alhoewel het vuer, na alle de hutten
verslonden te hebben, van zelf uitging geraekte het legioen niettemin in het uiterst
gevaer, maer de onversaegdheid dezer oude soldaten hield de Belgen nog eenigen
tyd uit de legerplaets, tot dat Cesar zelf met een leger uit Gallië kwam aengeloopen
en de Belgen, by middel van eenen krygslist, in een gevecht geheel en al op de vlugt
en uiteen sloeg. Indiciomarus werd korts daer na ten onder gebragt, en, nu meer dan
ooit was België ontmoedigd en neêrslagtig. Ambiorix liet echter niet af alle naburige
volken tot den oorlog aen te manen en samenspanningen tegen de Romeinen te
berokkenen. Cesar, ziende dat het hem nooit mogelyk zou zyn, zyne wingewesten
in België rustig te bezitten, en van inzigt zynde Duitschland en Engeland aen te doen,
vatte het voornemen op de Belgen voor altyd te verpletten.
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Hy vormde een leger van 60,000 man, zond hetzelve in groote afdeelingen dwars
door België en deed er alles verbranden en verwoesten. Onmenschelyker nog
behandelde hy de Eburonen: willende zynen vyand, den dapperen Ambiorix, dood
of levend vangen, deed hy alle de Eburonen vermoorden en vervolgde dezelve langen
tyd als wilde dieren, in bosschen en spelonken; zoodat dit volk geheel en al vernietigd
werd. Ambiorix geraekte over den Rhyn en bleef in Duitschland.
Van dit oogenblik af, en wel in het jaer 50 voor des Zaligmakers geboorte, eindigde
de tegenstand der uitgeputte Belgen en Roma plantte rustig den arend der heerschappy
op onzen vaderlandschen grond.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

23

Hoofdstuk II.
België onder romeinsche beheersching. Komst der Franken.
Van 51 voor J.-C. tot 442 der Kristene tydrekening.

Na de overwinningen van Cesar verloren de Belgen allengskens dien heeten dorst
naer vryheid, welke te voren hun kenmerk was; zy betreurden hunne onderwerping
gedurende eenige jaren in stilte en werden eindelyk, met hunne toestemming, omtrent
het jaer 28 voor onze tydrekening, als provincie in het romeinsch Ryk ingelyfd. By
de vyfhonderd jaren bleven onze voorvaderen onder de vreemde heerschappy.
Gedurende dien tyd veranderde deze landstreek geheel en al van opzigt: de Romeinen
strooiden hunne meer gevoorderde
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beschaving onder het volk; het zuidelyk gedeelte werd allengskens bevolkt door
gallische uitwykelingen, en vermits de overgebleven inwooners de latynsche tael
onder hunne duitsche spraek mengden verliepen zy van hunnen eersten oorsprong
en kregen later den naem van Walen. De noordelyke en westelyke inwooners van
België, nu de Vlamingen en Brabanders, behielden hunne oorsprongelyke spraek.
In het algemeen verbeterde de staet des Lands gedurende de overheersching: de
koophandel en de nyverheid verkregen eene zekere uitzetting. De Menapiers leverden
den Romeinen vleesch, ganzen, graen en vee; anderen maekten lakenen kleederen
en krygstuig, of dreven handel in Margel of mestaerde; zoodat België, aengaende
zyne stoffelyke belangen, in grooten welstand kwam.
Dan verschenen er twee nieuwe volken op onzen bodem. De Taxanders, van
duitsche afkomst, sloegen zich neder in die barre streken welke wy onder den naem
van Kempenlanden kennen; een gedeelte Eburonen en Advatischen, gevoegd by
eenige kleine stammen van de omstreken van Trier, zetteden zich neder in het oord
waer de stad Tongeren, door hen gebouwd, zich bevindt; zy droegen den naem van
Tongers.
De Belgen dienden als soldaten in de legers der Romeinen en namen deel in hunne
oorlogen; onversaegdheid en getrouwheid kenmerkten hen steeds en deed hen als
lyfwachten der keizers uitkiezen. Verder is er weinig over het overheerscht België
te melden. Gedurig verpligt voor anderen te stryden, spreekt het van zelf dat onze
voorvaderen dan geene merkbare feiten der geschiedenis konden nalaten: hun bloed
stroomde dikwyls, dan voor den eenen, dan voor den anderen keizer of troonzoeker,
maer het vaderland was het doel hunner manhaftigheid niet.
Alhoewel eenige verkondigers van het heilig Evangelie de zuidelyke streken van
België, reeds in het jaer 250 bezochten, schynt het echter niet dat de Kristenleer voor
alsdan onder onze voorouders merkelyken voortgang deed.
Maer de tyden gingen veranderen! De magtige hand van God
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strekte zich uit over het eergierig en zedeloos Roma! - Terwyl het Ryk gescheurd en
geschokt werd door bloedige burgeroorlogen, terwyl de Romeinen, in gezindheden
verdeeld, elkanders bloed op het slagveld vergoten, vormde zich, op de grenzen van
het Ryk, een schrikkelyk orkaen, dat de trotsche arenden voor altyd van hunnen
standaerd moest rukken en de romeinsche overheersching moest vernietigen. Als of
de stem des Heeren de wilde volkeren van Duitschland en Scytië had ingesproken
dat de val van Roma aenstaende was, liepen, aen alle uiteinden des Ryks, geheele
zwermen woeste geslachten byeen. Het Oosten, Zuiden en Westen zagen de Gothen,
de Hunnen, de Alanen, de Wandalen en de Zweven, die elk een deel van het Ryk
innamen; ja, de stad Roma zelve viel in handen der barbaren. Onderwyl hadden een
groot getal duitsche en kimbersche volkeren een verbond aengegaen om gezamentlyk
de romeinsche bezittingen in België en Gallië te bespringen. Deze roofzieke stammen
noemden zich Franken, dat stoutmoedigen, onverschrokken beteekent. Eerst
samengerukt op den duitschen boord van den Rhyn, kwamen zy zich weldra in het
noorden van België nederzetten, en woonden aldaer langen tyd in vrede met de
ingezetenen, wier tael zy spraken.
Eindelyk, in het jaer 442, voortgestuwd door andere afzakkende duitsche stammen,
stonden zy op onder hunnen koning Hlodio en verjoegen de Romeinen uit België en
uit een klein gedeelte van Gallië.
Hier eindigt de eerste overheersching onzes vaderlands. Een nieuw Ryk gaet
opstaen: de Franken gaen het westelyk Europa in eene andere rigting rukken. Dit
tydstip, hoe verward, hoe onbestendig ook, is de akker waerin de zaden van onze
tegenwoordige wetten, van onze zeden, van onze gedachten gestort werden. Wy
mogen en moeten de Franken gedeeltelyk als onze voorouders aenzien: hun bloed
heeft zich eeuwen lang gemengd met dit onzer eerste vaderen; maer daerom zyn wy
van onzen oorsprong niet afgeweken: Belgen en Franken waren beide duitsche
stammen. Wy kunnen dus het Ryk der frankische koningen niet als eene vreemde
overheersching beschouwen.
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Deze Franken kon men gemakkelyk van andere stammen onderscheiden aen zekere
wyze van kleeding en van zeden. Zy bonden zich de geelrosse haren in eenen bos
boven het hoofd, latende van hetzelve een gedeelte als eene pluim nederhangen; hun
aengezigt was geschoren, behalven twee groote knevels: zy droegen zeer naeuwe
lynwaden kleeden met eenen breeden gordel, waeraen de degen hing. Hunne wapens
waren, de naer hen genoemde Frankiske of wapenbyl en eene spies met weêrhaken,
die zy hang dat is te zeggen, haek, noemden. Met hen kwam in België de dweepende
godsdienst van Wodan of Thor en het geloof aen den heidenschen hemel Walhalla.
Onder de Franken waren niet alle de leden der natie gelyk. Eenige stammen
aenzagen zich als de edelsten en waren in groot aenzien; uit dezen werden de oversten
gekozen; zy alleen bezaten gronden in eigendom, en aenzagen derzelver bewooners
als hunne slaven of Laten. De mindere stammen, onder de benaming van vrye lieden,
dienden in den oorlog en hechtten zich aen den eenen of anderen oversten, als zyne
krygsmannen. Uit dit verschil van stand is later de leenheerschappy of feodaliteit
gesproten.
De doorluchtigste stam der Franken was die der Salisken, welke by de rivier de
Sala of Yssel gewoond hadden.
Even gelyk nu reeds gedurende 500 jaren de geschiedenis der Romeinen ook die
der Belgen was, zoo zal nu nog langen tyd de geschiedenis der Franken het eenig
verhael van het wisselvallig lot onzes vaderlands zyn.
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Frankisch tydvak.
De Franken in België.
Hoofdstuk I.
België onder de frankische vorsten van den stam der Merwigings. Bekeering onzer voorvaderen tot het kristen geloof. - België in twee
gescheiden maekt deel van Oostryk en Westryk. - Vestiging van het
leenregt of der feodaliteit.
Van 442 tot 752.

Hlodio, de koning der Franken, had zyne overwinningen uitgestrekt over geheel
België en over het noorden van Gallië, wanneer de dood hem verraste. Zyn opvolger
Merwig, die als hy tot den salischen stam der Merwigins, of kinderen van Merwig,
behoorde, en in Kortryk zyn verblyf hield, schynt niet veel gedaen te hebben om
zyne landpalen uit te breiden; maer het was zyn kleinzoon Hlodowig (Clovis), die
de heerschappy der Franken op onwrikbare grondvesten moest bouwen. Deze jonge
koning riep zyne onderdanen byeen, en, de standaerd des oorlogs opgestoken
hebbende, verjoeg hy,
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omtrent het jaer 486, de Romeinen uit alle de landen die noordwaerts den stroom de
Loire gelegen zyn. Aldus kwam meer dan de helft van Gallië, nu Frankryk, onder
den zelfden staf met België, en de geschiedenis der beide volken werd de zelfde.
Terwyl de Belgen en Franken nog in de duisternis der afgodery verzonken lagen
hadden veel Gallen en Romeinen de leer van Christus aengenomen. Er bestonden
onder hen reeds talryke bisschoppen en priesters. Dezen ondernamen het, den
magtigen overwinnaer Hlodowig te bekeeren, en gelukten in hunne poogingen. Het
hoofd der Franken verloochende zyne kimbersche goden, in 497, en ontving het
doopsel met groote plegtigheid in de stad Reims, van den heiligen Remisius. Een
zeker getal Franken volgden zyn voorbeeld, doch het grootst gedeelte, en bovenal
de Belgen, bleven hardnekkig verkleefd aen den afgodendienst, die meer tot hunne
zintuigen en driften sprak dan de verhevene en bespiegelende leer der Kristenen.
Gedurende het Ryk van Hlodowig en van eenigen zyner opvolgers schynen de
Belgen niet als overwonnen stammen te zyn aenzien geweest; in de volkryke gewesten
ten minste leefden zy onafhanglyk en in gelykheid met de onder hen woonende
Franken. Ondanks de oorlogen en schokken, die het Land zoo menigvuldig onderstaen
had, was de bevolking aengegroeid; eenige steden begonnen als middelpunten eener
wydere beschaving zich te vestigen. Kortryk, Doornik en Tongeren bestonden reeds
lang; Gent en Brugge namen toe in inwooners en welvaert; Antwerpen was een
kasteel of Burgt omringd van een aental geringe wooningen en visschershutten,
Namen insgelyks een kasteel by de Maes; Brussel en Luik bestonden nog niet. Een
oneindig getal dorpen en gehuchten overdekten België; de oevers der zee waren op
vele plaetsen ingedykt, eenige bosschen gedeeltelyk verdwenen, vele moerassen
droog gemaekt en de grond begon alsdan reeds de kenteekens te dragen van een
talryk, werkzaem en vernuftig volk.
Het platte land en de kleine dorpen genoten de vryheid der steden niet: daer hadden
zich op sommige plaetsen oversten van
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Hlodowig.
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frankische benden of stammen nedergezet, die de omliggende gronden, uit regt van
overwinning, als hunnen eigendom aenzagen en zich aenstelden als heeren over de
dorpelingen. Zy bewoonden sloten en kasteelen, volgens romaenschen styl, met
zware ronde torens ombouwd en dwongen hunne Laten, zoo noemden zy de hun
onderhoorige boeren, tot het opbrengen van zekere vruchten of tot het bebouwen
hunner akkers. Deze magt verkregen zy zich dikwyls door geweld, doch meesttyds
was dezelve hun gegeven door iemand die hooger of magtiger was dan zy en van
wien zy zelven afhangelyk waren. De onderschikking klom aldus op tot den vorst
of koning, die kon beschikken over alle de landen waeruit het grondgebied des Ryks
bestond, en dezelve ten leen gaf aen wien hy wilde. Op deze wyze begon het
leenheerschap of de feodaliteit als eene wettelyke inrigting: de oude edeldom vindt
de eerste wortelen zyner stamboomen in deze bezitters of leeners van den grond des
vaderlands. Voorts stelde de koning, onder den naem van graven of heirtogen, oversten
van gewesten aen, opdat zy in zyne plaets regt doen en de heiren of legers zouden
aenvoeren. Maer vermits, in die barbaersche tyden, by gebrek aen bestendige wacht
en regelmatige onderschikking der ambtenaren en heeren, het niet altyd mogelyk
was de magtige misdadigers door de gewoone regtveerdigheid te straffen, benoemde
de algemeene vergadering der natie den eenen of anderen beruchten graef of hertog
tot buitengewoon vervolger der moordenaers, met den tytel van Morddom, zoo veel
als Moordheer. Van dit woord maekten de Latynen door klanknavolging Major
domus en de latere Franschen, dit vertalende, schreven Maire du palais. De magt
dezer ambtenaren groeide al spoedig aen en weldra bevonden zy zich weinig minder
verheven dan de koning zelf.
Hlodowig in 511 overleden zynde, werd het Ryk, volgens de gewoonte der Franken,
verdeeld onder zyne vier zonen Theodorik, Hloter, Hildebert en Hlodomir. België,
in twee gesplitst, viel ten deel aen Theodorik en Hloter: de eerste kreeg alle de
gewesten die van de Schelde tot den Rhyn zich uitstrekken en onder den
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gemeenen naem van Osterrike bekend waren; de tweede ontving als erfdeel, de
landen die tusschen de Schelde en de zee gelegen zyn en Neosterrike genoemd
werden. Deze twee benamingen beteekenen: de eerste het frankische ryk ten Oosten
en de andere het frankische ryk ten Niet-oosten, anders Westen.
De eerste vorsten van den stam der Merwigings waren dappere veldheeren, altyd
gereed om te wapen te loopen; maer hunne opvolgers, nu rustig in bezit der
overwonnen landen, verloren allengskens de strydbaerheid hunner vaderen en
vervielen in eene zonderlinge vadsigheid, welke hun door het volk den naem van de
Luije koningen deed geven. Gedurig opgesloten in hun paleis, waer zy zich zonder
palen der weelde en der onkuischheid overgaven, lieten zy het Ryk bestieren door
den Morddom, die mettertyd de geheele rigting van s' Landszaken tot zich getrokken
had. Deze bezat nu de volle magt van eenen vorst; hy gaf wetten, had het bevel over
de legers, beschikte over 's Ryks middelen; in een woord, hy was vorst met de daed
terwyl de koning alleen den naem er van droeg.
Verschillende burgeroorlogen verscheurden intusschen het Ryk der Franken en
lieten den beheerschers weinig tyds over om het Bestuer eene vaste en regelmatige
inrigting te geven: de stam der Merwigings bereidde zynen eigen val door
achteloosheid en onkunde; en ware het niet geweest dat de Belgen en Franken van
Osterrike de woeste volkeren van Duitschland met moed en aenhoudendheid
wederstonden, zoo had misschien ons vaderland al spoedig nieuwe meesters gezien.
Inderdaed eene nieuwe volksverhuizing was er in het wyde Duitschland geschied:
de Saksen waren naer den Rhyn afgezakt en deden gedurig poogingen om de Franken
van deszelfs boorden te verjagen; langs eene andere zyde was een kimbersch volk,
met name de Vriezen, langs de boorden der zee, uit het Noorden tot in Batavië, nu
Holland, nedergekomen en bedreeg ernstig de frankische bezittingen langs dien kant.
Reeds hadden deze beide volken veel gronds ingenomen en hunne houding was voor
de Franken zeer ontzettend geworden, toen zy door de Osterrikers van België, omtrent
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den jare 620, achteruit geslagen werden. De veldoverste of hertog der Osterrikers
was een zekere Peppin, woonende of geboren te Landen by St-Truijen, en vermaerd
om zyne manhaftigheid en beleid in den oorlog.
De koning Hloter, tweede van dien naem, en die alsdan over geheel het Frankenland
heerschte, riep Peppin van Landen tot zich en maekte hem zynen Morddom. Het Ryk
mogt onder zyn wys en voorzigtig bestuer een weinig ademhalen: het regt werd
geoefend, meer regelmatigheid kwam in 's Landszaken; de twisten hielden op, en de
duitsche benden der Saksen en der Vriezen werden teruggehouden.
Omtrent den jare 625 kwam Peppin terug naer België met Dagobert,

zoon van Hloter, welke door zynen vader aengesteld was als koning over Osterrike.
Aen den naem van den belgischen Frank Peppin, die onder onze voorvaderen door
edelheid van gemoed uitblinkt, verbindt zich eene roemweerdige omstandigheid, die
de aendacht aller Belgen vestigen moet.
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Tot hier toe had het licht van het Evangelie slechts eenige schaersche sprankels over
het noorder- en wester-België geschoten. Het grootst gedeelte van ons vaderland was
nog den afgoden toegewyd; het beschavende woord van Christus had de woeste
gemoederen onzer voorvaderen nog niet verzacht; de heilige, de troostende wet der
kristelyke broederliefde en der regtveerdigheid was hun nog niet medegedeeld
geworden. Maer onder koning Dagobert, die in 628 zynen vader opvolgde, of liever
onder den Morddom Peppin van Landen, ging de zon der verlichting voor hen op:
de roep van Christus doordrong hunne bosschen en heiden, en zy ook verwierpen
hunne afgoden om het vredelievend geloof der Kristenen te omhelzen.
Beschermd en ondersteund door koning Dagobert, begaven heilige mannen zich
dieper in België om de bekeering onzer voorvaderen te bewerken; in den eerste
werden zy gehoond en verjaegd; maer, vervuld met den geest Gods, stelden zy hunne
verduldigheid tegen de vervolging. Hunne voorbeeldelyke deugd, hunne
welsprekendheid en hunne zachtzinnige lydzaemheid maekten welhaest indruk op
de gemoederen der Belgen, en de wet van Christus werd eindelyk met bewondering
en geestdrift door het grootst gedeelte onzer voorvaderen aengenoren. Deze bekeering
geschiedde in weinige jaren: omtrent 625 werd zy begonnen en in 660 zag reeds de
zoon Gods, uit den Hoogen, op een kristen België neder.
De voornaemste apostels of leeraers onzes ouden vaderlands zyn geweest: St.-Eloy,
bisschop van Doornik, die, in 646, het Geloof verkondigde rondom Brugge, langs
den geheelen zeekant, tot Antwerpen en in Zeeland; St.-Amands, die de inwooners
van Gent bekeerde, aldaer twee kloosters stichtte en voorts in alle de streken tusschen
Gent en Doornik het woord van Christus onder onze voorvaderen zaeide. Later ging
hy naer Antwerpen en wydde er eene kerk in. - St.-Lieven, bisschop in Schotland,
vernomen hebbende wat poogingen er in België tot de bekeering der ingezetenen
gedaen werden, kwam, in 654, naer Gent gevaren en begon het Geloof in
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het later genaemd Braband te prediken. Na er een groot getal inwooners gedoopt te
hebben werd hy vermoord en stierf op onzen bodem als martelaer van Christus. St.-Remakel predikte in de omstreken van Luik. St.-Willebrords was de bekeerder
der Kempenlanden en van Vriesland. Een aental andere verkondigers doorliepen de
min bevolkte gedeelten van het midden- en noorder-België. Overal werden abtdyen
door de Belgen en Franken gesticht, en, zoo moeijelyk, zoo langzaem als hunne
bekeering geweest was, zoo vurig was nu hunne liefde tot den God wiens dienst zy
aenveerd hadden. Het is alsdan dat de eerste kerken ter eere van Christus, in ons
vaderland, hare torens als eene hulde ten hemel schoten.
Koning Dagobert stierf in 638; doch voor zyn overlyden stelde hy Peppin van
Landen aen als leidsman van zynen zoon Sighebert, die de kroon van Osterrike na
zynen vader ontving. Peppin stierf korts daer op, in 640, latende het Land in de rust
en in den vrede, welken hy het had verschaft. Zyn zoon Grimoald werd Morddom
van Osterrike in zyne plaets.
Zoolang koning Sighebert leefde volgde Grimoald het voorbeeld van den edelen
Peppin, zynen vader; maer wanneer Sighebert stervende, hem als voogd aenstelde
over zynen eenigen en minderjarigen zoon Dagobert, kwam er een misdadig gedacht
van heerschzucht in het hart van Grimoald. Hy besefte de mogelykheid om de kroon
in zyn eigen huisgezin over te brengen, vermits Sighebert, uit vrees van geene
erfgenamen na te laten, Hildebert den zoon van Grimoald als zyn eigen kind
aengenomen had. Dus was er geen ander hinderpael om hem den troon te laten
beklimmen dan het bestaen van Sigheberts jongen zoon. Grimoald deed dit kind
opligten en bedektelyk naer Schotland voeren; maer korts daer na, in het jaer 658,
lokte Hlodowig II, koning van Neosterrike hem met zynen zoon naer Parys en deed
ze beide vermoorden, om de verdwyning van Sigheberts kind te wreken. Grimoald
bezat in Osterrike wyduitgestrekte eigendommen, die door erfregt vervielen op
Ansegys, den man der heilige Begga, dochter van Peppin van
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Landen. Deze Ansegys hield zich rustig in zyne bezittingen, zonder eenige andere
staetsweerdigheid te bejagen.
Anders was de inborst van zynen zoon Peppin, bygenaemd van Herstal, als
woonende omtrent Luik in eene plaets alzoo geheeten. Zoodra zyn vader overleden
was herinnerde hy zich de grootheid zyner voorouders en de moord van Grimoald.
Hy riep zyne landgenoten te wapen, en zich den naem van hertog van Osterrike
toeeigenende, trok hy te velde tegen Theodorik, alsdan koning van alle de frankische
bezittingen. Peppin van Herstal gelukte dit mael niet in zynen opstand; hy kreeg de
nederlaeg en werd gedwongen zich langen tyd in de bosschen verscholen te houden;
maer dry of vier jaren later, eenige nieuwe benden vergaderd hebbende, versloeg hy,
in 687, het koninglyk leger en nam Theodorik zelven gevangen, denwelken hy weder
vry liet, op voorwaerde dat hy hem als Morddom zou aenstellen. Dit geschied zynde
kreeg Peppin van Herstal, als opperambtenaer, het roer van het frankische Ryk in
handen en bestuerde het gedurende zeven-en-twintig jaren met lofbare voorzigtigheid
en bewyzen van moed.
Hy stierf in 714, geene andere zonen nalatende dan eenen jongeren zoon Grimoald
en eenen bastaerd geheeten Karl, die binnen Keulen werd gevangen gezet door
toedoen van Plectruid, weduwe van Peppin, die het Bestuer van Osterrike in handen
nam.
Lang toch kon eene vrouw in dit woelig tydstip niet eene kroon rustig dragen.
Magtige vyanden wierpen zich spoedig tegen haer op met de gegronde hoop op eene
gemakkelyke overwinning. Radbod, het hoofd der Vriezen, rukte met een leger tot
by Keulen en de Neosterrikers vielen langs de andere zyde op het grondgebied der
radelooze Plectruid. Voordeel trekkende uit deze omstandigheden, ontsnapte Karl,
reeds in 715, uit zyne gevangenis. Hy herinnerde zich, dat de stervende Peppin hem
als zynen opvolger had uitgeroepen en nam voor, het Land dat hy als zyn erfdeel
aenzag door onversaegdheid te redden. Hy trok op tegen de Vriezen en verloor den
veldslag; maer daerom gaf hy den moed niet op: dry jaren
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lang besteedde hy aen kleine gevechten, die den vyand grootelyks hinderden; dan,
eindelyk een leger byeen gekregen hebbende, versloeg hy de Neosterrikers in eenen
grooten stryd en deed zich door geweld als Morddom van den frankischen koning
aenstellen. Aldus herwon hy, in 717, de weerdigheden en de eigendommen zyns
vaders. Aen hem werd het frankische Ryk eenen wyden roem en eene groote
uitbreiding verschuldigd. Karl was een gelukkig en dapper krygsman; zyn gansch
leven werd eene reeks van gevechten, in dewelke de zege hem bestendig bybleef.
Het roemweerdigste zyner wapenfeiten geschiedde in 732. De Saracenen,
Mahometanen van Afrika, waren in het zuidelyk Europa als een bloedzieke zwerm
gevallen en bedreigden alle kristen Ryken met eenen gewissen ondergang; maer
Karl, hun ontzaggelyk getal niet aenziende, liep hen te gemoet en vernietigde hunne
magt in eenen veldslag by de stad Poitiers in

Gallië. Dry-honderd-duizend man sneuvelden op dien heugelyken dag, en het kristen
Europa was gered. De held verkreeg ter dier gelegenheid den naem van Karl-Marteel,
waerschynlyk naer den wapenhamer of marteel, met denwelken hy gedurende den
veldslag had gestreden.
De glorie en de magt van Karl waren by alle deze zegepralen zoo
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groot geworden, dat hy door het volk als een vorst geëerbiedigd en bemind was,
alhoewel er een koning bestond; doch die had van de opperheerschappy niets dan
den naem. De stam der Merwigings scheen uitgeleefd, en alles in de geschiedenis
voorspelt de verandering die eenige jaren later moest gebeuren.
Onder het bestuer der luije koningen, zonen van Merwig, had de oude romeinsche
beschaving weder eenigzins de overhand op de duitsche beschaving verkregen; ten
minste in het zuiden van Gallië en in een deel van Neosterrike hadden de meeste
Franken zelven, het latyn onder hunne tael gemengd en zich byna geheel met de
inwooners versmolten. Uit dit mengsel van de oude keltische of gallische tael met
de latynsche en frankische spraken, is de hedendaegsche fransche tael later
voortgesproten. Dan, in dien tyd kende men dit gebrekkelyk mengsel onder den naem
van Romaensch.
De latynsche beschaving werd onder Karl-Marteel met geweld teruggestooten.
Het oud Duitsch, weinig verschillend van het vroeger Vlaemsch, was de tael der
mannen van Osterrike; zy, overwinnaers van Gallië, drongen dezelve nog eens aen
de volkeren op, en de tael onzer voorvaderen heerschte weder in het gansche
Frankenland.
De ingenomen gewesten werden verdeeld onder de byzonderste krygsoversten; ja
zelfs geestelyke goederen en abtdyen werden toegeeigend aen ongeleerde en ruwe
mannen.
Karl-Marteel stierf in 741, latende twee erfgenamen na: Karloman, die zich een
weinig later in een klooster vertrok, en Peppin bygenaemd de korte. Deze volgde
zynen vader op in de bediening van Morddom.
Na gedurende elf jaren onder eenen der onbekwaemste vorsten het bestuer des
Ryks waergenomen te hebben, werd hy, door de algemeene vergadering der vrye
Franken van Oster- en Neosterrike, in 752, tot koning uitgeroepen en als zoodanig
gezalfd door den zendeling van Paus Zacharias.
Door dit voorval ging de kroon van Frankenland uit den stam der Merwigings om
in het geslacht der Karlings of zonen van Karl te worden overgebragt.
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Hoofdstuk II.
België onder de frankische vorsten van den stam der Karlings. - Het
Ryk van Karl-de-Groote.
Van 752 tot 814.

Alhoewel de geschiedenis ons niet genoeg stof oplevert om met kennis van zaken
over het Ryk van Peppin-de-Korte en over zyne inborst te oordeelen, zoo is het
nochtans eene waerheid dat onder hem het bestuer in regelmatigheid aenwon, en dat
zyne poogingen er naer toe strekten om de orde en het regt te doen handhaven. Hy
trok de genegenheid zyner onderdanen meer dan een zyner voorgangers tot zich en
deed alzoo vergeten, dat hy niet door erfregt op den troon geklommen was. Het
Geloof en de geestelykheid vonden in hem eenen vurigen voorstaender; hy toonde
zich waerschynlyk vatbaer voor verdere verlichting; want aen zyne zonen werd, met
de kunst van den wapenhandel, ook eenige kennis der wetenschappen gegeven.
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By de voorzigtigheid voegde hy ook den heldenmoed zyner vaderen. De kronyken
verhalen van hem eene wonderbaer stoute daed. Eens was hy tegenwoordig by een
gevecht van wilde dieren; hy bevond zich met zyne hovelingen in eene gaendery,
van waer men in het strydperk zag. Terwyl alle oogen gevestigd waren op eenen
stier, die onder de scheurende klaeuwen van eenen leeuw omvergerukt lag, hoorde
Peppin dat men hem om zyne korte gestalte beschimpte. - Hier over vergramd, en
willende doen blyken dat er eene groote ziel in zyn klein ligchaem woonde, roept
hy tegen zyne beschimpers uit: - Wie van u durft dien stier gaen verlossen? Niemand
antwoordt. Peppin springt onverschrokken het strydperk in, bevecht den leeuw en
heft weldra het afgehakt hoofd van het schrikkelyk dier als een zegeteeken in de
hoogte.
In 754 kwam de heilige Bonifaes, paus van Roomen, verjaegd door de Lombarden,
naer Frankenland gevlugt. Peppin werd door hem op nieuw met groote plegtigheid
tot koning ingewyd en gezalfd, en dwong daerna de Lombarden tot het eerbiedigen
van het hoofd der kristen Kerk.
Peppin-de-Korte stierf in 768 en liet het Ryk aen zyne twee zonen, Karl en
Karloman; maer deze laetste korts daer op gestorven zynde, bleef Karl alleen in bezit
van het frankische grondgebied.
Met de troonbeklimming van dezen Karl, later bygenaemd de groote (Carolus
magnus) begint er voor Europa een schooner en eeuwig heuglyk tydstip.
Karl, als of hy door goddelyke bestemming hier toe geroepen was, gaet het licht
der ware beschaving onder de volken doen schynen; met hem verandert de lange
verwarring van alle maetschappelyke hoofdstoffen in een magtig Bestuer. De kroon
wordt geeerbiedigd, de magt der leenheeren beperkt, den zwakken burger een regt
tegen den sterkeren gegeven en alles, ten minste voor die tyden, in eene wonderbare
eenstemmigheid gebragt.
Volgens de getuigenis van Einhard, zynen geheimschryver, was Karl met eene
groote welsprekendheid begaefd en vergenoegde zich

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

t.o. 38

Peppin-de-Korte.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

39
niet met het Duitsch, zyne moedertael, te kennen; maer sprak ook zeer wel het Latyn
en verstond het Grieksch. Hy had de vrye kunsten en wetenschappen met yver geleerd:
de taelkunde van den diaken Peeter Pisan en zyne overige kennissen van eenen Saks,
genaemd Albin of Alcuin, diaken van Bretanje.
Het Hof van Karl-de-Groote werd gelyk aen eene Akademie, waer alle geleerden
onder de bescherming van den vorst te samen kwamen; - en het is ook eerst van dan
af dat de eerste zaden van letterkunde en wysbegeerte in het nieuw Europa gelegd
werden, dank zy den grooten Karl, die zelf aen de Letteren alle de oogenblikken gaf,
welke hy op zyne andere en menigvuldige bezigheden sparen kon. Niet zelden deed
hy zich gedurende zyne maeltyden de werken van den H. Augustinus of eenige oude,
doch nu verloren Landskronyken voorlezen en schepte een groot vermaek in alles
wat hem den geest en het geheugen kon verryken.
Karl was in België geboren en, steunende op den nooit verzwakten moed der
Franken die daer nog onverbasterd woonden, bleef hy meest altyd in of omtrent ons
Land zyn Hof houden. En inderwaerheid, het Zuiden van Gallië was bewoond door
volkeren, die nog geheel volgens de wetten en gewoonten der oude Romeinen leefden;
in het midden van Gallië waren alleenlyk eenige frankische hertogen of andere groote
heeren, die over de Gallen als over onderworpen Leenlaten heerschten. Integendeel,
België en de belgische Rhynboorden waren bewoond door Franken en door volkeren
van duitsch bloed, op wier onversaegdheid en trouw hy steunen kon. Daer was het
dat hy zyne legers vormde en den zetel van zyn Bestuer vestigde. De stad Aken,
tusschen Maestricht en Keulen, was zyne gewoone verblyfplaets.
Geen frankisch koning had een onbetwist gebied gevoerd over een zoo groot getal
Landen als Karl-de-Groote: inderdaed zyn Ryk strekte zich uit van over den Rhyn
tot by de Middellandsche Zee en van den Oceaen tot by de alpische en pyreneïsche
bergketens.
Deze vorst, groot door zynen geest, was niet min groot door
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zyne onversaegdheid en door het geluk zyner wapenen. In den jare 773, en op verzoek
van den Paus van Roomen, trok hy met een leger naer Italië, verwon aldaer de
Lombarden, nam hunnen koning gevangen en zond hem in hechtenis naer Luik. De
bezittingen der Lombarden werden by het frankische grondgebied gevoegd.
Magtigere vyanden moest Karl nog bevechten: de Saksen, een volk van
Duitschland, zoo dapper en zoo onversaegd als de Franken, maer heidensch en woest
van zeden, had zich nu sedert lang nedergezet nevens de noordelyke landpalen der
Franken en strekte zich van daer uit tot by den Baltischen zeeboezem. Deze Saksen
waren voor Karl zeer lastige geburen, als zynde er maer op uit om, met de eerste
gunstige gelegenheid, het frankische Ryk over het lyf te loopen, even als de vroegere
Franken met Gallië hadden gedaen. Karl wachtte insgelyks eene oorzaek af om de
Saksen den oorlog aen te doen, en deze deed zich al spoedig op.
Nog hetzelfde jaer, als de Saksen volgens hunne gewoonte in eenen algemeenen
landdag vergaderd waren, verscheen eensklaps onder hen de H. Libuin, die hun op
bevel van Karl het kristen Geloof kwam voorprediken, en hun zegde dat de groote
Karl, vorst der Franken, hen weldra door vuer en zweerd over hunne afgodery zou
komen straffen, indien zy weigerden de leer van Christus aen te nemen. De Saksen
over deze bedreiging verbolgen wilden den heiligen zendeling vermoord hebben,
maer een oud man, hem voorsprekende, deed hun herrinneren dat hy, als afgezant,
regt had tot eene onschendbare gastvryheid. Zy deden den Heiligen niets, maer gingen
tot wraek de kerk van Deventer in Holland verbranden, en vermoordden alle de
Kristenen die er zich bevonden.
Karl hief zyn magtig zweerd tegen hen op en bevocht ze met dezelfde
hardnekkigheid welke hy in hen vond. Eindelyk, na lange jaren van onophoudende
bloedstorting, smeekte het hoofd der Saksen, Wittikind genaemd, by Karl om genade
en ontving korts daer op het doopsel. Ter dier gelegenheid werd er eene groote
menigte Saksen naer de zeekusten van België overgebragt, om aldaer de
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onbebouwde streken te bewoonen. Hunne tael verschilde weinig van die der Franken
en der Belgen, dewyl de spraken dezer dry volken niet dan tongvallen van eene zelfde
stamtael waren. Het is meest in de namen der dorpen van Vlaenderen, dat men heden
nog de bewyzen van de tegenwoordigheid der Saksen ontwaert.
Met het zweerd van Karl-de-Groote wandelde het licht over het binnen-Duitschland:
de barbaerscheid moest onderdoen voor de nieuwere beschaving en het woord van
Christus, door yverige verkondigers gepredikt, galmde overal tusschen de
verwonderde dienaers der afgoden Wodan en Hermansul.
Karl, na eenige andere togten, door dewelke hy zyn Ryk nog meer uitbreidde,
vertrok op verzoek van den paus Leo III naer Italië. Hy deed zyne intrede binnen
Roomen op den 24en november van het jaer 800, met eene buitengewoone plegtigheid,
en werd in het Vatikaen door den paus als keizer van Roomen gekroond.
Het is na deze omstandigheid dat Karl, verlost van alle gewigtige vyanden, zich
meer als mensch en als wetgever deed kennen en den eernaem van Groot waerlyk
verdiende. Hy begunstigde geleerde Romeinen en zond ze overal in Gallië en in
België om scholen op te rigten; de kloosterlingen, die, als van frankische afkomst,
meest ongeleerd waren, maende hy aen tot het beoefenen der wetenschappen,
zeggende: dat zy, als krygslieden der heilige Kerk, bovenal geleerd moesten zyn om
wel te kunnen spreken. De toonkunst of muzyk was het voorwerp zyner byzondere
aendacht; door hem, en op aenzoek van den paus, werd de onregelmatigheid uit den
kerkzang geweerd en overal de gregoriaensche zangwyze ingevoerd.
Maer hetgeen Karl-de-Groote boven alle andere koningen verheft is het opstel van
het wetboek genaemd de Kapitulariën.
Inderdaed, het was eene reuzenachtige pooging, alle de tegenstrydige wetten, de
gewoonten en de regten van alle de hem onderdanige volken in eene algemeene wet
te versmelten en dezelve voor allen aennemelyk te maken. Hy gelukte nochtans, en
zyne kapitulariën op de kristen leer vestigende, ten minste voor zooveel zyn tydstip
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dit toeliet, legde hy den eersten grondsteen der hedendaegsche samenleving. Iets dat
byzonder toebragt tot de regelmatigheid in het Bestuer des Ryks, was het benoemen
van plaetselyke regters en schepenen, die met de uitvoering der wet en het doen van
regt gelast waren. Hier by stelde hy twee keizerlyke opzieners aen, eenen wereldlyken
en eenen geestelyken, om het gedrag van alle ambtenaren en leenheeren na te gaen;
dezen moesten, volgens de wet, jaerlyks navorschingen doen, om te weten hoe alle
aengestelde persoonen hun ambt uitoefenden, hoe de staet van den godsdienst en der
Geestelykheid was en of het volk bestierd werd volgens den wil van God en van den
keizer. Hy bezocht zelf alle de gestichten en byzonderlyk de kinderscholen, om de
zekerheid te hebben dat zyne beschavende inzigten werden vervuld.
Niettegenstaende het goede dat Karl-de-Groote aen het menschdom en aen de
kristen Kerk toebragt, is hy echter niet in alles even lofbaer: eenige blyken van woeste
wreedheid verduisteren zynen krygsroem, en hy was niet altyd bereid om zyne driften
volgens den eisch van den godsdienst in te toomen: een groot getal byzitten hebben
zyn huwelyksbed onteerd. Maer die vlekken, hoe gewigtig ook, mogen klein schynen
op de schoone zon zyner verhevene daden en nuttige werken. Gedurende zyn leven
had Karl zyne dry zonen, Karl, Peppin en Lodewig deel aen het Bestuer des Ryks
gegeven en aen ieder een zeker gewest er van toegekend; doch Karl en Peppin
gestorven zynde, bleef hem maer een erfgenaem over, voor wien de staf van Karl te
zwaer om dragen was. Hy werd nochtans, in 813, als keizer door zynen vader benoemd
en door de bisschoppen en het volk als dusdanig aengenomen. Karl-de-Groote, den
ouderdom van twee-en-zeventig jaren bereikt hebbende, werd, uit een bad komende,
overvallen van eene koorts, die hem na zeven dagen in het graf rukte. Hy ontving de
laetste kerkelyke bedieningen van Hildebald, zynen hofpriester. Op het oogenblik
van zyn overlyden hief hy nog zyne vermagerde hand op, maekte het teeken des H.
Kruis en sloot de oogen voor altyd toe, zeggende met zwakke stem: Heere, in uwe
handen beveel ik mynen geest!
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Alzoo stierf de groote kristen keizer Karl, op den 28en january 814, na gedurende
zes-en-veertig jaren de kroon van het frankische Ryk met eer en roem te hebben
gedragen. Hy blonk in den nacht der barbaerschheid als een schitterend
luchtverschynsel; maer eilaes! als een luchtverschynsel verdween hy, niets na zich
latende dan de heugenis zyner grootheid, en eene toekomst, zwanger van ramp en
onheil!
Nochtans de zaden van kunst en wetenschap, door den grooten Karl in den bodem
van het onbeschaefd Europa gestort, verstierven niet geheel; zy werden in de kloosters
bewaerd en moesten twee eeuwen later uit dezelve zich met heldere lichtsprankels
over de westerwereld verspreiden.
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Hoofdstuk III.
Verdeeling van het frankisch keizerryk. - Het Oostelyk gedeelte van
België verkrygt den naem van Lotheringeryk.
Van 814 tot 862.

Lodewig, bygenaemd de Godvruchtige of de Goedertiere, volgde zynen vader in het
Ryk op. Deze vorst was regtveerdig van gemoed en godvreezend, zeer bemind door
het volk; maer beroofd van de manhaftigheid en van den gespierden wil zyns vaders.
De kroon woog al vroeg te zwaer op zyn hoofd en hy ontlastte zich welhaest van het
grootst gedeelte der zorgen des Ryks, hetzelve verdeelende onder zyne dry zonen.
Maer deze ondankbaren, niet te vrede over het deel dat aen elk van hen was toegekend,
spanden te samen tegen hunnen vader, namen hem, in 833, na veel bloedstortens
gevangen en dwongen hem
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tot eene bittere vernedering, hem verpligtende zynen riddergordel in de
tegenwoordigheid des volks af te leggen en een boetkleed aen te trekken. De goede
vorst, vol pyn over de gedurige wederspannigheid zyner kinderen en over den haet
dien zy elkander toedroegen, stierf in 840, te Ingelheim op den Rhyn.
Zyne zonen Lodewig, Lother en Karl maekten zich spoedig tot den oorlog gereed
om tegen elkander te stryden; zy werden eindelyk handgemeen in eenen
allerschrikkelyksten veldslag by Fontenai. Hier op volgde, in 843, een verdrag
tusschen de broeders, waerby het Ryk aldus verdeeld werd: Lother ontving het gebied
over Italië en de zuidelykste streek van Gallië, als ook over dit deel van België dat
den naem van Osterrike droeg, en tusschen de Schelde en den Rhyn gelegen was;
Karl, later bygenaemd de Kale, kreeg het overige deel van België en alle de landen
van binnen-Gallië, zich van de Schelde en de Maes tot aen de zee uitstrekkende;
Neosterrike was er geheel in begrepen. De overrynsche bezittingen der Franken
werden toegeeigend aen Lodewig, die den eernaem van keizer aennam, maer echter
zyne broeders als onafhangelyke koningen herkende.
Hetgeen de heerschzuchtige zonen van Lodewig-de-Goedertiere meest tot den
vrede had doen overhellen, was de verschyning in het westelyk en zuidelyk Europa
van een nieuw volk, dat in dorst naer roof en in lust tot moorden, alle andere volken
overtrof. Deze buitzoekende benden noemden zich Noren of Noordmannen. Zy waren
woonachtig by de monden der stroomen en by de kusten der zeeën in Denemarken,
Zweden, Noorwegen en alle hoognoordelyke landen van Europa. Op zekere tydstippen
kwamen er eenige duizenden dezer Noordmannen, in ligte vaertuigen, uit alle de
rivieren in den eenen of anderen zeebogt van Denemarken byeen en verkozen zich
dan eenen oversten, die zy Seakong of zeekoning noemden. Met den eersten wind
zeilden zy dan naer de kusten van België en Gallië, klommen de rivieren op en
landden er by de eene of andere stad aen. By hunne komst ging een schreeuw van
schrik onder de inwooners op, want de Noren spaerden niemands leven. Al wat
weerde had werd door hen geroofd,
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de gestichten en huizen tot den grond verbrand en eene algemeene vernieling
aengeregt. De kristen godsdienst was bovenal het voorwerp van hunnen haet; dewyl
zy hunnen God Wodan daer door dachten te behagen, verbrandden zy de kerken en
vermoordden de priesters of deden, ten teeken van verachting, de peerden en het vee
in kapellen of andere heilige plaetsen, als in stallen, vernachten. Met gouden en
zilveren vaten en allerlei kostelyke goederen beladen, keerden zy dan terug naer hun
Land om al spoedig weder te komen en de vernieling voort te zetten.
De afstammelingen van Karl-de-Groote hadden geenen anderen moed dan dien
om elkander te bevechten; zy lieten de Noren in verscheidene malen geheel België
en Gallië doorloopen, alle de groote steden plunderen , kloosters en kerken
verbranden, en waren laf genoeg om het vertrek dezer roovers door geld te koopen.
Intusschen bleef de scheiding in twee gedeelten, welke België ondergaen had,
stand houden. Het oostelyk België, voortyds Osterrike, dat aen Lother ten deel
gevallen was, kreeg en behield eeuwen lang den naem van Lotheringerike, dat
beteekent Ryk der kinderen van Lother. Het deel dat aen Karl-de-Kale was
toegeeigend bleef den naem van Frankenland behouden en was het begin der vestiging
van het Land dat wy heden Frankryk noemen en Parys voor hoofdstad heeft. Het
grondgebied van keizer Lodewig was onder den naem van Duitschland of Germanië
bekend.
Gedurende de verdeeldheid der vorsten en hunne huisselyke twisten was het
onmogelyk geweest het oog op het bestuer van 's Landszaken te houden. Alles
geraekte in de war. Terwyl de Noordmannen voortgingen met plunderen, verspilden
de koningen het leven hunner ridders en van derzelver Laten in schandelyke
burger-oorlogen: de moed des volks zonk geheel weg, en Europa werd een tooneel
van lafheid, van slaverny en van verontmoediging.
Gebruik makende van de tydsomstandigheden begonnen de leenheeren alle
afhangelykheid te verwerpen; op hunne landgoederen oefenden zy het regt uit volgens
hunnen eigen zin, en matigden zich
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binnen hunne versterkte burgten alle de eigenschappen van den koning aen, overigens
hunne Laten aenziende als vee en dezelve allezins behandelende gelyk onredelyke
dieren. Op die wyze ontstonden ten allen kanten een groot getal kleine vorsten die,
onder den naem van baenderheer, graef, markgraef, of hertog, het Land bestuerden
en alleen met woorden den koning als opperhoofd des Ryks erkenden. De eenheid
van het vorstendom werd door den koning Karl-de-Kale zelven onherstelbaer
vernietigd. Op de dringende aenzoeken der leenheeren verklaerde deze zwakke en
onvoorzigtige vorst, door een edikt, alle de leenen der kroon erfelyk in de Huizen
die er van in bezit waren. Dit was, om zoo te zeggen, de onafhangelykheid bevestigen,
en het vervolg bewyst genoeg dat de leenheeren het zoo verstonden. Weldra begonnen
zy, tegen elkander en tegen den koning, voor eigen rekening den oorlog te voeren
en er vormden zich hier en daer magtige graefschappen, die meer dan eens het Ryk
op zyne grondvesten deden beven.
Ondertusschen was Lotheringerike aen de duitsche kroon gehecht geworden en
alzoo bleef een goed gedeelte van België onder het Keizerryk begrepen, terwyl het
andere deel, voortyds Neosterrike genaemd, den koning van Frankryk door eene zoo
genaemde hulde als vorst erkende. Het is omtrent dien tyd dat er in België twee
aenzienlyke Huizen ontstonden; namentlyk het Huis van Vlaenderen en het Huis van
Henegauwen. Het eerste zal het Land van Vlaenderen beheerschen en het andere zal
de graeflyke kroon voeren over het binnen-België, Lotheringerike genaemd.
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Leenroerig tydvak.
Opkomst en vestiging der Graefschappen en der
volksgemeenten.
Hoofdstuk I.
De graeflyke Huizen van Vlaenderen, van Henegauwen, van Leuven
en van Namen. - Eerste gronden der Gemeenten. - De Noordmannen.
- Wonderbare ontwikkeling der staetkundige beschaving in
Vlaenderen. - Oorsprong van het bisschoppelyk Prinsdom van Luik.
Van 862 tot 1007.

Tot hier toe heeft het westelyk Europa een lot ondergaen, zoo wisselvallig en zoo
onbestendig, dat het byna onmogelyk is de namen en den aerd der volken in die
schemering te ontwarren en eenige klaerheid by te zetten. Inderdaed, de Romeinen
en de Franken hebben beurtelings de volken van Europa beheerscht en dezelve
verdeeld, zonder eenige acht te geven op de tael, de zeden en gewoonten der stammen
uit dewelke zy hunne staten vormden. Hierom ook bleef geen enkel Ryk, geene
enkele verdeeling voortduren; want de volken, niet met hunne stam- en taelgenoten
vereenigd, voedden, zoowel als hunne vorsten, eenen onverganglyken haet tegen
elkander. Men voege
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daerby dat de echte inwooners der landen, de wapenen nooit dragen mogten en zich
alleenlyk met het bebouwen der akkers bezig hielden; en men zal eene genoeg klare
antwoord vinden op de vraeg waerom onze voorvaderen nog geen enkel teeken van
volksgeest of vaderlandsliefde gegeven hebben, en zich onverschillig aen het lot des
Ryks toonen? Wat liefde konden de inboorlingen voor het vaderland gevoelen, vermits
zy nooit geroepen werden om het te verdedigen, vermits het hun geen ander bestaen
gaf dan dit van Slaef of iets dat er digt bykwam?
De vrye mannen, zoo noemden zich de edelen of ridders, bezaten het grootst
gedeelte van den grond en vochten zonder ophouden om elkanders erfdeel aen flarden
te scheuren. Het volk volgde bestendig het lot van het plekje lands, waeraen het, als
een roerende eigendom, gehecht was. De Heer gaf of verkocht niet alleen den grond,
maer ook de bewooners met alles wat zy mogten bezitten. Terwyl zyne Laten voor
hem onophoudend zweetten, zonder dat deze ongelukkigen in eenen drukkenden
arbeid eenige hoop op lotverbetering mogten zien, hield de Heer zich opgesloten in
een ongenaekbaer kasteel, omringd van grachten, wallen, torens en doorboord met
altyd dreigende schietgaten. In die wapenhuizen der dwingelandy, in dit verblyf der
barschheid en der wilde driften, woonden een groot getal andere vrye mannen zonder
eigendommen, die hunnen oversten eene eeuwige trouw toegezworen hadden en hem
met de wapenen in alle omstandigheden dienden; hy noemde dezelve zyne Leuden
of Lieden. De arme Laten woonden in kleine hutten rondom het slot, en zagen met
schrik naer de hoogte, waer het nest stond van hunnen dwingenden meester en van
zyne roofzieke Lieden. Zy hadden geenen moed tot den arbeid en slaefden al voort
zonder eigenliefde of belang. Overal was de stand des volks echter zoo slecht niet.
Er stonden hier en daer kloosters en abtdyen, die groote eigendommen en ook Laten
hadden; maer vermits de kloosterlingen zelven in de aerde werkten, aenzagen zy de
inwooners niet als vuiligheid, gelyk de Leenheeren deden. Integendeel de kristene
menschenliefde, alsdan nog zuiver en vurig, deed hun deze arme Laten
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aenschouwen als eene noodzakelyke hulp. Weldra maekten zy het lot der landbouwers
nog ligter, door hun gedeelten land in pacht af te staen, tegen de opbrengst van eene
bepaelde hoeveelheid vruchten. Dan begon de landman met yver te werken; hy kon
iets overhouden om zynen staet te verbeteren, - de grond welke hem deze weelde
schiep werd hem duerbaer - hy had een vaderland! Ongelukkiglyk, het getal der
kloosterlaten was onbeduidend in vergelyking dergenen, die onder de Leenheeren
stonden.
Dan, het spreekt van zich zelven dat deze tegennatuerlyke stand met eene verdere
beschaving in onze gematigde luchtstreek niet kon blyven voortduren; bovenal
zoohaest er groote steden zich zouden gevormd hebben, en dat de nyverheid eene
verzameling van menschen in den band van een algemeen belang zou hebben gesloten.
- Dit gebeurde.
Het volk der steden en vlekken, door het werk zyner handen en door eenen geringen
maer levendigen koophandel, in bezit van goederen en rykdommen geraekt, begon
zynen slaeflyken toestand te beseffen; het had nu ook eenen eigendom en zocht
natuerlyker wyze een middel om denzelven tegen de hebzucht der Leenheeren te
verdedigen. Dit middel vonden zy in de opregting van samenspanningen, die zy
Gilden noemden. Deze Gilden, ook onder den naem van Eeden bekend, bestonden
uit de burgers en geringe lieden, die by eede zich verbonden, elkander met lyf en
goed in alle gevaren en ongelukken by te staen en altyd gewapend te zyn ter
verdediging der Gilde en van elk harer leden. Al vroeg begonnen de vorsten en
Leenheeren van deze samenspanningen te schrikken. Reeds onder Lodewig-de-Goede
werden zy door eene wet verboden, maer niet vernietigd; want alle de steden van
Vlaenderen vinden wy later op de zelfde Gilden gevestigd.
Aen Vlaenderen behoort de glorie van den eersten steen der burgerlyke vryheid
in het westelyk Europa te hebben gelegd: - Aen Vlaenderen, geboortegrond der
nyverheid, de eer van zich te hebben vry gemaekt door den volksarbeid!
Deze verandering in de betrekkingen tusschen de edelen en de burgers der steden,
de opkomst van vrye gemeenten, is het luisterlyk
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kenmerk van dit tydstip; niet dat dan alreeds dit groot werk voleindigd werd, maer
omdat in den samenspannenden arbeid des volks de zaden der toekomende vryheid
zigtbaer hunne wortelen begonnen te schieten.
De kloosters bragten op eene zydelingsche wyze veel toe tot het ontkiemen der
vryheidsgedachten, en dit wel in dezen zin, dat zy door eenen kundigen en zorgenden
landbouw eenen overvloed van allerlei voortbrengsels deden ontstaen, en alzoo
grootelyks medewerkten tot het ontwikkelen en voeden van den koophandel en der
nyverheid. Geheel anders nochtans stonden de zaken in het binnengedeelte van
België, alsdan Lotheringerike genaemd. Daer woonden nog in grooter menigte de
regtstreeksche afstammelingen der oorlogzuchtige Franken; daer stonden overal die
versterkte kasteelen, de woonplaetsen van dwingende en altyd onder elkander
strydende meesters. Het volk was er meer in slaverny gedompeld en gedurig over
en weder geschokt door de twistende Leenheeren, zoodat de nyverheid en de
koophandel er onbekend of onbeduidend bleven.
Het tydstip tot hetwelk wy genaderd zyn is, onder het opzigt der beschaving en
der kennis van den oorsprong onzer gemeentevryheden, het belangrykst dat de
jaerboeken van België behelzen; het zou misschien nuttig zyn, meer uitbreiding aen
deszelfs beschouwing te geven; ook is het met tegenzin dat wy hetzelve verlaten,
maer de regelmatige gang der geschiedenis dwingt ons, de kronyk der opvolging
onzer vorsten te hernemen.
Wy beginnen met de vestiging van het graefschap van Vlaenderen. Karel-de-Kale,
koning van Frankryk, had eene dochter geheeten Judith, dewelke weduwe was van
den engelschen koning Ethelwulf. Terwyl de jonge vorstin by haren vader ten Hove
was, bevond zich daer ook een voornaem ridder, Baudewyn genaemd, die Woudheer
of Forestier van een klein gewest in West-VIaenderen was. Deze Baudewyn noemde
men de yzeren arm, om zyne ongemeene ligchaemskracht. Hy deed zich door Judith
beminnen, vlugtte, in 862, met haer naer zyn slot van Harelbeke en nam ze tot zyne
wettige vrouw. De koning Karel ontstak in woede en kwam Baudewyn met eenige
legerbenden aenranden; maer
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deze magt werd door Baudewyn omtrent Atrecht verslagen en de koning zelf gewond.
Na het verlies van eenen tweeden veldslag sloot

Karel-de-Kale eenen wapenstilstand met Baudewyn. In tusschentyd bemoeide de
Paus Nikolaes zich als vredemaker met de zaek en deed aen den koning verstaen,
hoe nadeelig het voor het Kristendom zou zyn, de magt van Baudewyn te verminderen,
daer hy een uitstekend bevechter der roovende Noordmannen was. Baudewyn bekwam
niet alleen verontschuldiging over de ontschaking van 's konings dochter, maer kreeg
den tytel van Graef met het gebied over geheel Vlaenderen, dat zich alsdan uitstrekte
van de Schelde tot byna aen de Somme in Frankryk. Veel is er getwist over den
oorsprong van het woord Vlaenderen, doch tot hier toe is er nog niemand, die zich
kan beroemen daerover eene gegronde uitlegging gevonden te hebben.
Ofschoon de geschiedenis weinig van Baudewyn verhaelt, zoo kan men echter
zyn Ryk niet voorby zonder hem eenigen lof te geven. Zyne dapperheid en zyn roem
van krygsman moesten groot zyn, want de Noren dorsten, zoo lang hy leefde, op de
kusten van Vlaenderen zich
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niet vertoonen. Terwyl alle andere streken door deze rooverbenden afgeloopen en
door plundering uitgeput werden, ontwikkelde de koophandel zich vry en
onbelemmerd in Vlaenderen, beschut als hy was door den yzeren arm van den graef;
en welligt kwamen de inwooners van andere gedeelten des lands onder deze vaste
bescherming eene schuilplaets zoeken. Brugge, Gent en Atrecht werden door hem
versterkt en verder wendde hy alle zyne poogingen aen om het Land te beveiligen
tegen de invallen van de heidensche Noordmannen, die geheel Europa deden beven.
De heldhaftige verdediger van het kristen België werd eindelyk, in het jaer 878,
aen zyne onderdanen ontrukt, en men betreurde des te meer zyne dood, daer zyn
zoon Baudewyn II, bygenaemd de Kale, die hem opvolgen moest, nog een minderjarig
kind was.
Terwyl Vlaenderen alle de kenmerken van eenen vasten Staet aennam, was het
overige gedeelte van België nog gedurig aen twisten, plunderingen, oorlogen en
splitsingen onderworpen.
Tusschen de verschillende leenheeren, die aldaer van uit hunne sterke burgten en
kasteelen zich eene dwingende heerschappy aenmatigden en door geweldenaryen
den moed en de eigenliefde des volks gedempt hielden, onderscheidde zich een
magtig stamhuis, dat door zyne aenzienlykheid alle andere stammen te boven ging.
Zyn eerste stichter was een zekere Ghyselbrecht, die, omtrent 846, de dochter van
keizer Lother had opgeligt en dezelve van haren vader eindelyk ten huwelyk had
verkregen, benevens het gebied over Henegauwen en over het grootste gedeelte van
Braband en de luiksche streken.
Van het jaer 846 tot 912 kende Lotheringerike geene rust, geenen vrede. Eerst
vormde het een afzonderlyk koningryk, tot 868; dan begonnen de duitsche keizer en
de fransche koning om deszelfs bezit te twisten. Het vuer des oorlogs vlamde lang
op den geschokten bodem, tot dat Lotheringerike, in 880, geheel onder de duitsche
kroon overgebragt werd. Lodewyk, bygenaemd van Saksen, alsdan heerschend keizer,
liet het gebied zyner belgische bezittingen dan aen
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den eenen dan aen den anderen graef of hertog door hem benoemd; maer derzelver
heerschappy was niet zoo wel gevestigd dat zy door de leenheeren bestendig erkend
werd; elk plaegde vry zyne boeren en Laten, oorloogde met zyne geburen en
bekreunde zich weinig over hoogere bevelen. Dan weder stonden de hertogen zelven
tegen den keizer op: - het bloed der ridderen stroomde voor onbeduidende twisten,
de Noren liepen het land af, en in tusschentyd bleef de beschaving der inwooners
achteruit; terwyl zy welligt, van tyd tot tyd, eenen hoopvollen blik naer het vryheiden vredebelovend Vlaenderen stuerden.
In 880 bezat Reinier I, bygenaemd met den langen hals, het schoonste deel van
Lotheringerike. Door zynen voorvader Ghyselbrecht van het koninglyk bloed der
Karlings afstammende, overtrof hy de andere leenheeren, niet alleen door
uitgestrektheid van gebied, maer ook in weerdigheid van geboorte. Hy bezat
namentlyk het graefschap van Henegauwen, de omstreken van Diest en Luik en eene
aenzienlyke streek lands by de Maes.
Het was veel in de oogen der Belgen, zich een zoon van Karl-de-Groote te kunnen
noemen; ook bevindt men dat de meeste Heeren zich rondom de krygsbanier van het
Huis van Henegauwen schikten, om gezamentlyk de wreede Noordmannen te
bevechten. Reinier voerde het zweerd met manhaftigheid en heldenmoed tegen die
vyanden van het kristendom; maer hy kon, alleen met zyne belgische ridders, de
wolk van roovers die uit Denemarken was komen afgezakt, niet tegenhouden. Vlaenderen stond onder eenen minderjarigen vorst, nog te zwak om het zweerd zyns
overleden vaders op te heffen.
Het noodlottig uer der verwoesting was voor België verschenen. De Noren,
aengevoerd door hunnen oversten of koning Rollo, overstroomden geheel ons
vaderland; na Zeeland en Vriesland afgeloopen te hebben, klommen zy langs de
Schelde en Lys, landewaerts in, plunderden de steden, kerken, kloosters en kasteelen,
vernielden byna geheel Gent, en verspreidden wyd en breed den schrik, de
benaeuwdheid en de verwoesting. Reinier-met-den-langen-hals werd verslagen en
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viel in de handen van Rollo. Ondertusschen hadden andere benden

van Noordmannen, onder de oversten Godfried en Siegfried, de Maesen Rhynboorden
aengedaen. Tongeren, Luik, Maestricht en alle de omliggende streken, benevens
eenige duitsche Rhynsteden werden uitgeplunderd, de kerken in stallen veranderd
en den kristen godsdienst allen smaed aengedaen. Dit jaer 880, alswanneer de razende
Noordmannen in België met zulke verbazende magt verschenen, staet in onze
geschiedenis als een jaer van bloed, van schrik en van tranen aengeteekend. De
inwooners, geene hoop meer ziende dan op den bystand Gods, voegden in alle hunne
litaniën deze smeekende bede: van de woede der Noordmannen verlos ons, ô Heer!
Twaelf jaren lang nog bleven de Noren in ons vaderland hunne plundering voortzetten.
Graef Reinier van Henegauwen werd vrygesteld tegen een groot losgeld.
De jonge Baudewyn, tot de mannenjaren geraekt zynde, toonde dat hy zyns vaders
moed en dapperheid beërfd had. Hy sloeg de Noren meer dan eens en dwong hen
Vlaenderen voor goed te verlaten. Dan
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behartigde hy de herstelling der geledene schade; Brugge werd op nieuw met
vestingswerken omtrokken, Gent rees langzaem maer schooner uit zyne puinen op
en alles kwam in zynen vorigen of in eenen beteren stand. Hier by kan men afmeten
hoe bewoond en hoe volkryk Vlaenderen dan alreeds zyn moest.
Het is omtrent dien tyd dat, volgens de gissing van eenige geschiedschryvers, de
Ryksgenoten van Vlaenderen ingesteld zyn. Men heeft nochtans redenen om te
denken dat die instelling tot een later tydstip behoort. Wat er ook van zy, men zegt
dat Baudewyn-de-Kale twaelf der byzonderste leenheeren benoemde om met hem
in 's Landsraed te zitten, zes aen de regter en zes aen de linker zyde. Deze weerdigheid
werd erfelyk verklaerd en derzelver bezitters aenschouwd als de eerste heeren des
ryks na den graef. Het hof van Vlaenderen verkreeg door hunne bestendige
tegenwoordigheid eenen grooten luister en een koninglyk aenzien. Men vindt
insgelyks dat er in Vlaenderen vier stamhuizen waren wier hoofden den naem van
Beers droegen en de allernaeste by den graef in weerdigheid waren.
Onderwyl werden de Noordmannen, in 891, omtrent Leuven geheel en al vernietigd
door de Duitschen en Belgen, vereenigd onder bevel van den keizer Arnold. Honderd
duizend dier roovers werden verslagen of in de Dyle versmoord.
Baudewyn-de-Kale was getrouwd met Elstruda, dochter van den engelschen koning
Alfried; op de genegenheid zyner talryke onderdanen steunende, wilde hy niets
verdragen dat zyn regt of zynen hoogmoed kon krenken; hy had tegen den koning
van Frankryk zelven eenen gelukkigen oorlog gevoerd. In het jaer 913 werd hem
door den aertsbisschop van Rheims in Frankryk het regt betwist dat hy op twee
abtdyen beweerde te hebben. Dry vlaemsche heeren, ongetwyfeld door den graef
gezonden, vermoordden den aertsbisschop terwyl hy aen den autaer stond. Nog eene
andere moord wordt hem, benevens het innemen van kerkelyke goederen ten last
gelegd.
Hy stierf in 918, latende zyn Ryk verdeeld tusschen zyne twee zonen Arnold en
Adolf; maer deze laetste, korts daer na gestorven zynde,
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bleef Arnold, bygenaemd de oude, alleen in bezit van het graefschap van Vlaenderen.
Omtrent dien tyd stond het hertogdom Lotheringerike onder Zwentibold, bastaerd
van den duitschen keizer Arnold. Deze jonge vorst, welke door de Belgen met den
tytel van koning van Lotheringerike aenveerd was geworden, uit erkentenis voor
zynen vader, die, als gezegd is de magt der Noordmannen had vernield, trok zich
weldra den haet en het mispryzen der leenheeren op den hals. Eenige rampspoedige
oorlogen, door hem gevoerd, deden hem als een laf en onkundig krygsman doorgaen;
maer wanneer hy het bestond de magtigste heeren van hunne erfdeelen en goederen
te berooven, geraekte het Land in rep en roer, tot zoo verre dat Arnold zelf uit
Duitschland komen moest om de rust te herstellen. Welhaest nochtans begon de
tegenstand der heeren op eene ernstigere wyze. Reinier-met-den-langen-hals wierp
zich met een groot getal ridders in een sterk kasteel, op de rivier de Ourthe gelegen;
van uit dit onverwinnelyk slot trotseerde hy den vergramden koning. Deze kwam
met eene groote magt de verblyfplaets van Reinier en zyne makkers belegeren, doch
vond zich verpligt zonder uitslag weder te vertrekken.
Met toestemming der leenheeren begaf Reinier zich naer Frankryk en bood de
heerschappy over Lotheringerike aen den koning Karel-de-Eenvoudige. Deze dit
aengenomen hebbende werd door de Belgen als opperheer uitgeroepen en overal
door Lotheringerike en tot Aken rondgeleid. Dan, de fransche koning werd zyne
nieuwe bezittingen ras moede; hy gaf dezelve terug aen Zwentibold en vertrok naer
Frankryk.
Hierop kwam de woedende Zwentibold op nieuw het kasteel van Reinier belegeren,
doch even vruchteloos. Geen ander middel ziende om de verschanste leenheeren te
straffen, wilde hy dezelve door de geestelykheid in den kerkelyken ban doen slaen;
dit hem geweigerd zynde, viel hy uit in scheldnamen tegen de bisschoppen en bragt
de vermetelheid zoo ver, dat hy den aertsbisschop van Triers eenen
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stokslag op het hoofd dorst geven. Dit schandelyk gedrag deed iedereen

tegen hem opstaen; de leenheeren spanden te samen en gaven de kroon aen Lodewyk
van Duitschland, zoon van den overleden Arnold. Zwentibold vergaderde intusschen
een leger en verwoestte het land; maer korts daerop, in 900, verloor hy het leven in
eenen veldslag by de Maes.
Alle deze onophoudende onrusten hadden voor gevolg dat de hertogelyke of
koninglyke magt door de leenheeren slechts aenzien werd als eene woordelyke
overheid, en ieder die een kasteel en deszelfs omstreken bezat, gedroeg zich als of
hy geenen vorst kende.
Lodewyk in 912 gestorven zynde, werd de duitsche kroon opgedragen aen Koenraed
van Franconië, die niet van het bloed der Karlings was. De leenheeren van
Lotheringerike waren daer over zeer verstoord;
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zy, zich als afstammelingen der Franken aenziende, wilden niet beheerscht zyn dan
door eenen vorst van frankisch bloed, en vermits de koning van Frankryk,
Karel-de-Eenvoudige, een zoon der Karlings was, deden zy denzelven te Aken als
hertog over Lotheringerike uitroepen. Zy smeekten vervolgens den nieuwen koning,
dat hy de erfelykheid hunner leenen op nieuw bevestigen wilde: dit werd hun
toegestaen. Nu waren zy tot het doel hunner poogingen geraekt; wat kon de koning
zelf veel te zeggen hebben aen onderdanen die aenzienlyke gedeelten des Lands in
vollen eigendom bezaten en er volstrekt naer hun welgevallen heerschten?
Reinier-met-den-langen-hals, werd erfachtig hertog van Lotheringerike gemaekt
en alzoo met eene vorstelyke weerdigheid beschonken. Eenige jaren het binnen-België
bestierd hebbende, stierf hy, in 916, latende den tytel van hertog van Lotheringerike
aen zynen oudsten zoon Ghyselbrecht; zyn tweede zoon Reinier II, beërfde het
graefschap van Henegauwen; Lambrecht werd ingesteld als eerste graef van Leuven;
en Beringher, echtgenoot der dochter van Reinier-met-den-langen-hals, als eerste
graef over het land van Lommen, nu Namen. Men kon hopen dat dit ongelukkig
Lotheringerike nu een weinig rust zou verkregen hebben; maer de hoogmoed en de
twistkoorts van de magtige bezitters der graefschappen waren nog niet gekoeld. Het
bestuer van hertog Ghyselbrecht werd eene droeve aeneenschakeling van oorlogen
en muiteryen. Eerst wierp hy zich op tegen den koning van Frankryk, maer zich van
allen verlaten ziende vlugtte hy naer den keizer en porde hem aen om Lotheringerike
met geweld van wapenen aen den franschen koning te ontrukken. Dan begon het
vuer des oorlogs eerst voor goed te ontvlammen. De keizer en de koning trokken
tegen elkander te velde; de leenheeren verdeelden zich in twee gezindheden en men
zag de Belgen eenen langen tyd elkanders bloed vergieten, tot dat de koning van
Frankryk het hertogdom van Lotheringerike aen de duitsche kroon afstond.
Ghyselbrecht werd in zyn erfdeel en in zyne weerdigheid hersteld.
Het Land bleef niettemin aen de plaeg des oorlogs onderworpen:
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Ghyselbrecht trok te velde tegen zynen eigen broeder, Reinier van Henegauwen, en
tegen Beringher, graef van Namen. Daerna wierp hy zich op tegen den keizer en
werd gevangen genomen; doch met edelmoed behandeld, vermits men hem losliet
en hy zich weldra voor de tweede mael in zyne bezittingen hersteld zag.
De ondankbare Ghyselbrecht scheen zich de weldaden des keizers niet te herinneren
en weigerde, na deszelfs dood, zynen opvolger en zoon Otho te herkennen. Alweder
werd Lotheringerike het tooneel van den verwoestenden oorlog; maer toch eens
moest Ghyselbrecht de straf zyner ondankbaerheid en bovenal zyner twistzucht
ondergaen. In 939, met een leger tot by den Rhyn opgeklommen zynde, werd hy
door den keizer verslagen en verdronk in den stroom. Na dit voorval werd
Lotheringerike vaster dan te voren aen de duitsche kroon gehecht en bleef langen
tyd deel maken van het keizerryk.
Arnold-de-Oude, was, in 918, zynen vader Baudewyn-de-Kale in het graefschap
van Vlaenderen opgevolgd. Deze vorst oorloogde veel, doch meest om den koning
van Frankryk tegen zyne opgestane leenheeren te helpen. Zoo ver was het fransche
Ryk in gisting en wanorde geraekt, dat de koning zelf door de magtigste zyner
onderdanen werd gevangen genomen. Arnold wendde zich tot den duitschen keizer
Otho en smeekte zyne hulp af, om den koning van Frankryk tegen de muitelingen
by te staen. Otho, wiens zuster getrouwd was met den gevangen koning,
Karel-de-Eenvoudige of de gek, toog op het dringend aenzoek van den graef van
Vlaenderen naer Frankryk met by de honderd duitsche en belgische benden, benevens
de vlaemsche magt, onder bevel van Arnold. Maer deze togt liep niet wel af: Otho
belegerde vruchteloos en met verlies van veel volk de stad Rouaen en werd dezen
oorlog moede, zonder iets gewigtigs te hebben uitgerigt. Vervuld met spyt, en
beschaemd over den slechten uitval zyner pooging, werd hy zeer op den graef van
Vlaenderen verbitterd en besloot zich op hem te wreken. Het keizerlyk leger viel, in
946, in Vlaenderen en verwoestte het grootendeels. Otho deed te Gent een sterk
kasteel bouwen om de omstreken te beheerschen: hy benoemde tot
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bevelhebber over hetzelve eenen saksischen oversten of graef, met name Wichmann.
Willende de grenspalen tusschen het hertogdom van Lotheringerike en het graefschap
van Vlaenderen vaststellen, deed hy eene breede gracht graven van Gent tot aen den
linker arm der Schelde, gekend onder den naem van de Hont. Daer door ziet men,
dat het Land van Waes en van Antwerpen oorsprongelyk deel gemaekt hebben van
het hertogdom van Lotheringerike.
Het jaer daerna kwam Arnold weder in gunst by den keizer en in de vrye bezitting
van zyn graefschap. Hy sloot een naeuw verbond van vriendschap met de graven
van Kameryk en Valencyn en gaf zyne dochter ten huwelyk aen den Saks Wichmann,
die in naem des keizers over Waesland gebood.
Dezelfde Leenheeren van Frankryk, tegen dewelke by de hulp van keizer Otho
had ingeroepen, kwamen om zich te wreken met een leger naer Vlaenderen; maer
zy werden door Arnold manhaftiglyk bestreden en teruggejaegd.
Het graefschap van Vlaenderen moest, als gezegd is, manschap doen aen den
koning van Frankryk: dat is, eenen eed van getrouwheid aen dit Land afleggen en
deszelfs opperheerschappy erkennen. Arnold zich magtiger voelende dan den
franschen vorst, onttrok zich aen die verpligting, nam eenen tytel van koninglyken
vorm aen, en schreef: Arnold-de-Groote, door de genade Gods Markgraef van
Vlaenderen.
In 958 verzwakt door den ouderdom, en willende zyne laetste dagen in rust
doorbrengen, stelde hy zynen zoon Baudewyn III, bygenaemd de jonge, op den
graeflyken troon.
Niettegenstaende de gedurige oorlogen, die gelukkiglyk meest buiten het Land
geschiedden, hadden de koophandel en de nyverheid in Vlaenderen zich wonderlyk
ontwikkeld; de troonbeklimming van Baudewyn-de-Jonge was een voorval, dat veel
tot den voorspoed der werkende en handeldryvende burgers moest bybrengen. De
eerste zorgen van den jongen vorst hadden 's Landswelvaert voor doel; door hem
werden te Ypre, te Brugge, te Veurne, te Kassel, te Kortryk, te
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Thourout en te Rousselare de eerste jaermarkten ingesteld en de betrekkingen tusschen
de verschillende gedeelten des Lands vergemakkelykt. Door gebrek aen eene
toereikende hoeveelheid gemunt geld, zag men zich in Vlaenderen gedwongen den
koophandel by verwisseling te dryven: men gaf twee hinnen voor eene gans, twee
ganzen voor een speenvarken, dry kalveren voor eene koe, enz. De wevery en de
verschillende bewerkingen der wol, zoo lang de rykdom van Vlaenderen, werden
door hem aengemoedigd. Hy was het, die de eerste wevers en volders te Gent vestigde
en alzoo den grondsteen legde van de latere welvaert dier stad. Het is van dien tyd
af dat Vlaenderen, als een land van koophandel en van nyverheid, in Europa begon
bekend te worden.
Ongelukkiglyk overleed de jonge Baudewyn, aen de kinderpokken, in 961. Dry
jaren slechts had hy den staf over Vlaenderen gevoerd, wanneer zyn stokoude vader
Arnold hem reeds in het graf legde en het bewind des Lands op nieuw aennam. Er
bleef hem nu, om zynen stam voort te zetten, een kleinzoon over, op wiens hoofd hy
de graeflyke kroon na zyne dood wilde geplaetst zien. Dit kind, Arnold II,
bygegenaemd de jonge, deed hy erkennen door alle de grooten van het graefschap
en, om de geestelykheid hem gunstig te maken, gaf hy de kerkelyke goederen terug,
welke hy aen dezelve eertyds had ontnomen. Dan, in het jaer 964, volgde hy zynen
zoon Baudewyn in het graf, na een lang en woelig leven, latende het Land in eenen
ongemeenen bloei en op den weg eener hooge en allezins vreedzame beschaving.
Vlaenderen was nu sterk door den arbeid en door de welvaert des volks: het
beminde zyne graven om de bescherming, welke zy alle inwooners tegen de heeren
verleenden. Door de vermenigvuldigde handelbetrekkingen tusschen de steden,
ontstond er, uit de gelykslachtige belangen van allen, een vaderlandsche geest, dien
men elders in België nog niet kende.
In Lotheringerike bestond nog geen volk: - het scheen niemands vaderland te zyn;
want niemand had tot hier toe eenige bezorgdheid voor zyne welvaert getoond. De
eigenbaetzuchtige leenheeren, die voor
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's Lands ongeluk aldaer te magtig en te talryk waren, hielden niet op alles in te spannen
om zich, ten nadeele des keizers en hunner landgenoten, met meer goederen nog te
verryken. Tusschen deze bloedige en nuttelooze worstelingen schittert geene enkele
strael van beschaving; de geschiedenis zwygt over de ingezetenen, als of
Lotheringerike alsdan geene andere inwooners had dan zyne eergierige en woeste
ridders. Niettemin mag men vermoeden dat de inwooners van Leuven, Tongeren,
Antwerpen, Brussel, Luik, en van eenige andere voorname steden of vlekken, reeds
eenigen handel dreven en langzaem den weg tot meer vryheid en tot meer beschaving
ingestapt waren; maer, onophoudelyk teruggestooten door de oorlogen der heeren,
kon de volksontwikkeling er geenen vasten voortgang verhopen.
Men heeft gezien hoe Ghyselbrecht van Henegauwen, in 939, in den Rhyn
verdronk, en hoe, door zyne dood, Lotheringerike weder aen Duitschland gekomen
was. De keizer, wel wetende wat woelnest dit deel van zyn Ryk was, wilde het
hertogdom niet in de handen laten van Hendrik, zoon en erfgenaem van Ghyselbrecht,
die nog minderjarig was: hy gaf het bewind aen eenen zyner veldheeren, genaemd
Otho; maer deze stierf vier jaren daer na, in 943. De jonge Hendrik overleed in het
zelfde jaer.
De keizer benoemde dan tot hertog eenen zekeren Koenraed, bygenaemd van
Frankenland, beroemd krygsman, die hem altyd met trouw had gediend.
Deze benoeming van eenen vreemdeling verbitterde eenige leenheeren en bovenal
Reinier, den derden van dien naem, graef van Henegauwen, aen wien het hertogdom
door erfregt toekwam, als zynde hy een afstammeling der Ghyselbrechten.
Zoodanig schynt de ziekte van opstand en van dorst naer onafhanglykheid aen de
bezitting van Lotheringerike te zyn gehecht geweest, dat Koenraed zelf weldra tegen
zynen meester en weldoener, den keizer, opstond en eene samenzwering tegen hem
aenging. Reinier III, altyd begeerig om den tytel van hertog te verkrygen, en willende
zich
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by den keizer eenig regt daer toe aenwinnen, vergaderde alle de leenheeren die met
zyn Huis vermaegschapt waren, en kreeg alzoo een aenzienlyk leger te been. Dan
trok hy op tegen Koenraed en versloeg hem in eenen beslissenden veldslag.
Koenraed vlugtte Duitschland in, met het voornemen van welhaest zyn hertogdom
te herwinnen. Hy liep voort tot in eene streek van zuider-Duitschland, waer een woest
volk, de Hunnen, zich nedergeslagen hadden. - Deze Hunnen waren de schrikkelykste
onder alle de vreemde volkeren, die Europa eertyds hadden verwoest; hun gelaet
was afschuwelyk, plat, beenig, hol en zwart gelyk dit van de wilde Tartaren of
Mongolen, tot dewelke zy behoorden.
Koenraed kwam, in 954, met eenen zwerm der bloed- en roofzieke Hunnen naer
België afgezakt. Zy plunderden en verwoestten Keulen, het Luikerland en
Henegauwen, en drongen door, met vuer en zweerd, tot by de boorden der Schelde.
Dan hunne tenten opnemende,

keerden zy terug naer Duitschland en begonnen de grenspalen van Beijeren aen te
doen, wanneer keizer Otho, in 955, deze wreede

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

65
plunderaers, in eenen schrikkelyken veldslag, tot den laetsten man vernietigde.
Koenraed, die onder 's keizers vaendel wedergekeerd was en mede tegen de Hunnen,
die hy zelf geroepen had, in dezen veldslag streed, verloor er het leven.
De heerschzuchtige Reinier van Henegauwen kreeg de belooning niet welke hy
van de hulp door hem aen de duitsche kroon toegebragt verhoopte. Gelukkiglyk voor
Lotheringerike dat de keizer beter beraden was en de noodwendigheid begreep om
België onder eenen wyzen en getrouwen hertog eenige rust te verleenen. Aen zynen
eigen broeder, den heiligen Bruno, aertsbisschop van Keulen, vertrouwde hy het
Bestuer over het afgemat en vredesmeekend Lotheringerike. De

H. Bruno begon de orde in het Land te herstellen; maer Reinier van Henegauwen,
hetgeen hy zyne onterving noemde niet kunnende verkroppen, raepte even ras een
leger byeen om den aertsbisschop den oorlog aen te doen. Het geviel dat de koning
van Frankryk terzelfder
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tyd op Reinier verbitterd was, om reden dat deze het erfdeel van de fransche koningin
Geerberge had tot zich genomen. Dan, op het oogenblik dat de legers van den H.
Bruno en van Reinier gereed stonden om elkander te bevechten, verscheen de koning
van Frankryk met een ander en magtiger leger. Reinier, van allen verlaten, gaf zich
over in de handen zyner vyanden die hem gevangen zetteden in Duitschland, waer
hy, in 960, overleed. Zyne twee zonen, Reinier en Lambrecht, werden van hun erfdeel
beroofd en vlugtten naer Frankryk. Nu zag België eindelyk eenen langen vrede te
gemoet: alles scheen dien aen te kondigen onder het vaderlyk Bestuer van Bruno.
Deze heilige bisschop was de eerste die in Lotheringerike aen het lot des werkenden
volks dacht en de dwingelandy der leenheeren poogde te kortvleugelen; hy verleende
eene krachtdadige bescherming aen de steden en vlekken, belette het bouwen en
versterken van kasteelen, begunstigde de ontwikkeling van nyverheid en koophandel,
en zou welligt de vaste gronden van 's Lands welvaert gelegd hebben, hadden de
Leenheeren niet met nyd dit begin van den voorspoed des volks aengezien. Immond
van Chevremont en Robrecht van Namen wierpen zich op tegen den goeden bisschop
en versloegen zyn leger, dat hy, als priester, niet aenvoerde. In deze noodlottige
gesteldtenis zag hy geen ander middel om een einde aen de muiteryen te stellen dan
het verdeelen van Lotheringerike in twee krygsgewesten, in elk derwelke hy eenen
getrouwen veldoversten wilde aenstellen om de leenheeren te bewaken en in den
band te houden.
Het binnen-België werd dan in twee groote deelen gescheiden; het eerste, dat men
Opper-Lotheringerike en by verkorting Lotherryk noemde, begreep het land ten
zuiden der Moesel, namentlyk den Elzas, Triers en Luxemburg; het tweede
Neder-Lotheringerike, en by verkorting Lotheringen genaemd, strekte zich uit tusschen
de Moesel, Rhyn en Maes en begreep Limburg, Keulen, Gulick, Gelderland, een
deel van Luikerland, Braband, Antwerpen, Henegauwen en Namen. De H. Bruno
benoemde Frederik, graef van Bar, tot bestierder van Lotherryk; Lotheringen stelde
hy onder het gebied van Godfried, graef
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van Ardennen. Overigens behield hy zelf het hoog gezag met den tytel van
Aertshertog.
Deze verdeeling bleef stand houden en zy verdient grootelyks onze aendacht,
vermits zy het hedendaegsch België, behalven Vlaenderen, byna geheel onder den
naem van Neder-Lotheringen of Lotheringen begrypt en later de belgische grenspalen
ten grondsteen dient.
Gewis, de H. Bruno zou zich, als weldoener van Binnen-België en als stichter van
deszelfs voorspoed en vryheid, eenen eeuwigen roem weerdig gemaekt hebben, maer
de dood nam hem op tot God, in het jaer 965; zyn broeder, de keizer Otho, stierf
insgelyks korts daer na, zonder eenen hertog van Lotheringen te hebben benoemd.
Zoodra was de H. Bruno niet overleden of de toorts des oorlogs werd ontsteken.
Er vormde zich in Lotheringen twee gezindheden: de eene, tot dewelke alle de
vermaegschapten van het Huis van Henegauwen behoorden, wilde Lotheringen onder
den koning van Frankryk gebragt hebben; de andere, niet min talryk, hield het met
den wettigen vorst, keizer van Duitschland. Uit deze oneenigheid sproot natuerlyker
wyze een dier schandelyke burgeroorlogen, welke onze geschiedenisbladen maer al
te veel bekladden en nooit iets anders dan 's volks ongeluk medebragten. Eindelyk
ontstond er, in 976, weder als na gewoonte, een niets beslissend verdrag. Men kwam
overeen, dat de keizer het oppergezag over Lotheringen zou behouden, maer dat hy
Karel, den broeder des konings van Frankryk, als hertog zou aenstellen.
Niettemin ging de oorlog voort; Lotherryk wilde Karel niet erkennen en van dan
af scheidde dit deel zich van België en vormde eenen afzonderlyken Staet, onder de
benaming van Hertogdom van Moeselane. Duitschland en Frankryk, of derzelver
aenhangers, bevochten elkander nog menigmael op onzen grond, tot dat, in 980, de
vrede op vastere gronden getroffen werd.
De hertog Karel, bygenaemd van Frankryk, vestigde zyn Hof te Brussel, waer hy
zich een paleis bouwde en aldus een beginsel legde van de spoedige vergrooting der
latere hoofdstad onzes vaderlands.
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Hy nam het Bestuer zyns hertogdoms weinig ter harte, hield zich alleenlyk bezig
met in de naeste bosschen op jagt te gaen, en deed genoeg zien dat hy afstamde van
de luije koningen, verbasterde zonen van Karl-de-Groote.
In Frankryk had de burgeroorlog nog niet opgehouden te heerschen; de leenheeren
waren er in openbaren opstand tegen hunnen vorst Lother, en deden zigtbaer alle
mogelyke poogingen om den stam der Karlings van den troon te rukken. Hug Capet,
graef van Parys, de magtigste leenheer van Frankryk, was aen het hoofd van den
opstand. Lother en zyn zoon Lodewig-de-Luije gestorven zynde, werd Hug Capet,
in 987, als koning van Frankryk te Reims gekroond. Alzoo werd de stam der
Capetings op den Franschen troon geplaetst, alhoewel er nog een wettige erfgenaem
der Karlings bestond, namentlyk Karel-van-Frankryk, alsdan hertog van Lotheringen.
Zoodra deze laetste de dood van zynen neef Lodewig-de-Luije, benevens de
krooning van Hug Capet vernam, wilde hy zyn regt tot den troon doen gelden. De
Lotheringers en de graef van Vlaenderen kwamen by hem en vormden hem een
magtig leger, met hetwelk hy in Frankryk rukte en tweemael de Capetings versloeg;
doch binnen de stad Laon zynde, werd hy in zyn bed verrast en in eene gevangenis
opgesloten.
Lotheringen was in tusschentyd, tot in 1005, bestierd door zynen zoon Otho, die
weinig goeds en weinig kwaeds uitrigtte en allezins een onbeduidend vorst was. Ook
hernamen de leenheeren onder hem eene groote magt en geenen minderen hoogmoed.
Weldra zal het bloed der Karlings ook in België verdwynen en de hertogelyke
weerdigheid in een ander Huis worden overgebragt.
In Vlaenderen was Arnold-de-Jonge zynen grootvader Arnold-de-Oude, in 965,
opgevolgd. Het Ryk van dien graef is niet luisterlyk voor Vlaenderen, alzoo hy niet
in staet was om zyn erfdeel tegen zyne vyanden te verdedigen. Hug Capet, verbitterd
over den bystand door Vlaenderen aen den franschen koning gedaen, kwam met een
leger naer Vlaenderen afgezakt. Arnold kon hem niet wederstaen en verloor het
zuidelyk gedeelte van zyn graefschap; later herwon hy echter hetzelve,
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wanneer de mannenjaren hem meer beleid en meer moed gegeven hadden. Als Hug
Capet, in 987, de fransche kroon zich op het hoofd geplaetst had, weigerde Arnold
den nieuwen koning te erkennen. Dit verwekte de woede der Franschen, die met een
ontzaggelyk leger tegen Arnold optrokken; deze bevreesd en ontmoedigd, vroeg de
tusschenkomst van den hertog van Normandië om de vrede te bekomen, mits zich
aen Hug Capet onderwerpende.
Zyne onderdanen waren op hem verbolgen, daer hy Vlaenderen zulke vernedering
had aengedaen; sommige leenheeren begonnen blyken van hun misnoegen te geven,
en welligt zouden zy tegen Arnold zyn opgestaen had de dood hem niet van de aerde
weggenomen, in 989.
Zyn zoon Baudewyn, bygenaemd met den baerd, nog byna in de kinderjaren,
volgde hem op: dit was het teeken van den opstand der vlaemsche leenheeren. Eilbode,
kastelein van Kortryk, en een groot getal anderen wierpen het juk der gehoorzaemheid
af en wilden den jongen Baudewyn niet erkennen; de klaroen des oorlogs klonk over
Vlaenderen en alles bedreigde het graefschap met eene gewisse ontlidting en met
een lot als dit van Lotheringen.
Maer de bescherming welke de graven van Vlaenderen aen het volk verleend
hadden, moest nu hare belooning vinden. Alle de inwooners der steden, uitgenomen
die van Kortryk, stonden op als één man en verklaerden dat zy hun lyf en goed voor
hunnen wettigen graef wilden wagen. De leenheeren werden door het geweld der
wapenen tot de gehoorzaemheid gedwongen, en Baudewyn-met-den-baerd mogt,
van zynen graeflyken troon, met genoegen nederzien op een arbeidzaem en moedig
volk, dat hem een zoo levendig bewys zyner liefde had gegeven. Uit inborst tot den
oorlog genegen, en zich nu van de trouw der Vlamingen zeker ziende, wapende hy
zelf de inwooners der steden en van het platte land. Hy stelde overal edelen aen, om
over de dorpelingen te gebieden, deed de boeren in den wapenhandel onderwyzen
en vormde alzoo die landmagt, welke in Europa nog onbekend was en later zich meer
dan eens ontzaggelyk zal toonen. Dit was de eerste mael dat men in het westelyk
Europa de Laten en burgers wapende en
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tot krygsbenden inrigtte. Hoe eenvoudig deze nieuwigheid moge schynen, is zy
welligt de gewigtigste stap, die er ooit in de baen der volksvryheid gedaen zy; want,
vermits de magt der wapenen toen over alles heerschte, gaf men hier door aen de
burgery het middel en het regt om werkelyk deel te nemen in de beslissing van het
lot des vaderlands.
Baudewyn maekte al vroeg gebruik van deze gewapende Laten om te gaen oorlogen
tegen Arnold van Valencyn, wien hy zyn graefschap ontnam, zonder acht te geven
op de gramschap des keizers en des konings van Frankryk, aen wien dit graefschap
gezamentlyk toehoorde. Maer weldra drong er een schrikbaer onweder boven
Vlaenderen te samen. De keizer Hendrik, de fransche koning Robrecht, en Rykaert
hertog van Normandië bragten hunne legers by elkaêr om zich over graef Baudewyn
te wreken. Deze, op zyne gewapende onderdanen steunende, gaf echter geenen moed
verloren; hy sloot zich op in Valencyn en wachtte aldaer zyne vyanden af.
De dry vereenigde legers voor Valencyn gekomen bestormden het

met rammen en met allerlei oorlogstuig, zy verloren er eene menigte volks en moesten
eindelyk, zonder iets uitgerigt te hebben, weder vertrekken en den onverwinbaren
graef met vrede laten.
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Het jaer daer na, terwyl Baudewyn heen getogen was om Kamerryk in te nemen,
kwam keizer Hendrik eensklaps en onvoorziens met een grooter leger naer
Vlaenderen; hy veinsde zich naer Valencyn te wenden, maer keerde eensklaps naer
de stad Gent en meende dezelve te overweldigen. Dit gelukte hem eventwel niet,
dewyl de burgers hem by elke stormlooping afsloegen. Na hy aldaer twee zyner
bloedverwanten verloren had zag hy zich verpligt de belegering met schande te
verlaten. Hy deed de omstreken verwoesten, maekte eenen ryken buit en voerde een
groot getal edellieden en byzondere inwooners van het platte land gevangen naer
Duitschland. Baudewyn dit vernemende en medelyden gevoelende over het lot zyner
gevangene onderdanen, misschien dien oorlog moede zynde, deed aen den keizer
den vrede voorstellen, belovende Valencyn tegen de loslating der gevangenen weder
te geven.
De keizer haestte zich die voorwaerde aen te nemen, en, willende een zoo magtig
Landheer als Baudewyn was, door weldaden aen zynen persoon hechten, gaf hy hem,
omtrent 1007, dit zelfde graefschap van Valencyn, dat de oorzaek des oorlogs was
geweest en voegde er nog by het geheele land van Waes, benevens de zeeuwsche
eilanden. Door deze gift werd Baudewyn, voor het nieuw gedeelte zyner bezittingen,
leenheer van het duitsch keizerryk, terwyl hy van het eigenlyk Vlaenderen manschap
moest doen aen den franschen koning.
Anderhalf eeuw bestaet Vlaenderen. In dien korten tyd heeft dit graefschap eenen
wonderbaren weg afgelegd. Terwyl de andere Landen van het westelyk Europa nog
altyd in den barensnood der beschaving en van een vast bestaen zich bevinden, is
Vlaenderen opgeklommen tot een ingerigt Volksbestuer, onder de bescherming van
vorsten, die men niet als dwingelanden maer als de vaders huns volks aenschouwt.
De koophandel breidt zich uit; Brugge is alreeds de vergaderplaets van vreemde
kooplieden, de stapel van oneindige rykdommen; de nyverheid heft het volk uit de
woeste onwetendheid; de landbouw, door de kloosterlingen bestierd, stort eenen
overvloed van vruchten over den bodem; de steden vermenigvuldigen zich, de
bosschen verdwynen, de dorpen
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vergrooten, en overal heerscht orde, arbeidzaemheid, vrede en liefde tot den vorst.
Vlaenderen gaet alle nieuwere volken in beschaving voor! Uit zynen schoot straelt
het licht der volksvryheid over Europa: op zynen grond begint de herboring van het
maetschappelyk leven; alle natiën, zelfs het hoogmoedig Frankryk, liggen nog
verzonken in barbaerschheid en geketend in de slaverny der woeste leenheeren,
wanneer Vlaenderen reeds byna den staetsvorm van een zuiver grondwettelyk
vorstendom heeft. Bleef alleen die roem ons over, hy ware genoegzaem om ons eene
schoone plaets tusschen de hedendaegsche natiën te geven.
Wy zyn nu in de geschiedenis onzes vaderlands tot het jaer 1000 genaderd. Het
wordt noodzakelyk hier van de opkomst van eenen nieuwen Staet te spreken, vooraleer
wy de elfde eeuw instappen; namentlyk van het latere bisschoppelyk Prinsdom van
Luik, dat, tot eene groote magt en wonderbaren bloei opklimmende, dikwyls zwaer
weegt in de schael der lotgevallen van België.
Dit Luik dan was in den loop der zesde eeuw een klein gehucht by de beek Legia,
in een aengenaem dal op den Maesboord gelegen. De H. Monulf, bisschop van
Tongeren, deed er eene kapel bouwen, en, gelyk het meest in die tyden geschiedde,
het Huis des gebeds werd het middenpunt, rondom hetwelke langzamerhand meer
inwooners zich kwamen vestigen. St.-Huibrecht, insgelyks bisschop van Tongeren,
stichtte er eene grootere kerk en koos, in 709, Luik voor zyne verblyfplaets; hy gaf
den Luikenaren goede en regtveerdige wetten en omringde het dorp, dat hy tot stad
maekte, met zware vestingsmuren en hooge torens. Omtrent 900 verlieten de
bisschoppen van Tongeren hunnen eersten tytel en namen dien van bisschoppen van
Luik aen. In het midden der 10de eeuw was Luik reeds eene voor dien tyd aenzienlyke
stad op den regter oever der Maes; doch hare ware magt begint met haren bisschop
Notker. Deze bragt den omvang der stad over de Maes, omringde ze met dry
vestingsmuren en met zeer hooge torens. Hy bekwam van den keizer of bezat alreeds,
het regt van bestuer over de steden Tongeren, Maestricht, Visé, Hoey, Fosse, Lobbes
en Mechelen. Wanneer Notker, weldoener der Luikenaren, in
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1007, overleed, liet hy hunne stad bestierd door goede wetten, versterkt tegen de
afgunst der leenheeren en byna onafhangelyk van den keizer.
Het is by het einde dezer eeuw dat in ons Land de eerste kronyken door
kloosterlingen werden opgesteld, waer uit men gissen kan dat de zucht naer
wetenschap en naer geleerdheid zich onder de geestelykheid tot dan ongemerkt had
ontwikkeld. Het Latyn was de tael in den opstel dezer kronyken gebezigd, vermits
men de landspraek nog niet schriftelyk gebruikte. Daer het papier nog onbekend was,
werden zy met grooten arbeid op perkament met de hand geschreven. Het oudste
belgisch schrift van dien aerd, dat tot ons zy overgekomen, is opgesteld door eenen
Folcuyn, in 966 abt van Lobbes in Henegauwen, die de kronyk zyner abtdy schreef.
Hariger, abt van hetzelfde klooster en vriend van bisschop Notker, vervaerdigde
omtrent dien tyd de eerste kronyk van Luik.
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Hoofdstuk II.
Opkomst van het hertogelyk Huis van Ardennen. - Het bezit van het
hertogdom van Lotheringen veroorzaekt lange oorlogen. Schrikkelyke hongersnood. - Oorlog tegen den keizer van
Duitschland. - Richilde, gravin van Henegauwen. - Uitbreiding der
volksvryheden in Vlaenderen en in Luik.
Van 1007 tot 1067.

Door de dood van Otho, zoon van Karel van Frankryk, dien wy allerlaetst Lotheringen
als hertog hebben zien bestieren, was het geslacht der Karlings, in 1005, uitgestorven.
Dit mael verkoos de keizer eenen belgischen stam om de hertogelyke kroon te dragen.
Dit Huis, dat wy het Huis der Godfrieden zouden kunnen noemen, alhoewel het
in de geschiedenis onder dien van de Graven van Ardennen bekend staet, had zyne
eigendommen gedurende de voorgaende eeuw zeer uitgebreid en op den val der
Ghyselbrechts zyne verheffing gebouwd. De onversaegdheid en de moed van allen
die er aen toebehoorden deden het toen als het voornaemste Huis van Lotheringen
aenzien;
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bovenal was het zynen luister verschuldigd aen de dry broeders Siegfried, graef van
Luxemburg, Frederik, graef van Bar, en Godfried, graef van Ardennen.
Deze laetste werd stamvader van eene nieuwe reeks belgische hertogen, vermits
de kroon op het hoofd van Godfried III van Ardennen, zynen kleinzoon, door den
keus des keizers, omtrent 1005, gesteld werd. Een der broeders van dezen hertog
wordt in de geschiedenis vermeld onder den naem van Gozilo of Gothelo als eerste
graef van Antwerpen; een ander broeder van hem bezat het graefschap van Eenham,
zynde het land van Aelst, tegen de Schelde.
Alweder werd het bezit van Lotheringen een twistappel, om denwelken veel bloeds
moest vergoten worden. Lambrecht, graef van Leuven, was met Geerberge, eene
zuster van den afgestorven hertog Otho getrouwd; Robrecht, graef van Namen, was
zoon van Ermengaerd, eene tweede zuster van Otho; deze beide beweerden, de eene
door zyne vrouw, de andere door zyne moeder, regt tot de hertogelyke kroon te
hebben, en, hunne belangen in hetzelfde spel wagende, maekten zy zich gereed om
gezamentlyk aen Godfried van Ardennen te wederstaen. Eenige andere leenheeren
aenzagen insgelyks den keus des keizers als eene inbreuk op het erfregt, dat alleen
hun de behouding hunner leenen kon verzekeren. Het was dus aen de beide
opstandelingen niet moeijelyk een zeker getal andere ridders tot hunne zyde over te
halen, onder dewelke men den graef van Vlaenderen, Baudewyn-met-den-Baerd, en
Reinier van Henegauwen telde.
Het ware Godfried van Ardennen niet mogelyk geweest zich als hertog door de
opgestane leenheeren te doen herkennen; maer keizer Hendrik kwam met een talryk
leger in Lotheringen. Zyne tegenwoordigheid alleen was genoeg om ieder de
gehoorzaemheid te doen veinzen, behalven nochtans den graef van Vlaenderen, die,
zoo als wy gezien hebben, den keizer trotseerde en hem het beleg van Valencyn deed
opbreken, doch weldra den vrede met hem maekte. Nu scheen Lotheringen alweder
eenige rust te zullen genieten; maer mogt men dit wel verhopen, in een Land waer
zoo vele woelzieke ridders, tot s' volks
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ongeluk, zich bevonden? Lambrecht, afstammeling der Ghyselbrechten, had omtrent
977 het graefschap van Leuven ingenomen; daerna had hy Brussel en deszelfs
omstreken beërfd door zyne vrouw, zuster van hertog Otho. Deze Lambrecht was
een bloedig vyand van Godfried en maende onder de hand de andere leenheeren aen
om zich tegen hem op te werpen. Godfried hier over vergramd en beweerende dat
Lambrecht het graefschap van Leuven ten onregte bezat, bragt een leger te velde en
trok op tegen Lambrecht, die zich binnen Leuven had opgesloten. Godfried werd
met verlies van veel volk afgeslagen en moest met schaemte weder vertrekken.
Door dit voordeel, op den hertog zelven behaeld, stak Lambrecht het hoofd nog
hooger op en zocht eene gelegenheid om zich meer aenzien te verkrygen; hy vond
dezelve onverwyld.
Balderik, bisschop van Luik, was bezig met te Hoegaerden, dat tegen de grenspalen
van Lambrechts bezittingen lag, eene sterkte te bouwen. De trotsche graef maekte
zich spoedig gereed om de onderdanen des bisschops van daer te verjagen en kwam,
in 1014, met een leger naer Hoegaerden, alwaer de luiksche benden zich insgelyks
bevonden, benevens de hulptroepen van Herman, broeder des hertogs en Robrecht,
graef van Namen. De slag, die hier aenving, was allerbloedigst; de twee vyandlyke
legers bevochten elkander met razerny en lang bleef het in twyfel wie er zou
zegepralen. Eindelyk begonnen de benden van Lambrecht te wyken, toen Robrecht
van Namen eensklaps tot de Leuvenaers overliep, en alzoo de schael in het voordeel
der vyanden van den bisschop deed overhellen. Herman, de broeder des hertogs,
werd gevangen genomen door den overlooper, Robrecht van Namen, en na een lang
en hardnekkig gevecht kregen de Luikenaers de nederlaeg. Lambrecht, door dezen
tweeden zege opgeblazen, deed genoeg blyken dat zyne heerschzucht verder strekte,
en dat hy het op het bezitten der hertogelyke weerdigheid gemunt had. Om tot zyn
doel te geraken stookte hy de andere leenheeren gedurig op tegen Godfried van
Ardennen. Deze was alsdan bezig met oorlog te voeren tegen Geeraert van Egisheim,
en tegen zynen zoon Rykaert van den Elzas,
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welke beide zich met de wederspannige Lotheringers geheimlyk verbonden hadden,
en, in het overmaesch gebied van den hertog, tegen hem te velde waren gekomen.
Godfried versloeg deze twee vyanden in 1014, en, willende in eenmael een einde
stellen aen de samenspanningen der leenheeren, zoo zakte hy met zyn zegepralend
leger naer België af, voornemens zynde den graef van Leuven aen te doen. Maer
onderweg vernam hy dat men hem gewapender hand afwachtte, en dat niet alleen
de Graven van Leuven en van Namen hem wilden wederstaen, maer dat Reinier van
Henegauwen insgelyks in het leger der opstandelingen was.
Godfried zyne vereenigde vyanden niet durvende aenvallen, dewyl zy over eene
grootere magt dan hy zelf beschikten, begaf zich met zyne benden naer het graefschap
van Henegauwen en verwoestte het gedeeltelyk, in de hoop van Reinier er naer toe
te lokken en hem afzonderlyk te kunnen bestryden. De vyanden van den hertog deze
verwoesting vernemende kwamen hem gezamentlyk opzoeken, dwongen hem
achteruit te trekken, en eindelyk den slag, omtrent Florennes, tusschen de Maes en
de Samber, aen te nemen. Hertog Godfried kwam hier in groote verlegenheid en
gevaer; want zyn leger was op verre na zoo talryk niet als dat zyner vyanden. Dan,
hy moest stryden, en verdedigde zich manhaftiglyk. Lambrecht van Leuven, nu reeds
zeventig jaer oud, smeet zich te midden der hertogelyke benden en rigtte er eene
schrikkelyke vernieling aen. De kronyken verhalen dat hy zich onwondbaer gemaekt
had, by middel van eenen wonderdadigen scapulier, welke voor zyn harnas op zyne
borst hing; volgens dezelfde kronyken viel de scapulier hem eindelyk van het
ligchaem, zoo dat hy wondbaer werd. Wat er ook van zy, Godfried behaelde eenen
vollen zege; Graef Lambrecht en Robrecht, graef van Namen, verloren er het leven;
Reinier van Henegauwen haestte zich spoedig achteruit om naer zyn graefschap te
trekken. Deze slag, in 1015 voorgevallen, was beslissend; er bleven 800 dooden op
het veld en de smaek tot wederspannigheid verging voor eenen ruimen tyd in
Lotheringen.
Het Huis van Ardennen bekwam door deze afdoende overwinning eene onbetwiste
overheid. - Nochtans, en dit was het grootste geluk,
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Godfried toonde zich edelmoedig na den stryd: de vrede werd door hem aen allen
verleend en ter dezer gelegenheid werd er tusschen de grootste Huizen van
Lotheringen een verdrag gesloten, dat eene lange rust voor gevolg had. Alles scheen
alsdan te samen te loopen om den oorlog voor altyd uit het geschokt Lotheringen te
verbannen. Geerberge, weduwe van Lambrecht van Leuven en Ermengaerd, moeder
van den gesneuvelden Robrecht van Namen, beide zusters van den laetsten hertog
Otho, en om wier erfregt voor te staen men alle deze twisten had begonnen, deden
afstand van hare aenspraek op het hertogdom en bragten zelven alle gemoederen tot
bedaren. De bisschoppen van Luik en van Kameryk stelden zich insgelyks aen als
vredemakers en bewerkten eene regtzinnige vriendschap tusschen allen. Herman van
Eenham, broeder van Godfried, gaf zyne eenige dochter, erfgename van zyn
graefschap, aen Reinier van Henegauwen ten huwelyk. Door deze stamverbindtenis
verging eindelyk de bloedige vyandschap, die tusschen de Ghyselbrechts en de
Godfrieden had bestaen. Het dankbare volk gaf aen Godfried van Ardennen den
eernaem van den Vreedzamen.
Het moet zyn dat in dit tydstip de koophandel in Lotheringen reeds eenige
uitbreiding had bekomen, ten minste langs de boorden der stroomen en rivieren; want
zoodra was de vrede niet gesloten of men bereidde zich tot eenen oorlog die het
welzyn van den koophandel voor doel had. Sedert lang waren er menigvuldige klagten
ontstaen tegen Diederik, derden van dien naem, graef van Holland, die op een eiland
in de Maes gelegen, eene sterkte gebouwd had, ter plaetse waer Dordrecht nu staet,
en de vaert op de Maes grootelyks belemmerde, door het eischen van eenen hoogen
tol. De keizer hier over verstoord, bragt een leger te samen om den Graef van Holland
te bestryden, en gaf het bevel over hetzelve aen hertog Godfried. Reinier van
Henegauwen, benevens alle de leenheeren van Lotheringen, maekten er deel van.
Dit talryk leger trok op tegen Diederik; maer zich onvoorzigtiglyk tusschen moerassen
en wateren hebbende laten lokken, werd het in eenen bloedigen veldslag, in 1018,
byna geheel vernield. De
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graef van Holland behaelde eenen volkomen zege; Godfried en Reinier werden
gevangen, en niet losgelaten dan na het sluiten van den vrede, uit denwelken volgde
dat Diederik voortaen het kasteel van Dordrecht ongehinderd bleef bezitten.
Gedurende dien tyd heerschte nog in Vlaenderen de graef
Baudewyn-met-den-Baerd, welke zynen stam, in 1027, door eene voordeelige
echtverbindtenis verhief: zyn zoon Baudewyn, bygenaemd van Ryssel, omdat hy die
stad zeer genegen was, kreeg Adela de dochter des konings van Frankryk ten huwelyk;
de oude graef verheugde zich ten hoogste in de verheffing van zynen zoon; maer
deze, zich opblazende, vergat in zyne hoogmoedige vermetelheid zyne pligten als
zoon en als onderdaen. Als of het leven zyns vaders hem te lang duerde, hy stond,
in 1028, gewapenderhand tegen den ouden Baudewyn op en verpligtte hem het Land
te verlaten en naer Normandië te vlugten. Het zy Baudewyn van Ryssel berouw had
over de schrikkelykheid zyner misdaed, het zy dat hy van den uitslag zyner muitery
zich niet verzekerd achtte, er werd twee jaren later, in 1030, te Audenaerde eene
algemeene

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

80
vrede tusschen den vader en den zoon getroffen en op alle de byeen verzamelde
overblyfsels der Heiligen van Vlaenderen bezworen. Baudewyn-met-den-Baerd stierf
in 1036, latende het graefschap van Vlaenderen aen zynen zoon Baudewyn V,
bygenaemd van Ryssel. Intusschen was hertog Godfried van Ardennen in 1023
overleden; zyn broeder Gothelo I, graef van Antwerpen, was hem opgevolgd, zonder
dat deze overgang der kroon, als naer gewoonte, het Land in onrust bragt. Het jaer
daer na, het huis van Saksen uitgestorven zynde, verkozen de Duitschen eenen
doorluchtigen heer, genaemd Koenraed de Salische, tot keizer. Hertog Gothelo stelde
Lotheringen in groot gevaer van oorlog, vermits hy alleen, onder alle de leenheeren
des Ryks, den nieuwen keizer weigerde te erkennen; maer Koenraed, tot den vrede
genegen, stond de belgische heeren eenige door hen geëischte regten toe en vond
daer na in Gothelo eenen trouwen en moedigen leenheer. Deze ontfing korts daerna
een bewys van des keizers genegenheid alzoo hy insgelyks het gebied verkreeg over
het duitsch Lotheringen, Lotherryk of Moeselanen genaemd. Wanneer dry jaren later
de graef Eudes van Champagne met een leger het koningryk van Bourgondië beliep,
trok Gothelo met de Lotheringsche edelen hem te gemoet en overwon hem in eenen
bloedigen veldslag, in denwelken Godfried, de jonge zoon des hertogs, zulke groote
dapperheid aen den dag legde dat men hem van dan af den bynaem de Moedige begon
te geven.
Gothelo stierf in 1043, latende dry zonen na, namentlyk Godfried IV, de moedige,
die Lotheringen ten erfdeel kreeg; Gothelo II, bygenaemd de Luije, die hertog van
Lotherryk werd, en Frederik, die den geestelyken staet aennam en later Paus van
Roomen werd.
Omtrent dien tyd werd geheel het westelyk Europa door eene schrikkelyke plaeg
geslagen; dry jaren na elkander had er eene zoo groote onvruchtbaerheid geheerscht
dat, in 1045, de wreedste hongersnood duizende menschen van de aerde rukte. Zoo
ver was het gekomen dat na alles opgeëten te hebben, na dat alle dieren verdwenen
waren en dat men zich met de walgelykste voorwerpen gevoed had, men als wilden
elkander begon te verslinden. In Bourgondië zag men
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menschenvleesch op de markten verkoopen; het uitgehongerd volk ging zich
gewapend in bosschen en kanten versteken, vermoordde de voorbygaende reizigers
en, derzelver lyken in stukken gehakt zynde, liep

elk met een deel van dit akelig voedsel heen om zyn snakkend huisgezin te spyzen.
De kinderen konden op geene afgelegene plaets zich wagen of zy werden opgeligt
om verslonden te worden. Deze betreurlyke tydsomstandigheden gaven in België
aenleiding tot eenige edelmoedige daden, welker aenteekening ons verheugt, dewyl
zy zoo schaersch zyn in die eeuwen van eigenbaetzucht en woestheid. De hagchelyke
armoede des volks deed zien dat de leenheeren niet in den grond van het gevoel der
menschenliefde beroofd waren. Velen onder hen kwamen de lydenden ter hulp en
reikten hunnen voorraed den hongerigen toe. Maer
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wier namen de geschiedenis met dankbaerheid bewaerd heeft, als de troostengels
van het lydende volk, zyn de bisschop Waso van Luik en Aelbrecht, abt van
Gembeloers, die aen allen het voorbeeld der hoogste milddadigheid gaven, hunne
graenzolders en alle hun vee tot lafenis der noodlydenden schenkende.
Waren deze dry jaren onvruchtbaer geweest, de jaren die er op volgden werden
gekenmerkt door eene wonderbare vruchtbaerheid; de overvloed verving den
hongersnood en deed het ongelukkig tydstip weldra vergeten. Maer zoo even was
de wreede plaeg niet verdwenen of de heerschzucht der Graven sloeg alweder de
afgematte inwooners met den geessel des oorlogs. Godfried-de-Moedige, zoo als wy
gezegd hebben, was zynen vader Gothelo in het bestuer van belgisch-Lotheringen
opgevolgd. De keizer had het hertogdom van duitsch-Lotheringen of Lotherryk aen
Godfrieds broeder, Gothelo, gegeven, ofschoon hy hetzelve weleer aen Godfried had
beloofd. Deze, niet te vreden over zyn deel, nam voor zynen broeder van zyn
hertogdom te berooven, en, zich tot den oorlog bereid makende, stelde hy zich in
openbaren opstand tegen den keizer. Dan, de leenheeren op wier hulp hy gerekend
had, lieten hem alleen het gevaer loopen, en hy, zich weldra van allen verlaten ziende,
gaf den moed op en ging naer Duitschland om 's keizers genade af te smeeken. De
vorst, met reden vergramd, deed den opstandeling aengrypen, zette hem gevangen,
beroofde hem van zyn hertogdom, hetwelk hy Gothelo gaf, en liet hem niet los dan
wanneer hy, korts daer na, zynen jongen zoon in 's keizers handen geleverd had.
Gothelo, een jaer later zonder zonen na te laten gestorven zynde, gaf de keizer het
hertogdom van Lotheringen aen graef Aelbrecht van den Elzas. Godfried hier over
ten uiterste verstoord en woedend, begon onder de hand het vuer des oorlogs aen te
blazen. Zyn zoon, welken hy den keizer geleverd had, was dood; zyne vaderliefde
kon hem dus niet meer wederhouden. Hy liep het geheele land door, elken leenheer
voor oogen stellende dat de keizer het erfregt miskende en hen allen aldus in gevaer
bragt van vroeg of laet zich van hunne leengoederen
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beroofd te zien. Het gelukte hem vele voorname heeren in zynen opstand te wikkelen,
maer hetgeen hem in eens de magt gaf om, met hoop op goeden uitval, dezen oorlog
aen te vangen was de bystand die de graef van Vlaenderen hem deed. Baudewyn,
bygenaemd van Ryssel, welken wy, in 1036, zynen vader Baudewyn-met-den-Baerd
hebben zien opvolgen, was een oorlogzuchtig en dapper vorst, die by middel van
zyne gewapende Vlamingen over eene groote heirkracht kon beschikken. Deze sloot
met Godfried een verbond tegen den keizer. Diederik, graef van Holland, trad mede
in de samenspanning, en dit beloofde insgelyks te doen Herman, welke getrouwd
was met Richilde, dochter en erfgename van Reinier van Henegauwen; maer zyne
vrouw stelde zich hier tegen en dorst zelfs aen den bisschop Wazo van Luik te kennen
geven, dat zy voornemens was haren echtgenoot verraderlyk in handen van den keizer
te leveren. De deugdzame priester bestrafte Richilde over haer misdadig gedacht en
ried haer aen, met goede redenen haren man van de zyde der opstandelingen af te
trekken. Dit middel gelukte haer: Herman trok zyn woord in.
Terwyl Godfried, in 1047, nog bezig was met een leger te verzamelen viel de
keizer in België aen het hoofd van eene ontzaggelyke magt; hy wilde eerst Diederik
van Holland aenranden; maer zyne schepen werden in de Maes eenen tyd lang
opgehouden, zonder dat zyn leger iets kon uitrigten.
Intusschen had graef Baudewyn van Vlaenderen het voornemen opgevat om
Herman over zyne woordverbreking te straffen; hy trad met zyne vlaemsche benden
op den henegauwschen grond, nam het graefschap van Eenham of van Aelst in en
deed het sterk slot, dat aldaer stond, tot den grond afbreken en eene abtdy van deszelfs
puinen bouwen. Dan, naer Gent keerende, belegde hy aldaer 's keizers kasteel, dat
ter verdediging van het land van Waes van wege den keizer met eene bezetting was
voorzien. Hy veroverde deze sterkte door toedoen van eenen heer genaemd Lambrecht.
De keizer een gedeelte van zyn leger met zyne vloot in het Maesland gelaten
hebbende om Diederik van Holland te bestryden, kwam zelf met
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het andere gedeelte naer Vlaenderen afgezakt en deed groote poogingen om in dit
graefschap te kunnen doordringen; maer Baudewyn wist hem zoo behendiglyk langs
alle kanten af te weren dat de keizer, alhoewel hy veel volk verloor, toch geenen voet
op den vlaemschen bodem zetten kon. Hier kwam de tyding dat Diederik van Holland
's keizers vloot geslagen had en dat Godfried met een talryk leger Belgen op de baen
was. De keizer dorst niet langer in België blyven, alzoo hy groot gevaer liep van
langs alle zyden bestoken te worden en de nederlaeg te krygen. Hy brak zyn leger
op en vertrok in allerhaest dwars door de Kempenlanden naer Duitschland. Godfried
en Baudewyn volgden hem zoo na op de hielen dat zyn vertrek in eene vlugt
veranderde. Gekomen by Nymegen namen zy deze stad in en legden er het paleis
des keizers in assche; voorts trokken zy naer de stad Verduin en staken dezelve in
brand. Dan begaf ieder zich weder naer zyne verblyfplaets, en het Land bleef een
jaer lang in afwachting van hetgeen er zou gebeuren. Die tyd verloopen zynde kwam
Aelbrecht van den Elzas, hertog van Lotherryk, te velde om Godfried te bevechten;
maer de belgische ridder viel zynen vyand als een woedend leeuw op het lyf en
doodde hem in eenen stryd.
In dien tyd was een Belg paus van Roomen, onder den naem van Leo IX. Deze,
medelyden gevoelende voor zyn ongelukkig vaderland, dat onophoudend met het
bloed zyner inwooners overgoten werd, bemoeide zich met de zaek en deed poogingen
om den vrede tusschen de stryders te bewerken. De Heilige Vader kwam zelf naer
Lotheringen en haelde Godfried door bestraffingen en goeden raed, tot de
onderwerping over. Er werd een verdrag getroffen waer by de keizer Godfried in
bezitting zyner voorvaderlyke eigendommen liet, maer hem echter van de hertogelyke
kroon beroofde om dezelve aen Frederik van Luxemburg te schenken. Baudewyn
van Vlaenderen gaf zich zoo gemakkelyk niet ten onder; in tegendeel hy wilde van
geenen vrede hooren, ten zy men hem de gewesten door hem ingenomen wilde
afstaen. Na lang dralen werd er, in 1049, te Aken een verbond gesloten, waerby de
keizer het graefschap van Eenham of Aelst en het kasteel van Gent aen Baudewyn
ten leen gaf.
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Godfried, zich in zyne heerschzucht bedrogen vindende, vertrok naer Italië, alwaer
hy trouwde met Beatrix, markgravinne van Toscanen. De tusschenkomst van den
paus en het vertrek van Godfried deden verhopen dat België nu voor langen tyd van
bloedvergieten en van onrust zou bevryd zyn. De vrede duerde toch niet langer dan
twee jaren; het was Baudewyn van Vlaenderen, die, om zyn grondgebied uit te
breiden, oorzaek tot den oorlog gaf. Herman, de man der gravin Richilde van
Henegauwen, was gestorven; dit graefschap bleef dus de eigendom en het erfdeel
eener weduwe. Herman had wel eenen zoon nagelaten, maer dit kind was leelyk,
ziek en mismaekt en leefde tegen dank zyner ontaerde moeder. Baudewyn zag in
deze omstandigheid een middel om het Land van Henegauwen met Vlaenderen te
vereenigen. Na met Richilde onder
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de hand overeen gekomen te zyn, deed hy haer ten huwelyk vragen voor zynen
oudsten zoon Baudewyn. Richilde, die des keizers toorn vreesde, vermits zy door
dit huwelyk een goed gedeelte van Lotheringen aen eenen zyner vyanden, den graef
van Vlaenderen, ging leveren, veinsde de eerste aenbiedingen van Baudewyn te
verwerpen; doch deze trok in 1051 met een leger naer Henegauwen, kwam by overgaef
in de stad Bergen en nam de gravin Richilde gevangen. Het huwelyk tusschen haer
en den jongen Baudewyn werd onmiddelyk in het midden des legers gevierd, en nu
zou deze arglistige vrouw den keizer doen gelooven, dat zy voor geweld had moeten
buigen. Het kind van Herman, wettelyke erfgenaem van het graefschap van
Henegauwen, werd ter zyde gesteld en tot den geestelyken staet bestemd; de jonge
Baudewyn bleef met Richilde de Henegauwers bestieren en kreeg den naem van
Baudewyn van Bergen, alzoo hy in die stad zyn verblyf hield.
Zoodra de keizer de echtverbindtenis van Richilde vernam ontstak hy in woede,
en, terwyl hy zich tot den oorlog gereed maekte, deed hy de twee nieuwgehuwden,
door den bisschop van Kamerryk in den ban slaen, om reden dat Richilde en
Baudewyn maegschap waren en het geestelyk oorlof niet bekomen hadden. Dan, dit
alles verschrikte den graef van Vlaenderen niet; hy bragt insgelyks zyne mannen
byeen, en, op zyne groote magt steunende, zag hy de komst zyner vyanden met
gerustheid te gemoet.
Onderwyl was Godfried in Italië gebleven. Zyn huwelyk met de markgravin van
Toscanen had den keizer zeer verstoord, en wanneer Beatrix zich by dezen vorst
begaf om zich te verschoonen, werd zy in hechtenis gehouden; hierom was de eerste
woede van Godfried weder ontvlamd en er blaekte in zyn hart eene heete vyandschap
tegen den keizer. Hy zond geheime boden tot Baudewyn en begon poogingen te doen
om eenige benden te verzamelen. De bisschop van Luik, de graef van Namen en het
meestendeel der Lotheringers hielden het met den keizer.
Daerom, graef Baudewyn wachtte de komst zyner vyanden niet af maer trok
onmiddelyk te velde. Hy zelf toog naer de luiksche landen en legde er de stad Thuin
in assche, na dezelve verwoest te hebben.
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Ter zelfder tyd deed zyn zoon Baudewyn van Bergen een dergelyk lot onderstaen
aen de stad Hoey. Langs eene andere zyde was zyn tweede zoon Robrecht opgetrokken
naer Zeeland, alwaer hy de duitsche en hollandsche magt uit het eiland Walcheren
wegsloeg.
Intusschen naderde het groot keizerlyk leger. Baudewyn deed alle zyne magt in
waelsch Vlaenderen te samen komen, alzoo dit de streek was langs waer hy vermoedde
dat zyn vyand Vlaenderen zou aendoen. Inderdaed 's keizers leger, omtrent 35,000
man sterk, vertoonde zich tusschen Douay en Bouchain. In den tyd van dry dagen
en dry nachten deed Baudewyn eene diepe gracht delven en hooge aerdewerken
opwerpen, op eene lengte van dry uren gaens. De legers geraekten handgemeen in
eenen hardnekkigen veldslag; de Vlamingen versloegen er 12,000 vyanden, en de
keizer zag zich gedwongen met schaemte van zyne onderneming af te zien. Hy kwam
echter weldra terug, en, ditmael vergezeld zynde van eenen Atrechtschen heer
genaemd Jan van Bethune, die het land goed kende, toog hy gedurende den nacht
met een gedeelte zyns legers over de Schelde. De graef Baudewyn, zich verrast
ziende, trok dieper in Vlaenderen om zich aldaer te verdedigen. Onderwyl nam de
keizer de stad Ryssel in en korts daer na Doornik, deed die stad plunderen en
verzamelde eenen grooten buit. Hy liet eene goede bezetting in de beide steden en
vertrok naer Duitschland, beladen met eenen ryken roof, en een aenzienlyk getal
heeren en burgers gevangen met zich voerende.
Het jaer daerna, in 1055, kwam Godfried naer Vlaenderen en trok met Baudewyn
naer Antwerpen, alwaer Frederik, de hertog van Lotheringen, zich met talryke benden
had verschanst. De belegering eenigen tyd nutteloos voortgezet hebbende, zagen zy
zich verpligt dezelve te verlaten en naer Vlaenderen weder te keeren.
In het jaer 1056 stierf de keizer Hendrik III, latende eenen minderjarigen zoon,
onder voogdy der keizerin Agnes. Deze voorzigtige vorstin was begeerig om een
einde aen den oorlog te stellen. De paus Victor II werd als vredemaker tusschen de
twistende vorsten gesteld en men sloot eindelyk, in het jaer 1057, te Keulen, in de
tegenwoordigheid
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van den paus en van de bisschoppen, een plegtig vredeverdrag, welks voorwaerden
ten hoogste voordeelig voor graef Baudewyn waren; de keizerin stond hem het
graefschap van Eenham of het land van Aelst af, benevens het land van Waes en de
zeeuwsche eilanden. Het huwelyk van zynen zoon met Richilde werd bevestigd, en,
by het graefschap van Henegauwen, voegde men de heerlykheid van Doornik.
Wat Godfried-de-Moedige betreft, die werd ook in gunst ontvangen. Hy verkreeg
de vryheid zyner vrouw Beatrix en zou hertog van Lotheringen worden, na de dood
van den reeds zeer ouden Frederik van Luxemburg.
Dan eerst bekwam België eenen vasten en tamelyk langen vrede, gedurende
denwelken de beschaving, de koophandel en de nyverheid merkelyken voortgang
deden. Baudewyn, niet tegenstaende zyne oorlogzucht was een wys, voorzigtig,
godvruchtig en grootmoedig vorst. Zoodra alle deze zaken afgedaen waren nam hy
het welzyn zyner onderdanen ter harte, deed overal een streng regt uitoefenen, gaf
meer vryheden aen de stad Gent, die daerdoor schielyk in inwooners en rykdom
aengroeide, beschermde de nyverheid en verdiende de liefde en de bewondering der
Vlamingen onder alle opzigten. By zyne dood was Vlaenderen ingerigt zoo als het
gebleven is tot byna in onze eeuw. In de landvergaderingen, te Audenaerde gehouden,
voornamentlyk in 1063, had men wetten opgesteld, welke men den heerlyken vrede
noemde, en waerby ieders regten en pligten, zoo wel van Laten en burgers als van
de edelen en van den graef zelven, vastgesteld waren. De leenheeren en alle de edelen
moesten, in tyd van oorlog, onder de baniere van den graef zich begeven; buiten 's
lands waren zy slechts voor eenen bepaelden tyd daer toe gehouden. Het was den
edelen verboden een kasteel te bouwen zonder 's graven oorlof, en nog strenger
werden diegenen gestraft, welke tegen hunne geburen gewapenderhand te velde
dorsten trekken. De steden, ten minste die welke met vryheden begiftigd waren,
hadden erfachtige schepenen om de zaken der gemeente te bestieren, en die aen
niemand dan aen het volk rekening moesten geven. Alleenlyk wisten zy wat zy den
graef jaerlyks moesten opbrengen, wat tollen zy te betalen
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hadden en hoe vele gewapende lieden de stad gehouden was in 's graven leger te
zenden. By deze wetten werd er onder anderen bepaeld, dat een beschuldigde, ware
hy edel, burger of Laet, van alle vervolging vry zou blyven, indien twaelf van zyne
genoten of gelyken zyne onschuld bevestigden. Men ziet dat de instelling der
Gezworen, anders jury genaemd, voor Vlaenderen eene oude daedzaek is. Door
Baudewyn van Ryssel en door zyne vrouw Adela van Frankryk zyn in Vlaenderen
ongemeen vele kloosters en kerken gesticht en begiftigd, zoo dat men den graef op
het laetst niet meer Baudewyn van Ryssel maer de Goedertiere en de Godvreezende
noemde.
In 1060 ging Baudewyn, als voogd van den minderjarigen koning Philips I, naer
Frankryk, welk koningryk hy met eene groote wysheid bestierde en in vrede bragt.
Intusschentyd trok hy met Willem van Normandië, zynen schoonzoon, naer Engeland
en hielp hem dit Land innemen tegen Harald, die later in den beruchten slag van
Hastings dood bleef.
Baudewyn van Ryssel, nu oud zynde, mogt hoogmoedig rondzien op de vruchten
van zyn lang en arbeidzaem leven. Zyn schoonzoon Willem, die getrouwd was met
zyne dochter Machteld, zat op den troon van Engeland; zyn erfgenaem, Baudewyn
van Bergen, was graef van Henegauwen; Robrecht de Vries, zyn tweede zoon,
getrouwd met Geertruid, gravin van Holland, bestierde dit graefschap als ryksvoogd.
Welke kroon van magt, van glorie en van welvaert had Baudewyn zyn vaderland
Vlaenderen niet geschonken!
In 1063 voelde hy het einde zyner dagen naderen; dan deed hy de bisschoppen en
alle voorname heeren des Lands te Audenaerde vergaderen en verdeelde, in hunne
tegenwoordigheid, het graefschap tusschen zyne twee zonen. Baudewyn VI, van
Bergen, kreeg het eigenlyk Vlaenderen en Robrecht het graefschap van Aelst, het
land van Waes en de zeeuwsche eilanden, welk deel men alsdan ook keizers- of ryks
Vlaenderen noemde.
Eindelyk, in 1067, beweenden de dankbare Vlamingen de dood van
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hunnen grooten en goeden vorst, die, met de oogen op zyn geliefd Vlaenderen
gevestigd, rustig by zyne vaderen insliep.
Alhoewel Lotheringen, door gedurige oorlogen geplaegd, de beschaving slechts
langzaem zag ontwikkelen, was niettemin de stad Luik, onder het wys en weldadig
bestuer zyner bisschoppen, in deze laetste jaren tot eenen wonderlyken trap van bloei
en magt opgeklommen. Even als in Vlaenderen was het volk aldaer beschermd tegen
de kleine leenheeren, wier kasteelen meestal door het geweld der bisschoppelyke
wapenen, rondom Luik, ten gronde gesmeten waren. De burgery had regten verkregen,
die haer eigengeest, vaderlandsliefde en arbeidzaemheid hadden ingeboezemd. In
1016 had de bisschop Baudry zyn erfdeel, het land van Hasselt, by het luiksch
grondgebied gevoegd; in 1040 gaf keizer Hendrik, de tweede, aen bisschop Nithart
geheel de landstreek, welke tegen de noordelyke grenzen van Luik palende, zich
uitstrekte tot by St.-Truyen en gekend was onder den naem van Haspegauw of
Hesbaye. Overigens werd Luik byna jaerlyks vergroot, doordien de koophandel en
de welvaert die er heerschten de bevolking op eene ongemeene wys deden aengroeijen.
Er stond alsdan reeds eene steenen brug, welke bisschop Reginhart over de Maes
had doen bouwen.
Vlaenderen en Luik blonken in dien tyd als twee heldere starren, welker schitterend
gefonkel de andere deelen des vaderlands in de baen der beschaving en der vryheid
moest voorlichten.
Wat de stad Antwerpen betreft, men heeft gezien dat de hertogen van Lotheringen
in tyd van oorlog dikwyls aldaer verbleven. Het is te denken dat zy, als grensstad
tusschen Zeeland en keizerlyk Vlaenderen, om de Noordmannen tegen te houden,
met torens en wallen versterkt was; maer niet waerschynlyk is het dat zy alsdan vele
inwooners telde, en iets anders was dan eene burgt, waerby zich eene kerk en een
klein getal huizen bevonden.
Brussel groeide ook allengskens aen, doch niet genoeg om de opmerkzaemheid
te verdienen. Leuven in tegendeel schynt alsdan reeds eenige nyverheid bezeten te
hebben en Mechelen begon ook reeds zich te doen kennen door den koophandel.
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Overigens was Lotheringen nog verre achteruit; de geschiedenis getuigt het door
haer stilzwygen; dewyl zy van alle de graefschappen, waerin het verdeeld was, byna
niet spreekt dan om eenige wapenfeiten der leenheeren aen te teekenen.
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Hoofdstuk III.
Vlaenderen en Henegauwen onder eenen zelfden vorst. - Oorlogen
van Robrecht de Vries tegen Richilde en tegen
Godfried-met-den-Bult. - De groote vredewet. - Godfried van
Bouillon, hertog van Lotheringen.
Van 1067 tot 1090.

Baudewyn van Bergen, zynen vader in 1067 opgevolgd zynde, kwam Henegauwen
met het eigen Vlaenderen onder den zelfden staf. Robrecht, zyn broeder, gebood
over het land van Waes en van Aelst en over de zeeuwsche eilanden, zoo dat
Vlaenderen in twee deelen gescheiden werd.
Baudewyn was een regtveerdig en vreedzaem vorst; in stede van, gelyk de meesten
zyner voorgangers, zyn ryk door den oorlog te beginnen, legde hy zich toe om de
noodwendigheden des Lands te kennen en in dezelve te voorzien; zoo streng werd
het regt onder hem geoefend, zoo zorgelyk de misdadigers achtervolgd, dat men in
zynen tyd ongewapend
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geheel het land zonder gevaer kon doorreizen, en dat de inwooners het niet meer
noodig achtten hunne deuren te sluiten. Hy kocht van eenen zekeren heer, Geeraert
genaemd, den grond waer Geeraerts-berge nu staet, welke stad door hem, zoo niet
gebouwd, ten minste met muren omringd werd, en begiftigd met eene keure of
vryheidsbrief, door denwelken aen Geeraertsberge eigen schepenen en alle de
voorregten der groote vlaemsche steden werden gegeven. Ongelukkiglyk was deze
vorst zwak van ligchaem en ziekelyk; hy voelde reeds de dood hem naderen, na dat
hy slechts dry jaren het gebied over Vlaenderen gevoerd had. Hy verstond dan wat
ongelukken zyn vaderland zouden te beurt vallen, indien zyne vrouw, de dwingende
en hoogmoedige Richilde, over het vrye Vlaenderen moest heerschen. Om dit af te
weren riep hy te Audenaerde alle de voorname persoonen der beide graefschappen
byeen en dáér, in eene plegtige vergadering, na zyne zonen Arnold en Baudewyn
hun aenbevolen te hebben, benoemde hy zynen eigen broeder Robrecht I, later
bygenaemd de Vries, tot ryksvoogd van Vlaenderen gedurende de minderjarigheid
van zynen zoon Arnold III. Wat aengaet Richilde, deze behield het bestier over
Henegauwen, dat haer eigen erfdeel was; zy hertrouwde weldra met Willem van
Osbern, een Normandiër. De goede Baudewyn stierf korts daer na, in 1070, hopende
aen Vlaenderen eene lange rust verzekerd te hebben; maer de heerschzuchtige Richilde
moest al ras deze hoop logenstraffen.
Robrecht, die zoo als wy gezegd hebben, getrouwd was met de gravin van Holland
zag zich in de onmogelykheid om op dit oogenblik naer Vlaenderen te komen, alzoo
hy in Holland bezig was met eenen ernstigen oorlog te voeren tegen de noordelyke
Vriezen, den bisschop van Utrecht en den hertog van Lotheringen. Deze laetste was
zynen vader Godfried-de-Moedige, in 1069, opgevolgd. Hy was mismaekt en werd
daerom genaemd Godfried-met-den-Bult; maer zyne dapperheid en andere verhevene
deugden waren groot genoeg om zyne ligchaemsgebreken te vergelden en te doen
vergeten. Terwyl hy met een magtig leger in Holland getogen was en aldaer Robrecht
de Vries met eene aenstaende nederlaeg bedreigde, nam Richilde van Henegauwen
de noodige
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voorzorgen om het bewind van Vlaenderen tot zich te trekken. Zy haelde door alle
soorten van middelen een groot getal heeren tot hare zyde over en kocht, voor eenen
grooten schat gelds, den bystand van den koning van Frankryk. Dit alles zoo
berokkend zynde verklaerde zy den laetsten wil van haren overleden man niet te
erkennen en begon Vlaenderen te bestieren.
Onderwyl werd het leger van Robrecht in Holland geheel en al door
Godfried-met-den-Bult verslagen; de ongelukkige vorst eischte dan het gebied over
Vlaenderen, dat hem door zyns broeders laetsten wil was toegeëigend; maer Richilde
deed hem zeggen, dat zy niet dan voor het geweld buigen zou en dat het lot der
wapenen tusschen haer en hem kon beslissen, indien hy dit wagen dorst.
De hoogmoed en de waen moesten de booze Richilde tot den val helpen; in hare
opgeblazenheid behandelde zy de vrye Vlamingen als leenlaten: zy legde eene nieuwe
en uitermate zware belasting op ieder bed, verstoorde de Vlamingen door hare trotsche
pracht en nog meest omdat zy niet in naem van haren zoon Arnold bestierde; maer,
als gravinne van Vlaenderen, haren eigen naem boven 's landsbrieven plaetste. Daer
zy geen vlaemsch bloed in de aderen had was dit genoeg om haer by de Vlamingen
hatelyk te maken. Tot haer ongeluk leende zy het oor aen de raedgevingen van twee
Franschmans, hare hovelingen, die in het geheel niet met den aerd des volks bekend
waren, en sloot daerenboven de Vlamingen uit haren raed. Als of de inwooners zich
met elkander verstaen hadden, er ging eene algemeene stem tegen haer op: het volk
betoonde niet alleen zynen haet maer zelfs zyn mispryzen en zyne verachting. De
steden Gent, Brugge en Yperen zonden boden tot haer om haer te zeggen: dat zy ten
onregte in Vlaenderen zynde, hetzelve met goeden wille behoorde te verlaten, indien
zy zich niet met geweld er wilde uit verdreven zien. De wreede gravin, door hare
fransche raedsheeren opgestookt, deed de gezanten van Yperen by den kop vatten
en te Meessen het hoofd afslaen; een zelfde lot was aen de gezanten van Gent en
Brugge beschoren, maer zy ontsnapten door hulp van den kastelein van Ryssel.
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Richilde haer leger aenvoerende.
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Zoodra de moord der Ypersche gezanten in Vlaenderen bekend werd, stonden alle
de steden waer men vlaemsch sprak, behalven Audenaerde, tegen de gravin op en
zonden in 1071 boden tot Robrecht de Vries, om hem naer Vlaenderen te roepen;
het waelsch Vlaenderen en Henegauwen hielden het met Richilde.
Robrecht kwam uit Holland te Mardyk, omtrent Duinkerke, met eenige hollandsche
benden aengeland en begaf zich naer Cassel, alwaer de Vlamingen byeen vergaderden
om zich onder zyn bevel te schikken. Onverwyld nam hy de steden Yperen en Ryssel
in, en sloeg zich daerna, op nieuw te Cassel op eenen heuvel neder.
Richilde, een talryk leger vergaderd hebbende en geholpen door eene ontzaggelyke
magt, haer door den koning van Frankryk toegevoegd, trok te velde tegen Robrecht;
zy zelve was in het leger met haren zoon Arnold, en voerde het hoog bevel. Gewis,
Robrecht mogt niet veel hoop op overwinning voeden: zyne magt was al te gering
in aenzien van de ontellyke benden zyner vyanden; maer hy bezat moed en
ervarenheid en bevond zich te midden van mannen, die door eigen wil, uit liefde tot
hem en uit haet tegen Richilde byeen geloopen waren.
De Franschen en Henegauwers, den kleinen hoop der Vlamingen mispryzende,
trokken zonder voorzorg en met woestheid op hen aen: een bloedige stryd begon op
den 22en dag der maend february van 1071. Men vocht van beider zyde met
ongemeene razerny; Richilde, te midden van hare benden, hield niet op dezelve tot
onversaegdheid aen te manen en stelde zich zelve dikwyls in groot gevaer, zonder
eenige vrees te laten blyken. Maer eindelyk, en na vele wisselvalligheden, moest het
fransch-henegauwsch leger voor de dapperheid der Vlamingen wyken en van het
veld vlugten. Richilde werd gevangen genomen, doch het geval wilde dat het zelfde
lot aen Robrecht te beurt viel; want hy, den koning van Frankryk tot by St.-Omaers
vervolgd hebbende, werd omringd en insgelyks gevangen. Den zelfden dag werden
Richilde en Robrecht tegen elkander verwisseld en men bereidde zich van wederzyde
tot eenen tweeden veldslag.
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Des anderendaegs al vroeg geraekten de twee legers handgemeen; de haet en de
wraekzucht waren by het vorige gevecht aengegroeid; ook deze stryd werd
allerschrikkelykst, en deszelfs uitslag bleef lang twyfelbaer. Eerst deden de Franschen
den regter vleugel der Vlamingen tot onder de muren van Cassel wyken, maer hier
werden zy door Robrecht

terug geslagen; langs eenen anderen kant kreeg Richilde insgelyks de nederlaeg: haer
man Osbern en Couchy, een harer fransche opstokers, vielen dood aen hare zyde;
haer zoon Arnold, die slechts zeventien jaer oud was, werd van eenen ridder
doorsteken, na de hoogste blyken van dapperheid gegeven te hebben. De graef van
Boulonje viel in handen der Vlamingen. Eindelyk, wanneer er 22,000 dooden en
gewonden op het slagveld lagen, vlugtte Richilde met den koning van Frankryk naer
Vitry, latende hun leger, in wanorde en verstrooid, ten prooi der zegepralende
Vlamingen. Robrecht werd uitgeroepen als graef van Vlaenderen en nam het bestuer
des lands in handen. Richilde, niet ontmoedigd door de ongelukken welke zy zich
zelve op den hals gehaeld had, vertoonde den koning van Frankryk dat haer tweede
zoon Baudewyn de wettige opvolger zyns broeders Arnold was, en nu door
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Robrecht onwettelyk van zyn erfdeel stond beroofd te worden. De vorige nederlagen
hadden den koning eenen walg van den oorlog tegen de Vlamingen ingeboezemd;
daerom toonde hy zich genegen om de zaek door onderhandeling by te leggen en
ontbood Robrecht de Vries te Parys, hem eene vrygeleide belovende. Robrecht deed
den koning zeggen dat hy niet genoeg van de fransche regtzinnigheid verzekerd was
om naer Parys te gaen, wat beloften hem ook konden gedaen worden; maer dat hy
te Ryssel van vrede zou handelen indien de koning hem daer wilde komen vinden.
Dit antwoord ontstak de woede van den franschen vorst en had voor gevolg dat een
nieuw en magtiger leger naer Vlaenderen gestuerd werd. Voor dat de koning van
Frankryk met zyne talryke benden de grenzen van Vlaenderen bereikt had, bediende
Robrecht zich van den graef van Boulonje, zynen gevangenen, wiens broeder kanselier
van den franschen koning was, om dit onweder af te weren. De zaken werden, door
dezen invloedhebbenden raedsheer van Frankryk, zoo wel beleid dat de koning
Richilde aen haer lot overliet, Robrecht als graef van Vlaenderen erkende, en, om
het verbond ter dier gelegenheid gemaekt te bevestigen, Bertha van Holland,
schoondochter van Robrecht, ten huwelyk nam.
Dit alles kon de onbuigbare Richilde nog niet ter neder slaen. Zy wendde zich tot
den bisschop van Luik en bood hem aen, het graefschap van Henegauwen van hem
ten leen te houden of anders gezegd, hem Henegauwen te onderwerpen, indien hy
haer geld en mannen wilde bezorgen om Robrecht te bestryden. De bisschop nam
dit aen en men sloot daer over een verdrag, dat door den keizer Hendrik IV werd
goedgekeurd. Richilde, die alzoo haer erfdeel verkocht, kreeg het besproken geld;
de hertog van Lotheringen, Godfried-met-den-Bult, zond haer een klein leger; de
graven van Leuven en van Namen beschikten haer insgelyks eenige hulptroepen. De
jonge Baudewyn, haer zoon, nam het bevel over deze vereenigde krygsmagt en
maekte zich bereid om Vlaenderen aen te doen. Maer intusschen had Robrecht met
haest van zynen kant de Vlamingen vergaderd en was in Henegauwen den jongen
Baudewyn tegengetogen. De twee legers ontmoetten elkander te
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Broqueroie naest Bergen, in het jaer 1072, en vingen eenen hardnekkigen stryd aen,
in denwelken Robrecht het leger der Henegauwers byna geheel vernietigde, Richilde
in handen kreeg en haer gevangen naer Vlaenderen voerde.
Nog eenige kleine gevechten vielen er voor tot in 1076, alswanneer Baudewyn
van Henegauwen zich ten onderen gaf en, door tusschenkomst van den keizer en van
den bisschop van Luik, aen Robrecht afstand deed van al zyn regt op het graefschap
van Vlaenderen, behalven de stad Douay en omstreken, dewelke hy mogt behouden.
Voorts werd er vastgesteld dat Robrecht als schadeloosstelling aen Richilde en
Baudewyn, op zekere vastgestelde tyden, eene somme gelds betalen zou.
Robrecht, zich nu rustig in het bezit van Vlaenderen ziende, begon een leger te
verzamelen om Holland, het erfdeel der kinderen zyner vrouw Geertruid, te herwinnen.
Godfried-met-den-Bult, zyn vyand, was alsdan in het leger van den keizer, waer hy
door zynen moed, zyne wysheid en welsprekendheid, eenen grooten naem verworven
had. Zoo haest hy hoorde dat de koning van Frankryk met Bertha, dochter van den
overleden graef Florens, getrouwd was, en hoe Robrecht zich gereed maekte om
Holland te bespringen, verliet hy het keizerlyk leger en kwam zyn wingewest
verdedigen. Hy overwon den graef van Vlaenderen in eenen langen veldslag en deed
hem van zyne onderneming afzien. Welligt had Holland voor altyd aen de kinderen
van Florens ontrukt gebleven; maer Godfried, weinigen tyd daerna, in 1076, zich te
Antwerpen bevindende, anderen zeggen in Holland, werd met eenen vork
doodgesteken, door eenen ouden dienaer van graef Florens. Sommige kronyken
beschuldigen den graef van Vlaenderen, van niet vreemd aen deze moord te zyn
geweest; doch er bestaet geene enkele daedzaek ter staving van dit vermoeden. Hoe
het ook zy, onmiddelyk na dit voorval trok Robrecht-de-Vries op nieuw naer Holland,
versloeg er het leger van den bisschop van Utrecht en plaetste er Diederik V, zoon
en wettigen erfgenaem van Florens, op den graeflyken troon.
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In den jare 1084 stierf Richilde binnen het stedeken Meessen in West-Vlaenderen,
waer zy een kloosterlyk leven had aengenomen. Deze

vrouw, die om haren moed, om hare trotschheid en door het vergieten van zoo veel
bloed vermaerd was geworden, had op het laetst van haer leven eene geheel andere
inborst gekregen; zy was alsdan zacht van gemoed, gespraekzaem, godsdienstig en
boetveerdig, en het gelukte haer zich nog door allen die haer naderden te doen
beminnen.
Baudewyn had zich niet by het verbond, met Robrecht aengegaen, te vreden
gehouden, en dikwyls was het Land nog door hem in onrust gebragt geweest, tot in
1085, wanneer door tusschenkomst van den Paus en door toedoen van den H.
Arnoldus, bisschop van Doornik, eenen vasten vrede getroffen werd.
Het jaer daerna vatte Robrecht het voornemen op om het graf des Zaligmakers te
Jerusalem te gaen bezoeken. Deze bedevaerten begonnen in dien tyd, byzonderlyk
onder de heeren en vorsten, zich te vermenigvuldigen en aenzien te worden als
hoogstverdienstelyk vóór God.
Robrecht vertrok met de byzonderste heeren van Vlaenderen naer het heilig Land,
dat alsdan onder de Mahometanen stond; hy verbleef er gedurende dry jaren, kwam
terug naer Vlaenderen in 1089, legde zich toe om de welvaert des Lands door goede
wetten te vermeerderen, en
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stierf, in 1093, binnen de stad Cassel, latende het graefschap in handen van zynen
zoon en erfgenaem Robrecht II, bygenaemd de jonge Vries. Dry jaren voor zyne
dood had hy, op verzoek van den griekschen keizer Alexis, vyf honderd vlaemsche
ruiters naer Constantinopelen gezonden om in 's keizers leger tegen de Turken te
stryden; maer men vernam nooit daer na iets van derzelver lot. Robrecht-de-Vries
heeft veel voor den bloei van Vlaenderen gedaen en zyne gedachtenis moet ons
duerbaer zyn.
Voor dat Godfried-met-den-Bult door de handen van eenen moordenaer omkwam
had hy, zich zonder erfgenamen ziende, den zoon van zyne zuster Ida aengewezen
om hem als hertog van Lotheringen op te volgen. Deze Ida was getrouwd met Eustaes,
graef van Boulonje; haer zoon Godfried was een geboren Belg, vermits hy het leven
ontving binnen het kasteel van Baisy in Braband. Men heeft gezien dat de duitsche
keizers het hertogdom van Lotheringen aenzagen als een Leen, dat niet erfachtig was
en door hen als eene gift na welgevallen mogt weggeschonken worden. De keizer
nam ditmael den laetsten wil van den afgestorven hertog ook niet in aendacht, en gaf
Lotheringen aen zynen eigen zoon Koenraed. Godfried kreeg het markgraefschap
van Antwerpen als eene schadeloosstelling; hy behield insgelyks het Land van
Bouillon, als zyn vaderlyk erfdeel. Machteld, de weduwe van Godfried-met-den-Bult,
verstoord over de schikkingen van den laetsten wil haers echtgenoots, berokkende
den jongen Godfried eensklaps zeer gevaerlyke twisten; zy stookte tegen hem op
den bisschop van Verduin, welke deze stad innam en aen Godfried ontrukte, den
graef van Namen welke op Bouillon beweerde erfregt te hebben door zyne moeder
Regelinde, die zuster was van Godfried-de-Moedige, en eindelyk den bisschop van
Rheims, welke tegen hem hulpbenden zenden moest.
Godfried niet voorzigtig oordeelende zyne magtige vyanden in het open veld te
bestryden, begaf zich met zyne moeder Ida op het kasteel van Bouillon, waer men
hem weldra van alle kanten kwam bespringen.
Godfried, alsdan maer zeventien jaer oud, deed wonderdaden van dapperheid: hy
sloeg de belegeraers overal met verlies af, en zond de dood zoo schrikkelyk onder
hunne benden, dat zy met schaemte het
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beleg verlaten moesten. Zyne schoone wapenfeiten en zyne onversaegdheid werden
hoog geroemd, en hy bekwam van dan af reeds eene groote faem. Men noemde hem
Godfried van Bouillon, ter gedachtenis van zyne hardnekkige verdediging dier plaets.
Deze Godfried, welke een der

roemweerdigste en doorluchtigste mannen van België zal worden, was klein van
gestalte, maer gespierd, ongemeen sterk en behendig in alle
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wapenoefeningen. Iets dat men alsdan weinig aentrof, hy bezat geleerdheid, sprak
en schreef Latyn, Nederduitsch en Romaensch of Fransch, was heusch en
welsprekend: in een woord men mogt hem aenzien als een der volmaekste ridders
zyns tyds. De keizer riep hem in zyn leger en gaf hem gelegenheid om zynen roem
nog te vergrooten door bewyzen van eene diepe oorlogskunde en van eene wonderbare
stoutmoedigheid.
Terwyl Godfried met den keizer den oorlog voerde in Duitschland en Italië, was
het verdeeld Lotheringen geheel in gisting geraekt. De leenheeren, niet wederhouden
door de tegenwoordigheid van eenen zorgenden en strengen vorst, begingen op nieuw
allerlei gewelddaden, stookten twisten en vergoten nutteloos het bloed hunner Laten.
Men hoorde dagelyks van moorden, branden, rooven; ieder wilde zich zelven regt
doen; de bloedverwanten spanden met elkaêr en wreekten eenen doodslag door eene
moordery. De zeden waren echter verzacht en meer beschaving was onder de ridders
gekomen, zoo dat er wel eenigen waren, die met droefheid op den hagchelyken staet
des vaderlands blikten. Onder dezen behoort de naem van bisschop Hendrik van
Luik, als die van eenen weldoener van België te zyn bewaerd. Hy, na lang over de
rampen van Lotheringen te hebben gezucht, bezwoer de magtigste leenheeren, in
den naem van Christus, dat zy toch met hem wilden samenspannen om een einde te
stellen aen de wreedheid en de barbaerschheid, welke in Lotheringen heerschten en
er de misdaden op eene wraekroepende wyze vermenigvuldigden. De graven van
Leuven, van Antwerpen, van Henegauwen, van Limburg en van Luxemburg leenden
het oor aen de vermaningen van den goeden bisschop en vergaderden met hem, om
eene Vredewet voor geheel Lotheringen op te stellen. Er werd in die wet bepaeld,
dat het iedereen, zelfs den Leenheeren, verboden zou zyn met wapens uit te gaen des
vrydags, des zaterdags, des zondags en op de heiligdagen, alsook van het begin van
den Vasten tot Sinxen. Verder werden er de straffen vastgesteld van allerlei misdaden,
en maetregelen genomen om de pligtigen te vervolgen. Wie de vredewet verbreken
zou, ware hy Heer, verloor zyne goederen en werd gebannen; ware hy Laet, men
hakte hem de regter hand af. De
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bisschop en de vergaderde graven zwoeren by eede, de wet binnen hunne landpalen
te doen onderhouden, en, ten einde derzelver uitvoering te verzekeren, werd er te
Luik een Geregt van Vrede ingerigt om de twisten te beslissen; de graven benoemden
eenpariglyk den deugdzamen Hendrik als voorzitter van dit hoog regtshof, en dus
Opperregter der misdaden en geschillen in Lotheringen.
Dit verdrag was eene onschatbare weldaed voor het vaderland: onder de krachtige
regtsvordering en vervolging des bisschops hielden de twisten op, de moord werd
er schaersch, de roofzucht ontworteld, en weldra verloren de Lotheringers de gewoonte
der gewelddaden. Het is wel waer dat de vredewet niet lang na de dood van bisschop
Hendrik in zwang bleef, maer hare vruchten waren reeds ryp geworden: meer
vreedzaemheid, meer liefde en meer goedheid was er in het hart der Lotheringers
gegroeid.
Middelerwyl was Godfried van Bouillon in 's keizers leger. Deze vorst had dan
eenen neteligen oorlog op den hals tegen Rodolf, hertog van Zwaben, dewelke,
magtig door zichzelven en ondersteund door een goed deel van Duitschland, den
keizer met eene onttrooning bedreigde. Op het oogenblik dat de beide legers gereed
stonden om den veldslag te beginnen werd er gevraegd wie den keizerlyken standaerd
dragen zou. Alle de ridders riepen Godfried van Bouillon als den weerdigsten uit,
en hy deed hun nog denzelfden dag zien dat zy niet vruchteloos op zynen heldenmoed
gerekend hadden. Te midden der bloedigste slagtery drong hy dwars door de vyanden
van den keizer, en stak de lans van den standaerd door het ligchaem van hertog
Rodolf. Dit schoon wapenfeit, geschied onder de oogen van het gansch leger, deed
zynen roem nog hooger klimmen. Hy bewees den keizer zoo vele diensten in dezen
oorlog en in dien welken hy daerna in Italië voerde, dat hy eindelyk als eene belooning
het hertogdom van Lotheringen van den keizer kreeg, na dat Koenraed, in 1089, tot
koning der Romeinen was verkozen.
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Hoofdstuk IV.
De eerste kruisvaert. - Jerusalem door de Kristenen veroverd. Godfried van Bouillon, koning van Jerusalem.
Van 1093 tot 1100.

Omtrent het begin der elfde eeuw was de aendacht van geheel Europa naer de stad
Jerusalem gekeerd; de godsdienst groeide aen in vurigheid, en, met dit gevoel, de
begeerte om de plaetsen te bezoeken waer de Zaligmaker voor het menschdom geleefd
en geleden had. Niets gewigtigs mogt alsdan in het leven van eenen Kristen
voorvallen, het zy heil of onheil, dat niet eene belofte van naer het Heilig Land te
gaen voor gevolg had. Geheele benden pelgrims begaven zich, zonder middelen, van
alle zyden naer Jerusalem; iedereen aenzag dezelve als geheiligde persoonen, zy
werden geëerbiedigd, gevoed en geherbergd.
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De Turken, welke alsdan het Heilig Land geheel bezaten, lieten deze bedevaerten in
den eerste geschieden en hinderden de pelgrimmen niet, dewyl hunne komst hun
groot voordeel toebragt, door het heffen van zekere tollen op het bezoeken der heilige
plaetsen. Maer by het einde der zelfde eeuw veranderde eensklaps het bestier van
Turkeije, dat in handen viel van tartaersche Mahometanen. Deze vermoordden de
Kristenen die binnen Jerusalem woonden of martelden dezelve op eene wreede wys.
Dit kon echter den drift der bedevaerten niet verminderen; men stelde zich aen alle
gevaren bloot, men liet zich in gevangenissen werpen, bespotten en berooven; wanneer
men slechts het graf van den Zaligmaker gezien had stierf men met vreugde, verzekerd
als men was, van als martelaer tot God op te klimmen. Het lyden en de wreede
mishandelingen welke men den pelgrimmen deed onderstaen waren in Europa gekend:
eene algemeene wraekzucht ontstelde de volkeren en een lange vloek ging op tegen
de Mahometanen, vyanden van Christus. Omtrent dien tyd ging een zeker monik,
op onze grenzen geboren, en Pieter de Eremyt genaemd, naer Palestina en bezocht
Jerusalem. By het graf van Jesus, met het oog op de plaets waer het ligchaem van
den gemartelden Godmensch gerust had, werd zyn geest vervuld met eene innige
verontweerdiging; hy zag hoe de Ongeloovigen de heilige plaetsen tot stallen gemaekt
hadden, hoe zy de Kristenen mishandelden en hunnen godsdienst bespotteden. Op
het gezigt dezer heiligschendery werd hy eensklaps vervuld met eene ongemeene
geestontheffing, en vormde het reuzenachtig besluit om het Kristendom tot de
verlossing der heilige plaetsen op te roepen. In Europa terug gekomen, reisde hy van
dorp tot dorp, van stad tot stad. Op eenen ezel gezeten, met een haren kleed om de
lenden, met naekte voeten en blooten hoofde, een kruisbeeld in de hand, hield hy
overal stil onder den toeloop des volks; dan begon hy met eene ruwe doch treffende
welsprekendheid den Kristenen voor oogen te leggen, wat schande het voor Europa
was, het land waer de Zaligmaker geboren en gestorven was aen de bespottingen en
onder de magt der Turken te laten; hy legde hun uit wat bloedige mishandelingen
hunne broeders moesten
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onderstaen en eindigde met hen, in den naem van Christus, tot eene algemeene
wapenneming tegen de Turken op te roepen. Eenige oogenblikken later predikte hy
weder op eene andere plaets. Het woord van den Eremyt Pieter deed alle harten in
eene heilige razerny ontsteken;

overal waer hy doorging rukte hy de tranen uit de oogen zyner toehoorders en weldra
klonk door gansch Europa den roep: God wil het! Niet vergenoegd met de vruchten
zyner eigene welsprekendheid haelde Pieter, in 1095, den paus over om, als hy, den
oorlog tegen de Turken te prediken. Er werd te Clermont, in Auvergne, eene
kerkvergadering beroepen waer vier honderd bisschoppen en abtden tegenwoordig
waren.
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De paus deed, op het midden der Groote Markt, eene aenspraek tot het volk en tot
de vergaderde ridders. Hy roerde alle gemoederen door vlammende woorden en,
eindigende, riep hy uit: Gy ridders, krygsmannen die my hoort, gy die zonder
ophouden naer ydele redenen van oorlog zoekt, verblydt u, ziet hier eenen
regtveerdigen en wettigen oorlog!
De geestdrift werd zoo groot dat niet alleen de ridders en de Laten, maer ook de
vrouwen en kinderen naer het Heilig Land wilden trekken. Dan, allen die zich tot
dezen oorlog bestemden naeiden op hunne kleederen een rood kruis als een teeken
hunner belofte; ja, velen die nog meer door de grootheid dezer onderneming ontheven
waren, deden zich met een gloeijend yzer het kruis in het vleesch branden.
In het begin des jaers 1096, terwyl de paus, de koningen en de graven nog bezig
waren met alles voorzigtiglyk tot de kruisvaert te bereiden, kon men het ontsteken
volk reeds niet meer in Europa houden. Meer dan honderd-vyftig-duizend gemeene
lieden van België, Frankryk en Duitschland begaven zich, onder aenleiding van
Eremyt Pieter, op weg naer Jerusalem, zonder voorraed en zonder zorg, diensvolgens
blootgesteld aen honger, dorst en allerlei gevaren. Ter dier gelegenheid roept een
kronykschryver uit: Wie zou kunnen zeggen het getal der oude vrouwen, der kinderen
die zich tot den heiligen oorlog bereidden! Wie zou de maegden kunnen tellen en de
stokoude gryzaerds? Gy zoudt gelagchen hebben op het gezigt der arme menschen,
die hunne ossen, als peerden, met hoefyzers deden beslagen, en op wagens hunne
magere eetwaren en hunne kleine kinderen vervoerden. In hunne eenvoudigheid
vroegen deze onnoozele kindekens, by elke stad of hurgt waer men aenkwam: ‘is dit
het Jerusalem niet daer wy naertoe gaen?’
Arm en ongelukkig volk wiens lot beklagensweerdig was! Ter naeuwernood waren
zy halfwege van hunne lange reis of de honger dwong hen tot rooven en tot het
begaen van gewelddaden. In verschillende steden van Duitschland vergoten zy het
bloed van alle de Joden die
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zy vinden konden. De volkeren begonnen van hen als van eenen hoop plunderaers
te schrikken; zy werden vervolgd en gewapenderhand nagejaegd; de weinigen dien
het gelukte in Azië te geraken waren weldra door de Turken vernietigd.
Middelerwyl maekten de edelen van alle streken zich gereed om de ware
krygsmannen van het Westen naer het Oosten te leiden; doch geen Land is er dat
zich beroemen kan, zoo vele helden als België in het heilig leger te hebben geteld.
Godfried van Bouillon, de moedigste ridder zyns tyds, verkocht zyne heerlykheid
van Bouillon aen den bisschop Otbert van Luik en wapende met het bekomen geld
talryke en schoone kristene krygsbenden. By hem kwamen meest alle de edelen van
België met hunne gewapende Laten, zoo dat hy zich weldra aen het hoofd zag van
byna honderd-duizend man, en zich op weg begaf naer Constantinopelen, hoofdstad
van het grieksch keizerryk, waer de byeenkomst der kruisvaerders van alle landen
moest geschieden. De Vlamingen, aengevoerd door hunnen graef
Robrecht-de-Jonge-Vries, later genaemd Robrecht van Jerusalem, vertrokken
insgelyks; de Franschen onder Hug-de-Groot, broeder des konings, wendden zich
langs eenen anderen kant naer Constantinopelen, alwaer, in 1097, de legers van
geheel het kristen Europa vergaderd waren.
De halve manen der Musulmannen mogten nu sidderen en verbleeken! Het was
de losgebroken hoop van gemeene lieden niet meer, die zich weerloos in hunne
handen kwam leveren: het waren alle de helden des Kristendoms, die het graf van
hunnen Zaligmaker kwamen verlossen; die, vervuld met eenen heiligen drift, hun
bloed wilden vergieten op den grond die het bloed van Jesus gedronken had!
De Sultan van Roum, het onweder voorziende, had rondom zyne hoofdstad Nicea
honderd-duizend ruiters vergaderd. Deze stad was de eerste waer de kruisvaerders
voorby moesten; zy kwamen ook weldra omtrent dezelve. Op het gezigt van het
ontzaggelyk leger Turken ontsprong een bly gejuich uit de borsten der Kristenen; zy
vielen als leeuwen tegen de Ongeloovigen aen, versloegen het grootst gedeelte
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Togt der kruisvaerders naer Jerusalem.
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er van en joegen de overigen uiteen en op de vlugt. Dan trokken de kruisvaerders
door klein Azië tot by klein Antiochië; maer die reis, door een land dat de Turken
met inzigt verwoest hadden, kostte hun een aenzienlyk getal mannen, welke van
honger en dorst omkwamen. In klein Antiochië, dat zy veroverden, vonden zy eenen
ryken voorraed van levensmiddelen en besloten er een weinig uit te rusten. Het was
daer dat Godfried een schoon bewys zyner stoutmoedigheid gaf. In de omstreken
der stad geviel het dat een schrikkelyke beer eenen van Godfrieds wapenmakkers
aenrandde en hem ontwyfelbaer ging vermoorden, vermits hy hem reeds ter neder
liggen had; maer Godfried verlostte zynen vriend, besprong het bloeddorstig dier en
doodde het na eenen hardnekkigen stryd, in denwelken de belgische held zwaer
gewond werd. Onder andere menigvuldige wonderbare wapenfeiten van Godfried,
verhalen de kronyken dat hy eens met zyn reuzenzweerd eenen Turk aen twee stukken
hakte, hem in eenen slag het hoofd en het lyf tot aen den gordel doorklievende. Wat
de graef van Vlaenderen betreft, die onderscheidde zich niet min. De Grieken noemden
hem de Zoon van St.-Joris; de Turken zelven, wanneer zy van den veldoversten der
Vlamingen spraken, noemden hem het zweerd en de lans der Kristenen. Van dan af
noemde men hem Robrecht van Jerusalem. Zyne zuster Geertruid reed altyd te peerd
nevens zyne zyde en verliet hem nooit, zelfs niet in de bloedigste veldslagen.
Baudewyn van Henegauwen werd overvallen door turksche ruiters en bleef sedert
dien tyd weg, zonder dat men nog ooit iets van zyn lot vernam. Langs eenen anderen
kant trok Baudewyn, de broeder van Godfried, over den stroom Euphraet en nam de
stad Edessa in, van dewelke hy een kristen graefschap vormde. Op het einde des
jaers naderden de kruisvaerders voor groot Antiochië, welke stad met eenen
vestingsmuer van dry uren in omtrek, en met honderd-dertig torens ombouwd was.
Binnen dezelve bevonden zich zeven duizend ruiters en twintig duizend inwooners,
benevens een oneindig getal turksche landlieden die er eene schuilplaets waren komen
zoeken. Na eenige maenden van dagelyksche bestorming en van een onuitsprekelyk
lyden, door honger, door dorst, door wonden en door
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verlies van vele hunner broederen verzwakt, deden de Kristenen eenen razenden
aenval: de stad werd ingenomen, het Kruis op de wallen geplant, en alle de Turken
tot den laetsten toe vermoord. Hier begingen de kruisvaerders wreedheden welke
men in alle andere gelegenheid als schandelyk zou moeten laken; maer dan geloofden
zy dat de dood van eenen Saraceen Gode aengenaem was; zy hadden zoo veel
uitgestaen, de wraekzucht was by den rampspoed zoo diep in hun hart geworteld!
De overvloed, dien zy na een lang gebrek in Antiochië vonden, misschien de
verpeste lucht alleen, deed binnen den tyd van dertig dagen vyftig duizend Kristenen
sterven. Welhaest waren de levensmiddelen op nieuw uitgeput en alles voorspelde
aen de overblyvenden een droevig en beweenlyk lot. Zy werden nog meer ontmoedigd
door het vertrek van eenige fransche veldheeren, die hunne broeders verlieten en
terug naer Frankryk togen. Wanneer zy als ter neder geslagen en wanhopig geworden
waren, kwam de Sultan van Moussoul hen binnen Antiochië belegeren met eene
ontelbare wolk Turken.
De oversten der Kristenen besloten in dien uitersten nood nog eene pooging te
wagen; - zy doen de poorten open onder het zingen van psalmen, zy manen elkander
aen om voor Christus te sterven, en vallen dan, met wanhoop en geestdrift, tegen de
turksche magt. - Eenige uren later lagen er honderd duizend Ongeloovigen in hun
bloed te zwemmen: het gansch leger der Turken was vernietigd! Langs hunne zyde
telden de Kristenen 4000 dooden.
In het begin van 1099 slaen de kruisvaerders den weg naer Jerusalem in; zy vinden
nu geene ernstige hinderpalen meer en doorreizen met blydschap en met moed de
landen van Beryth, Tyr, Sidon en Phenicië. Gelukkige pelgrims, die na zoo vele
gevaren het einde dier lange bedevaert mogen zien! Van de negen-honderd-duizend
man, welke het kruis hebben aengenomen, blyven er nu maer zestig duizend meer
overig. - Hunne vreugde wordt grooter by de schrikkelyke heugenis van hunne
gevaren en van hun lyden, hun hart klopt, en hygend
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beklimmen zy de heuvelen van Emaus. Zy zien van verre de muren eener stad en
hare vierkante torens. De schreeuw Jerusalem! Jerusalem! bonst als een zegeroep
boven het kristen leger, tranen ontspringen aller oogen, ieder heft de handen
hemelwaerts, men omhelst zich met eene roerende blydschap, de ridders springen
van hunne peerden, de voetknechten doen hunne schoenen uit om de heilige aerde
met eerbied te betreden, alle kniën buigen zich, en in geestontheffing zoent men den
heiligen grond..... O, wat was het schoon voor hen, dit oogenblik van zaligheid, op
hetwelk het hun gegeven was het onverhoopt Jerusalem, de stad huns verlangens, te
mogen aenschouwen!
Moeijelyk was echter nog het overige hunner taek: veertig duizend ongeloovige
Egyptenaren bewaerden Jerusalem. Men kon het niet vermeesteren dan by middel
van zware werktuigen en het storten van stroomen bloeds. Vele Kristenen moesten
de dood vinden voor de poorten der heilige stad.
Na langen arbeid, na het doorstaen van wreeden honger en dorst, had men dry
zware stormtorens gebouwd, welke zoo hoog als de vestingsmuren waren. Boven
aen deze torens hingen bruggen om op de muren der stad te laten vallen en alzoo
met geweld er binnen te dringen. De eerste toren, waerin Godfried van Bouillon zich
bevond, werd ten Oosten aengevoerd, den tweeden, onder bevel van Tancrede, een
held van Normandië, rolde men tegen de noordzyde, en de derde, binnen denwelken
Raymond van Toulouse was, moest de stad langs de zuidzyde naderen.
Het was op vrydag, 15en july van 1099, dat de Kristenen, onder het geluid van
bazuinen en klaroenen, hunne torens naer de muren van Jerusalem voerden, terwyl
langs alle zyden de stormladders werden vooruitgebragt. De Turken joegen de dood
en de vernieling onder de kruisvaerders; eene wolk van pylen, steenen, brandend pek
en grieksch vuer overdekte hen, maer niets kon hen doen deinzen..... Godfried van
Bouillon werpt zyne valbrug op de muren van Jerusalem; twee ridders van Doornik,
de broeders Lethald en Engelbrecht, springen er over:
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twee Kristenen, twee Belgen, plaetsen de eersten hunne voeten op de wallen der
heilige stad! Godfried volgt hen, en met hem alle de belgische ridders; zy hakken en
kerven met razerny onder de Sarracenen.
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Weldra ziet men aen de andere zyde der stad de kruisbanier insgelyks boven de muren
van Jerusalem wapperen. Dan, onder het aenheffen van eenen langen zegeroep,
storten de Kristenen in de stad, vermoorden alle de Ongeloovigen tot de vrouwen en
kinderen toe...... Jerusalem is gewonnen! Het lyden der pelgrims, de ontheiliging van
het graf des Zaligmakers en zyne kruisdood zelve zyn gewroken! - Zoo dachten ten
minste de Kristenen, die niemands leven gespaerd hadden, en de Ongeloovigen,
pligtig of onnoozel, hadden geslagtofferd!
Alle de kruisvaerders bezochten het heilig graf en stortten aldaer tranen van
ontroering en boetveerdigheid. Wanneer deze eerste drift gekoeld was, hielden de
oversten eene vergadering, om eenen koning van Jerusalem te kiezen. Velen der
voornaemste veldheeren waren van inzigt de kroon aen Robrecht-Korte-Knie van
Normandië, of aen Robrecht, graef van Vlaenderen, aen te bieden; maer zy dezelve
geweigerd hebbende, om reden dat zy naer hun vaderland wilden terugkeeren, werd
Godfried van Bouillon tot koning van Jerusalem uitgeroepen. Deze dappere en
godsdienstige vorst beloofde den heiligen grond te verdedigen en te bewaren, maer
de naem van koning scheen hem te verheven, in eene plaets waer de Zaligmaker zoo
vele vernederingen had geleden; hy verklaerde dat hy de gouden kroon niet zou
dragen in een Land, waer de Verlosser der wereld met doornen was gekroond geweest,
en verlangde alleenlyk met den tytel van Beschermer en Baenderheer van het heilig
graf vereerd te zyn.
Weinig tyds hierna kwamen de Egyptenaren met een talryk leger naer Jerusalem
om hetzelve te herwinnen; doch zy werden in eenen stryd geheel verslagen.
Dan dacht ieder aen zyn vaderland, en men maekte zich bereid om vaerwel te
zeggen aen de plaets, welker bezit zoo veel bloeds gekost had. Robrecht van
Vlaenderen en alle de Belgen kwamen gelukkiglyk, met roem en zegeningen beladen,
in 1100, by hunne huisgezinnen terug; nooit was er grooter blydschap in Europa
geweest, nooit grooter geestdrift dan by de terugkomst dier krygsknechten, welke
men als
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heiligen aenschouwde. Eremyt Pieter was ook met hen teruggekeerd; hy stichtte later
een klooster te Hoey, alwaer hy stierf.
Godfried van Bouillon bleef te Jerusalem met Tancrede van Normandië, en met
slechts 300 ridders; maer die waren de bloem der Kristenheid. Alhoewel in zoo klein
getal sloegen zy de Turken menigmael en wonnen alle de steden van het heilig Land;
zoodat Jerusalem de hoofdstad van een uitgestrekt kristen koningryk werd.
Ongelukkiglyk, terwyl Godfried bezig was met het aen hem toevertrouwd Ryk wetten
te geven en alles op eenen vasten voet te brengen, werd hy eensklaps ziek. In 1100,
by den aenvang van het tweede jaer zyns verblyfs te Jerusalem, verraste hem de
onverbiddelyke dood en sneed wreedelyk den draed van een zoo schoon, zoo nuttig
en zoo glorieryk leven af. Hy werd begraven nevens het graf van Christus, wiens
heldhaftigste dienaer hy geweest was. Zyn naem galmde nog lang door Europa, als
een voorbeeld van deugd, van dapperheid en van liefde tot God.
Na hem werd zyn broeder Baudewyn koning van Jerusalem.
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Hoofdstuk V.
Gevolgen der kruisvaerten. - Het hertogdom van Braband en het
hertogdom van Limburg. - Poogingen van Frankryk om Vlaenderen
aen zynen invloed te onderwerpen. - Welvaert en voortgang van
Henegauwen onder de Baudewyns. - Eerste volksberoerte in
Vlaenderen.
Van 1100 tot 1191.

Gewis, het is wonderbaer hoe uit de kruisvaerten, welke alleen het verlossen der
heilige plaetsen voor doel hadden, de vryheid der europische volken als eene
belooning des Heeren is opgestaen.
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Vóór deze bloedige bedevaert hadden de edelen, van andere landen dan Vlaenderen,
de Laten aenzien als tot slaverny geboren, dezelve altyd met eene diepe verachting
van hen verwyderd gehouden en ze onbekwaem geacht tot het voeren van wapenen,
en het voeden van een grootsch gevoel. Maer nu hadden ridders en Laten in de zelfde
legers nevens elkander geleefd en geslapen; nu hadden zy te samen geleden en
gestreden; hunne wapenfeiten waren gemeen geweest, hunne tranen van droefheid
en van vreugde hadden zich in Azië gemengd. De heer had met zynen onderdaen,
zyde tegen zyde, de knie gebogen in eenen ontheffenden geestdrift, die allen, kleinen
en grooten, op hetzelfde oogenblik tot God ophief. Ook by de wederkomst der
kruisvaerders kon men in de betrekking tusschen edelen en Laten eene groote
verandering bemerken: de heeren verachtten niet meer die mannen welke hun bloed
voor Christus vergoten hadden, en, als zy, zich bekwaem hadden getoond tot het
volvoeren eener onmeetbare taek. Zy begonnen dezelve te beminnen en meer weerde
toe te kennen. Langs eenen anderen kant had de beschaving hier te lande, en bovenal
in het achteruit zynde Lotheringen, zeer gewonnen. Vele leenheeren, om meer mannen
te kunnen wapenen, hadden voor geld aen hunne Laten vryheden en voorregten
toegestaen en gronden in eigendom verkocht. Anderen hadden zware schulden
gemaekt, en meest allen hadden aen sommige van hunne Laten de vryheid beloofd,
indien zy ooit in hun vaderland terugkeerden; het groot getal vrye lieden welke er
alsdan op eens ontstond bragt overal de burgery tot stand en met haer de zucht naer
onafhanglykheid. Gedurende de vrede, welke door de afwezendheid der edelen had
geheerscht, waren de dorpen en steden grootelyks aengegroeid, en, alzoo er dan
geene meesters tegenwoordig waren om de ontwikkeling des volks tegen te gaen,
had men overal gilden opgerigt en de beginselen gelegd van de latere gemeenten.
Het ridderschap, reeds vroeger bekend, ontwikkelde zich wonderlyk gedurende
de kruisvaerten. Het was eene groote eer voor eenen edelman, ridder geslagen te
worden, en men kon tot die weerdigheid niet geraken dan door lange en moeijelyke
beproevingen of door
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uitmuntende bewyzen van moed en onversaegdheid, benevens den eed van in alle
gelegenheden, met goed en bloed te vechten voor God, voor vorst, voor vaderland,
voor weduwen en weezen en voor de verdrukte jonkvrouwen. Deze pligten, door
den ridder bezworen, bragten oneindig veel verzachting in het gemoed der edelen,
alhoewel de stelselmatige deugden, door hen beloofd, toch by sommigen meer in
hun hoofd dan in hun hart bleven berusten. De gewoonte van wapenteekens en
geslachtschilden te voeren werd algemeen gedurende de togten naer het Heilig Land;
misschien vonden de Kristenen deze gewoonte onder de Turken, of wel zy namen
ze aen uit noodwendigheid en om zich, in een leger van alle volken samengesteld,
te kunnen onderscheiden.
Wat de kunsten en wetenschappen betreft, die waren tot dan nog in de kloosters
bewaerd gebleven. Onder andere latynsche kronykschryvers, deed de monik Sighebert
van Gembeloers zich omtrent den jare 1100 onderscheiden door talryke en gewigtige
werken. Nog merkweerdiger echter was de kronyk van den luikschen monik Alberik,
die eenige jaren na Sighebert van Gembeloers leefde. Men ziet dat letterkunde en
wetenschappen zich tot dan by het aenteekenen der voorvallen bepaelden en nog
altyd in eene doode tael opgesteld waren geweest; wel is waer, dat men gissen mag
dat er alreeds eenige volksromans over Karel-de-Groote en volksliederen bestonden,
maer die zyn niet, met zekerheid van hunnen geboortetyd, tot de kennis van het
nakomelingschap geraekt. Wat er ook van zy, het is buiten twyfel dat, in het algemeen
gesproken, de edelen noch het volk lezen konden; maer wanneer de volkeren van
Europa, de armen en de ryken, hunnen geest tot den hoogsten trap van ontheffing
hadden voelen opklimmen, wanneer zy by de kruisvaerten gedurende eenige jaren
in vuer, in drift en in onophoudende nieuwsgierigheid hadden ontsteken gebleven,
dan ontvlamde ook hunne inbeelding en zy werden begeerig naer alle slag van
wonderbare vertellingen en tooverachtige verhalen. Uit dezen drift ontstonden talryke
volksromans, voor het algemeen met gevoel, in schilderenden styl geschreven, en,
alzoo zy voor ongeleerden gemaekt
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werden, waren zy in de landtael opgesteld. De dichters of schryvers van dien tyd
gingen van het eene kasteel naer het andere en zegden hunne verhalen met
luiderstemme voor het gezelschap op: men noemde hen sprekers en hunne verhalen
of liederen sproken; somtyds gingen zy vergezeld van zancstriggers of zangers, en
van goochelaers of baladyns: het hoofd van zulk eene dichterenbende, hiet men
minstreel. Men ziet in deze reizende genootschappen den blykbaren oorsprong van
het Tooneel.
Robrecht van Vlaenderen, bygenaemd van Jerusalem, om de schoone wapenfeiten
aldaer door hem bedreven, gaf korts na zyne terugkomst zyne zuster, de heldhaftige
Geertruid, ten huwelyk aen Diederik van den Elzas. Hy oorlogde met roem tegen
den graef van Henegauwen en tegen den keizer, dien hy tot een voor hem voordeelig
vredeverdrag dwong.
Door de dood van Godfried van Bouillon, was de hertogelyke weerdigheid in
Lotheringen opengevallen. Na gewoonte gaf de keizer geene acht op het bestaen der
erfgenamen van den overleden hertog, die waren: zyne twee broeders, Baudewyn,
koning van Jerusalem, en Eustaes van Boulonje. De keizer verkocht, in 1101, het
hertogdom van Lotheringen aen graef Hendrik I, van Limburg, die zich niet anders
had doen kennen, dan door het berooven van eenige kerken en abtdyen en niet lang
te voren door den bisschop van Luik in den ban geslagen was. Onder zyn Bestier
ziet men de verschillende graefschappen allengskens den weg inslaen om tot
onafhangelyke staten zich te vormen; deels omdat de nieuwe hertog, weinig gronds
in eigendom bezittende, de magt niet had om die rigting te beletten, deels omdat hy
gedurig met den keizer tegen den Paus oorlogende, door zyne afwezendheid de
hertogelyke overheid niet handhaven kon. Hy was er tegenwoordig wanneer het
keizerlyk leger Roomen innam en den Paus Gregorius VII verjoeg. De kerkelyke
ban, welken de heilige Vader tegen zynen vyand uitbliksemde, deed de Duitschen
tegen den keizer opstaen; zyn eigen zoon trok te velde om zynen vader van den troon
te werpen. Keizer Hendrik, verlaten van allen, moest vlugten. Vergezeld van
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slechts negen ridders, liep hy door Keulen, en, zich op de edelmoedigheid der Belgen
betrouwende, kwam hy op hunnen bodem eene schuilplaets zoeken.
De Lotheringers, door de rampen van den keizer getroffen, vergaderden een leger
onder bevel van hertog Hendrik van Limburg, en sloegen den wederspannigen zoon
op de vlugt, omtrent Visé by Luik; welligt zouden de Belgen den keizer op zynen
troon herplaetst hebben, doch de dood verraste hem, in 1106, eer zy het zoo ver
hadden kunnen brengen. Dan herkende Lotheringen zynen zoon, Hendrik V, als
keizer. De hertog Hendrik van Limburg alleen weigerde zich aen den nieuwen vorst
te onderwerpen; maer hy werd overwonnen en, als pligtig aen geschonden Majesteit,
in eene gevangenis opgesloten. Het hertogdom, alsook het markgraefschap van
Antwerpen, werden alsdan, in 1106, aen eenen afstammeling der Ghyselbrechten
gegeven, namentlyk aen Godfried-met-den-Baerd, graef van Leuven, wiens broeder
en voorganger begonnen had zich graef van Braband te noemen. Godfried noemde
zich te gelyker tyd hertog van Lotheringen en Hertog van Braband welke laetste
tytel in het vervolg stand hield.
Ter naeuwernood had Godfried het Bestier van Lotheringen in handen genomen
of Hendrik van Limburg ontsnapte uit zyne gevangenis en kwam hem den oorlog
aendoen. - Maer hy, met haest zyne mannen verzameld hebbende, trekt naer Aken
waer Hendrik zich versterkt had; hy bestormt de stad, verovert ze en neemt de vrouw
van Hendrik met een groot getal ridders gevangen; - zyn vyand alleen was het
ontvlugt. Godfried gaf ter dier gelegenheid een bewys van grootmoedigheid: hy zond
de vrouw van Hendrik naer haren man terug en liet alle de ridders in vryheid gaen,
hun alleenlyk doende beloven, dat zy de wapens tegen hem niet meer zouden voeren.
Deze schoone daed van Godfried deed indruk op het gemoed van zynen vyand;
Hendrik gaf zich ten onderen en een goede vrede werd, in 1107, gesloten. Niettemin,
het schynt dat Hendrik zich hertog van Limburg bleef noemen, want het is omtrent
dien tyd dat Limburg als een hertogdom begint gemeld te worden.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

120
Robrecht van Jerusalem, graef van Vlaenderen, viel, in 1112, van zyn peerd en stierf
aen de wonden welke deze val hem hadden veroor-

zaekt. Zyn zoon, Baudewyn VII, volgde hem op in het graefschap van Vlaenderen.
Deze vorst, slechts achttien jaren oud wanneer hy het Bestier van 's landszaken in
handen nam, gaet der wereld de roemrykste voorbeelden van regtveerdigheid en van
strengheid geven, welke ooit op geschiedenisbladen geboekt zyn.
Gedurende de lange reizen van zynen vader was het regt in Vlaenderen zeer
verslapt; niet bewaekt zynde door het vaderlyk oog van den eersten beschermer des
volks, hadden de kleine edelen langzaem de gewoonte aengenomen van de
geestelyken, burgers en boeren hunne goederen te ontrooven of met geweld te
ontleenen, en hun verder alle onregt aen te doen, zonder vrees van straf, alzoo de
ambtenaren en regters meest altyd de schael naer hunne zyde lieten overhellen.
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Baudewyn vervuld met een grootsch gedacht riep alle de voornaemste edelen en
ambtenaren van Vlaenderen te Yperen byeen, in eene plegtige vergadering; daer
deed hy hun wel verstaen dat hy een einde wilde gesteld zien aen den overlast welke
de edelen, of wie zy waren, den kooplieden, burgeren of boeren aendeden. Na hun
dit met krachtige woorden ingedrukt te hebben zond hy ze terug naer hunne
verblyfplaetsen, met last dat zy hem eene maend later in zyn kasteel te Wynendael
zouden komen vinden en hem zeggen, wat middelen zy goed dachten om de
regtveerdigheid weder en ongeschonden in Vlaenderen te doen heerschen.
In de vergadering van Wynendael werd hem door de edelen eene groote strengheid
aengeraden; hy, dit wenschende, zegde hun dat hy alles wat tot nu toe geschied was
wilde vergeten; maer van dan af volgens hunnen raed zou te werk gaen, doende een
bloedig en kort regt over alle misdaden. Hy deed hun zweren dat zy voortaen alle
geestelyken, burgers en Laten zouden behandelen volgens regt en in vrede. Zoodra
de laetste den eed gedaen had, kwam een glim van heldenvuer het gelaet van
Baudewyn verlichten; hy stond op van zynen zetel, toog zyn zweerd uit de scheede
en stak het in de hoogte, terwyl hy met eene strenge uitdrukking de omstaende heeren
bezag. Dan de stem verheffende, nam hy God tot getuige, dat deze vrede in
Vlaenderen zou onderhouden worden; dat hy met zyne eigene hand de doodstraf zou
doen onderstaen aen al wie denzelve zou durven verbreken en dat hy de geestelykheid,
de weduwen en weezen en alle zyne onderdanen onder zyne vorstelyke bescherming
nam. Baudewyn droeg, van dien tyd af, altyd eene kleine byl in de hand ten teeken
van bloedig regt. Zulk wapen hiet men alsdan een Hapken; hy bleef hierom den naem
van Baudewyn Hapken behouden. Getrouw bleef hy aen zynen plegtigen eed, latende
iedereen, arm en ryk, vry en alle dagen tot hem komen om zyne klagten in te brengen.
Nooit stelde hy de wraek van eene euveldaed uit en begaf zich zelf meesttyds ter
plaets waer het feit geschied was, om des te eerder te kunnen oordeelen. Onmiddelyk
dan werd de misdadiger gestraft volgens de zwaerte zyns verbrekens.
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Niettegenstaende deze strengheid bleven nog eenige edelen voortvaren in hunne
geweldenaryen. Onder andere gebeurde het, dat dry oostersche kooplieden, die naer
de jaermarkt van Thourout gingen, te Brugge in eene herberg zaten te eten en te
drinken, en onvoorzigtiglyk lieten hooren dat zy eenen grooten schat fyne gesteenten
met zich hadden. In deze herberg bevonden zich de heer van Calloo en een ridder
genaemd Hendrik, met nog tien andere edellieden. Dezen, de woorden der oostersche
kooplieden gehoord hebbende, volgden dezelve achterna op den weg, vermoordden
ze by een bosch en ontstolen alle hunne gesteenten. De andere oostersche kooplieden,
die in Vlaenderen woonden, kloegen over deze moord by den graef. - Hy, in woede
vlammende, springt te peerd, rydt naer Thourout waer de edelen waren, vindt de
gestolen gesteenten by hen, sleurt hen gevangen naer Wynendael, doet hen met eene
strop om den hals in eene zael van zyn kasteel op eene tafel staen en stampt zelf met
zynen voet de tafel van onder de gehangenen weg.
Weinig tyds daerna, te Brugge zynde, kwam eene arme weduwe hem klagen, dat
jonkheer van Oostkamp haer op de markt twee koeijen had afgekocht maer dezelve
nooit had willen betalen, waer door zy nu in de grootste ellende vervallen was, en
alle haer goed had moeten verkoopen. Baudewyn, deze weenende vrouw aenziende,
zwoer haer dat hy haer regt zou doen eer hy de stad verliet. Hy deed onmiddelyk den
jonkheer van Oostkamp ontbieden. Onderwyl bragt het volk voor hem twee persoonen
die dagelyks valsch geld uitgaven en den koophandel groote schade deden. Baudewyn
onderzocht de zaek zoo diep dat hy hun deed bekennen, dat zy pligtig waren aen de
hun opgelegde misdaed. Daerop verscheen jonkheer van Oostkamp in zyne
tegenwoordigheid en werd met strengheid door den Vorst ondervraegd: zyne
uitleggingen deden blyken dat hy nooit het inzigt gehad had om de koeijen der
weduwe te betalen. De graef ten hoogste vergramd over het miskennen van zyne
herhaelde bevelen, en, willende een schrikkelyk voorbeeld aen anderen geven, deed
de dry pligtigen in het
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huis van eenen verwer brengen en in eenen grooten ketel met ziedend water
versmooren.

Van Brugge reed hy naer Gent, waer hy eenen ridder deed onthoofden, omdat hy de
koeijen van zyne Laten ten onregt had weggenomen; dan trok hy naer Audenaerde,
Yperen, Ryssel, Kortryk en zoo voorts naer alle steden en vlekken, overal Vlaenderen
zuiverende van roovers, dieven, valsche munters, onregtveerdige ambtenaren en
andere dergelyke booze menschen, die onregtig handelden of onregt begunstigden.
De byl of het Hapken van graef Baudewyn boezemde eindelyk eene zoodanige vrees
in, dat er van kwaeddoeners of dieven niet meer gehoord werd. De koophandel kreeg
een nieuw leven, en alles kwam weder in den rustigen en vreedzamen stand, onder
welks heilzamen invloed de vlaemsche nyverheid geboren was, en zich nu meer en
meer ontwikkelde.
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In 1119 trok Baudewyn met de vlaemsche magt ter hulpe des konings van Frankryk,
Lodewyk-de-Vette, tegen de Engelschen in Normandië. Hy gaf in dien oorlog blyken
van heldenmoed, maer eindelyk kreeg hy eene zware wonde aen het hoofd en werd
in eene draegbaer naer Rousselare gebragt. De wonde verzweerde en wilde niet
genezen; hierby trof hem eene geraektheid, zoodat hy zelf, en zyne bedrukte
onderdanen, genoeg zagen, dat er geene hoop op genezing meer over was. Alzoo
Baudewyn geene zonen had, verklaerde hy tot zynen erfgenaem, Karel, den zoon
van den H. Knud, koning van Denemarken. Deze Karel, daerna bygenaemd de goede,
was een kleinzoon van Robrecht de Vries, grootvader van Baudewyn, vermits koning
Knud getrouwd was met Adela, de oudste dochter van voornoemden Robrecht, en
zuster van Robrecht van Jerusalem. In het midden des jaers 1120, werd Baudewyn
Hapken, door eene tweede geraektheid, uit de wereld gerukt en met grooten rouw
door zyne onderdanen beweend. Karel I, van Denemarken, volgde hem op in het
graefschap, en werd door de Vlamingen ingehuld, niettegenstaende de aenspraek
welke vele anderen, gewapender hand, op het bezit van Vlaenderen deden. Onder
dezen kwamen tegen hem te velde, Baudewyn III, graef van Henegauwen; Willem
van Yperen, een bastaerd van Robrecht van Jerusalem's broeder; de graven van
Boulonje en van St-Pol, benevens de Voogden van den minderjarigen hertog van
Lotheringen en Braband. Maer Karel versloeg ze allen den eenen na den anderen,
nam hun vele steden af, en dwong ze hem met vrede in bezit des graefschaps te laten.
Dan behartigde hy, als zyn voorganger, de welvaert zyner onderdanen en het
uitoefenen van een streng regt: hy bande de Joden uit Vlaenderen om hunne
schreeuwende woekery en kwaden handel, deed de wet of vrede van Yperen op nieuw
verkondigen en voegde er nieuwe tuchtregels by. Na het afsterven van keizer Hendrik
V, werd de duitsche kroon hem aengeboden; maer hy, zyne vlaemsche onderdanen
bovenal beminnende, weigerde den naem van keizer van Duitschland, om dien van
graef van Vlaenderen te behouden.
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De winter van het jaer 1125 was zoo streng in het westelyk Europa, dat al het graen
in den grond dood vroos, waerdoor in het volgende jaer eene zoo groote duerte van
eetwaren, en bovenal van koorn en brood, begon te heerschen, dat in Vlaenderen,
maer meest te Brugge, vele menschen van honger bezweken. Karel, de goede graef,
deed alle mogelyke poogingen om zyne lydende onderdanen te helpen: hy liet ten
eersten alle de honden doodslaen, het graen der pakhuizen in het openbaer verkoopen,
en verbood het brouwen van zwaer bier om het koorn te sparen. Daerenboven bevool
hy aen zynen aelmoessenier dat hy alle arme menschen, op hunne eerste vraeg, een
brood om godswil geven zou. Dan reed hy naer Yperen, waer insgelyks vele hongerige
menschen waren, en deed aldaer op eenen dag 7,800 brooden uitdeelen. Van Yperen
begaf hy zich naer andere plaetsen, om overal den troost en de hulp te gaen
uitstrooijen; en, vermits niemand hem ooit om eene almoes vroeg zonder van hem
met geld, kleederen of eetwaren heen te gaen, zoo liep eene ontellyke schaer van
ellendig volk hem achterna en volgde hem overal waer hy ging, de handen smeekend
tot hem uitstekende als tot den barmhartigen God wiens beeld hy was.
De hongersnood ten top gerezen zynde kwamen er eindelyk, in Vlaenderen, eenige
schepen met koorn geladen; maer, tot groot verdriet des volks, werd die voorraed
geheel opgekocht door Bertholf, Proost van St-Donaes te Brugge, Lambrecht Nappe
en Bosschaert Van Straten, allen edellieden van den zelfden stam, zeer ryk, doch
nog meer hebzuchtig. Het volk over dien opkoop vergramd, aengezien de Van Straten
het graen nog duerder dan te voren wilden betaeld hebben, liep te samen en begaf
zich voor het Hof van den goeden graef, roepende om wraek tegen die wreede
koornbyters, zoo als zy ze noemden. De graef ontbood de Van Straten ten hove; zy
zwoeren allen op eede, dat zy geen koorn genoeg voor hunne eigene lieden hadden;
maer de graef eene onderzoeking bevolen hebbende, werd er bevonden dat zy eenen
valschen eed hadden gedaen. Karel-de-Goede hier over in groote gramschap ontsteken,
deed hunne wyde graenzolders openen, hun graen aen
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den ryken tegen eenen goeden prys verkoopen, en aen de armen elk eene groote maet
voor niet geven. Dan riep hy de Van Straten in zyne tegenwoordigheid, schopte met
zynen voet eenen zak gelds tot voor hun aenzigt, en bood hun aldus, onder verdiende
verwyten, den prys van hun koorn. Zy, verbitterd over de woorden van den graef en
over de schande welke hun aengedaen was, weigerden den zak te nemen en gingen
aen. Onmiddelyk werd het geld onder de armen uitgedeeld.
De liefde tot het lydende volk moest den goeden graef het leven kosten: het
moordstael, dat hem dooden zou, werd in de duisternis des geheims gewet; hy moest
martelaer der barmhartigheid sterven! De Van Straten konden hun leed niet
verkroppen, en poogden middelen te ontdekken om zich over den graef te wreken.
Deze was korts te voren naer Frankryk gereisd om aldaer den koning tegen den hertog
van Aquitanië en van Auvergne te helpen; zy vielen dan met hunne aenhangers
gewapender hand op het landgoed van den almoessenier van den graef en
vermoordden er zyne dochter en haren man. Karel, nog hetzelfde jaer wedergekomen
zynde, bereidde zich om eene bloedige wraek over de geweldenaryen te nemen.
Intusschen waren de Van Straten bedektelyk te Yperen byeen gekomen om te
beraedslagen over hetgeen hun te doen stond. In die vergadering van bloedzuchtige
vaderbeulen werd er besloten, den goeden graef zoo haest mogelyk by verrassing te
vermoorden: dit helsch besluit, in het duister gesmeed, moest weldra aen Vlaenderen
zynen vader en beschermer ontrukken.
Het was op den 2den Meert van het jaer 1127. Graef Karel-de-Goede had zich,
volgens zyne gewoonte, uit zyn Hof langs eene gaendery naer de kerk van St-Donaes
te Brugge begeven. Daer zat hy, op zyne kniën, in den opperpand des tempels, boven
de koor van Onze Lieve Vrouwen autaer, biddende met diepe godsvrucht, terwyl
men de Misse deed. Een groot getal arme menschen stonden achter hem om zyn
vertrek af te wachten en eene aelmoes te krygen. Maer allen, die daer in slechte en
verscheurde kleederen, met de handen gevouwen, om hulp schenen te smeeken,
waren geene ellendigen. Moordenaers hadden zich
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onder hen gemengd; bylen en degens hingen wachtend onder meer dan eene
bedelaersplunje. De wraekzucht vervulde zoo gloeijend de harten der booze Van
Straten, dat zy niet aerzelden den autaer Gods met het bloed van den besten aller
vorsten te besproeijen. Terwyl zy met linksche blikken den biddenden graef
bestaerden, kwam er een arm vrouwken hem eene aelmoes vragen; hy stak zyne hand
in de tessche en reikte het vrouwken een stuk geld. Dan schoot de booze Bosschaert

Van Straten vooruit en hakte met eenen bylslag den regter arm van den graef af; met
den tweeden slag kloof hy hem het hoofd, dat de herssens uit den schedel voor den
autaer nedervielen. Terzelfder tyd trokken de andere moordenaers hunne wapens en
staken en kerfden het doode ligchaem schrikkelyk. Meteen liep er een akelig gekerm
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door den tempel; iedereen vlugtte op het gezigt der wreede en talryke moordenaers,
en, zoodanig was de schrik, dat het lyk van den goeden graef langen tyd in zyn bloed
bleef liggen. Van daer begaven zich de Van Straten met hunne aenhangers naer de
wooningen der byzonderste raedsheeren des graefs, vermoordden en verwoestten er
alles; waerna zy, van bloed verzadigd en de wraek des volks vreezende, zich, ten
getalle van meer dan 300, op den Burgt van Brugge versterkten. Niemand twyfelde
of een man zoo barmhartig, zoo godvreezend en zoo regtveerdig, moest eene schoone
plaets in den hemel bezitten. Ook, terwyl het lyk in de kerk op eene doodbaer ten
toon lag, kwamen er, van alle omliggende plaetsen, zieken, kreupelen en ongeneesbare
menschen toegeloopen, om het ligchaem te raken. De eene duwde zynen neusdoek
in het bloed des martelaers, de andere nam eenen sprenkel der herssens op, en velen
geneesden door hun innig geloof aen de magt der heilige overblyfsels van Karel.
Een lange schreeuw van droefheid en van verontweerdiging klom op uit
Vlaenderen, zoodra de tyding der schrikkelyke moord er bekend werd. Van alle
kanten kwamen de edelen met de gewapende burgers toegeloopen en men begon de
schuilplaets der Van Straten te belegeren. Niet lang daer na poogden de moordenaers
aen de wraek des volks te ontsnappen; maer zy werden, de eene voor, de andere na,
by den kop gevat, de handen en voeten afgekapt, met gloeijende yzers gebrand, aen
de steerten der peerden rondgesleurd, van hooge torens geworpen en, na de ysselykste
pynigingen, op raderen gesteld. Alle jaren op den 2den Meert werd er voor St-Donaes
kerk, eenen ban en vermaledyding uitgeroepen, tegen het geheel geslacht en
maegschap der moordenaers.
De overleden graef geene kinderen nalatende, zoo kwamen vele digte of verre
bloedverwanten der vorige graven van Vlaenderen, aenspraek op het graefschap
maken; maer de koning van Frankryk, de kans nu schoon ziende om dit magtig Land
onder zynen regtstreekschen invloed te krygen, stelde zich aen als middelaer in deze
zaek. Hy riep de Baenderheeren en edelen van Vlaenderen, op den 20en Meert 1127,
te Atrecht
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byeen, onder schyn van hun eenen nieuwen graef te laten kiezen, en stelde zelf zynen
begunstigden, Willem van Normandië, aen de vergaderde edelen voor. Deze Willem
was zoon van Robrecht-Korte-Knie, gewezen hertog van Normandië, wiens grootvader
was Baudewyn van Ryssel, eertyds graef van Vlaenderen. Hy was getrouwd met de
zuster der koningin van Frankryk. Zyne medestrevers naer het graefschap van
Vlaenderen waren: Willem van Yperen, kleinzoon van Robrecht-de-Vries; Diederik
van den Elzas, een ander kleinzoon van Robrecht-de-Vries; Arnold van Denemarken,
neef van den vermoorden graef, en eindelyk Baudewyn, graef van Henegauwen,
insgelyks afkomstig van de graven van Vlaenderen. Onderwyl vergaderden zich de
vlaemsche burgers te Brugge en verbonden zich aldaer by eede, dat zy gezamentlyk,
en, onaengezien het besluit der Baenderheeren, den weerdigsten en bekwaemsten
tot graef zouden kiezen. Het gelukte den koning van Frankryk, door allerlei beloften
en giften, en nog meer door de tegenwoordigheid van zyne ontzaggelyke krygsmagt,
de edelen tot zyne gevoelens over te halen: Willem van Normandië werd door hen
als graef verkoren. De koning, die vreesde dat de burgery dezen keus zou verwerpen,
schreef aen het volk van Vlaenderen, dat de nieuwe graef hen zou ontlasten van den
Tol en van het woonregt. Tien dagen na de kiezing van Atrecht kwamen de edelen
met den koning te Brugge, onder het gebrom der klokken; zy deden aen het volk
hunnen keus kennen en stelden hun vóór denzelven te bekrachtigen. De burgers
vroegen eenen dag uitstel om hun besluit te doen kennen. Des zaterdags, daerop
volgende, vergezeld zynde door de afgezondenen der Gentenaren, gingen zy te
Deynze by den koning en by Willem van Normandië. Daer boden zy den vorsten
een groot getal voorwaerden aen, eischten het afschaffen der bovengenoemde lasten,
en het regt van hunne wetten en regtsplegingen te kunnen veranderen volgens hunne
begeerten en de tydsomstandigheden. Willem van Normandië nam dit alles aen en
wist, door eene geveinsde gespraekzaemheid en volksliefde, de burgers zoo wel te
behagen, dat hy, in 1127, na alle de regten der Vlamingen bezworen te hebben, als
graef van Vlaenderen
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werd uitgeroepen. Met hulp van den koning van Frankryk bragt hy de andere
erfgenamen van de oude graven ten onderen en bleef in het bezit van Vlaenderen.
Wy zullen zien hoe hy zyne beloften hield, en of hy wel geschikt was om te heerschen
over een volk dat in vryheidsmin en in staetkundige beschaving alle andere volken
was vooruitgeloopen.
Eene aenmerking mag ons hier niet ontsnappen; namentlyk dat deze kiezing ons
toont, wat weerde en wat gewigt de burgers van Vlaenderen op dit tydstip reeds
verworven hadden, daer men zonder hunne toestemming het niet mogelyk achtte
eenen graef te benoemen. Alhoewel het leenregt of de feodaliteit meest overal hare
dwingende magt nog doet gevoelen, ziet men hier in Vlaenderen de dry staten de
Edelen, de Geestelykheid en het Volk, reeds onderscheiden en in evenwigt. Aen de
edelen de oorlog en de glorieryke wapenfeiten; aen de geestelykheid den dienst van
God, het vruchtbaermaken van den bodem des Vaderlands en de beoefening aller
kunsten en wetenschappen; aen het volk den arbeid, de nyverheid, den koophandel
en de vryheid.
Willem van Normandië had het graefschap van Vlaenderen van het volk afgekocht
tegen het verleenen van voorregten en vryheden, die een gevaerlyk wapen tegen den
vorst en een ongeluk voor het Land moesten worden; hy had aen de vlaemsche steden
het regt toegestaen om elk afzonderlyk hare wetten en regtsvormen te veranderen,
zonder, als te voren, des graven oorlof te moeten vragen. Wat kan hier nu het gevolg
van zyn? Dat men het vlaemsch volk later in bezit zal vinden van een onnoemelyk
getal vryheden, tegenstrydig aen elkander, en allen tegen de magt van den vorst
gerigt; dat het geringe volk, in wiens onverstandige handen de overmagt een
verbryzelend werktuig is, later van dit werktuig zal gebruik maken by de minste
gelegenheid, en het vaderland aldus zal herschapen worden in een oorlogsveld,
waerop de vorst en zyne onderdanen, als onverzoenbare vyanden, zich de overmagt
zullen betwisten en beurtelings zullen ontrukken. - De tyd zal dit zaed bewaren en
dry eeuwen later, als de spruit van den boom des
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verderfs, doen ontkiemen; dan zal men dit Vlaenderen, het voorbeeld aller burgerlyke
deugden, niet meer kennen: Vorst en Volk zullen den schoonen grond vernielend
doorploegen, en, uit de list des franschen konings, uit de heerschzucht van zynen
gunsteling, Willem van Normandië, zal eene toekomst van bloed, van vuer, van
moord en van vernedering ontstaen.....
In den beginne zyns Ryks, deed Willem zich door de Vlamingen beminnen; hy
gaf nog meer voorregten aen sommige steden, onder andere aen St-Omaers, aen
welke stad hy eene Keure of magtbrief verleende, die het oudste stuk van dien aerd
is, dat in onze tyden letterlyk gekend zy. Maer, wanneer hy zich veilig en op vaste
voeten in het bezit der graeflyke kroon zag, toonde hy dat alle deze teekens van
goedheid niets dan veinzery geweest waren. Hy kon niet langer de wyde regten van
het vlaemsch volk verdragen, en verbrak alle de voorwaerden welke hy bezworen
had, stellende nieuwe lasten op alle eetwaren, heffende verschillende tollen en
zettingen, en verkoopende ambten en weerdigheden. Langs eenen anderen kant, en
volgens de gewoonte van zyn geboorteland, bevoordeelde hy gestadig de edelen
tegen de burgers, en liet hun alle gewelddaden begaen. De Vlamingen deden alsdan
zien dat zy het kiesregt, hun eens als wettelyk verleend, in ernst aengegenomen
hadden; zy keerden tegen den koning van Frankryk het krachtig werktuig, dat hy,
uit list, hun had in de hand gesteld! De Gentenaren vergaderden zich en zonden tot
den graef gezanten, die hem onder anderen zegden: dat hy zyne bezworen trouw
verbroken had en zich zoo dwingend jegens de steden Ryssel en St-Omaers, en jegens
alle de inwooners van Vlaenderen had gedragen, dat het noodig geworden was, eene
nieuwe vergadering der edelen, der geestelyken en des volks byeen te roepen, om te
beslissen of hy wel langer weerdig was graef van Vlaenderen te blyven. Willem van
Normandië over deze stoutheid vergramd maekte zich gereed om de Vlamingen te
straffen; maer zy riepen Diederik van den Elzas, kleinzoon van Robrecht-de-Vries,
nog hetzelfde jaer, 1127, naer Vlaenderen en kozen hem tot graef. Diederik deed
zyne plegtige intrede te Gent en te Brugge, alwaer de
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wederzydsche eeden werden afgelegd. De koning van Frankryk wilde zich met de
zaek bemoeijen, maer die van Brugge schreven hem dat hy zich aen meineedigheid
had schuldig gemaekt, en zy zich hier door met regt aenzagen, als vry van alle pligten
en beloften jegens hem. De oorlog volgde onmiddelyk; Willem van Normandië
belegerde nutteloos eenige steden die den nieuwen graef ontvangen hadden, tot dat
de twee vyanden elkander by Axpoele in eenen bloedigen veldslag bevochten; deze
stryd besliste echter niets, en misschien ware het Willem eindelyk gelukt, zynen
medestrever te overwinnen; maer in het beleg van Aelst, schoot een burger, Casyn
Borluut genaemd, hem

met eenen pyl in den rug, waervan hy den achtsten dag stierf. De koning van Frankryk
deed alsdan poogingen om nieuwe vyanden en medestrevers tegen Diederik op te
hitsen; doch hierin niet hebbende kunnen gelukken, liet hy, alhoewel met groote
spyt, Diederik van den Elzas ongestoord in het bezit van Vlaenderen.
Sedert de troonbeklimming van Godfried-met-den-Baerd, als hertog
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van Lotheringen, of liever van Braband, mits die naem alsdan in gebruik kwam, was
het binnen-België gedurende zeven jaren in vrede gebleven; maer, in 1114, de
Duitschen tegen hunnen keizer opgestaen zynde, nam Godfried deel in den oorlog
tegen den keizer. Dit deed ook Hendrik van Limburg, welke eertyds naer het
hertogdom gestaen had, en in het geheel zyne hoop op het verkrygen dier weerdigheid
niet verloren had. In 1119 stierf Hendrik van Limburg; zyn zoon Waleram beërfde
zyne bezittingen en zyne heerschzucht, van dewelke hy weldra eene blyk moest
geven, ter gelegenheid van eenen twist tusschen twee bisschoppen van Luik, te
gelyker tyd benoemd: de eene Frederik, door den Paus, en de andere Alexander, door
den Keizer. Godfried, hertog van Braband, hield het met Alexander; Waleram van
Limburg met Frederik. De hertog kreeg de nederlaeg en moest onderdoen voor zyne
tegenstrevers.
Het is omtrent dien tyd dat er te Antwerpen een stoutmoedige ketter tegen het
kristen geloof opstond. Verschillend zyn de gevoelens der schryvers over hem en
over zyne leer: ieder beoordeelt hem volgens zyne eigene godsdienstige gevoelens,
doch men weet zoo weinig over zyne daden, dat het moeijelyk is de waerheid in dien
duisteren doolhof te ontwarren. Althans verhalen de kronyken van hem het volgende:
zyn naem was Tanchelm of Tanchelinus; zyne leer verfoeijelyk, daer zy gegrond
was op het loslaten aller driften. Omringd van eene wacht van meer dan dry duizend
gewapende mannen, dwong hy die genen, welke niet door overtuiging tot hem
kwamen; hy trouwde in het openbaer met een beeld der Moeder Gods, en beging
meer heiligschenderyen. Niettemin kreeg hy vele aenhangers, en, hy wist de geestdrift
van het gemeene volk zoo zeer te ontsteken, dat men het water uit zyn bad als een
heiligmakend vocht dronk. Na zyne dood zelfs, verspreidde zyne leer zich nog;
Antwerpen, Zeeland en een deel van Braband waren er door verpest. Zoo ernstig en
gevaerlyk werd deze kettery, dat de heilige Norbrecht, hier te lande met andere
welsprekende priesters gekomen, eenige jaren werkte aen het uitroeijen der gevoelens
van Tanchelm.
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De keizer Hendrik V, zonder erfgenamen gestorven zynde, werden er twee keizers
te gelyk verkoren, elk door een gedeelte van Duitschland. Godfried verklaerde zich
voor Koenraed van Zwaben; Waleram hield het met Lother van Supplenburg. Deze
laetste, overwinnaer gebleven zynde, ontnam, in 1128, aen Godfried het hertogdom
en het markgraefschap van Antwerpen, om deze weerdigheden aen Waleram van
Limburg te geven. Er ontstond een bloedige oorlog, in denwelken Godfried den
veldslag van Wildre verloor, doch zich niet ten onderen gaf. De twee stryders bleven
in het veld tot in het jaer 1138, alswanneer keizer Lother, gestorven zynde, door
Koenraed van Zwaben werd opgevolgd. Deze beroofde Waleram van het hertogdom
en gaf het terug aen Godfried. Dan, de beide belgische hertogen stierven niet lang
daer na: Waleram in 1139 en Godfried in 1140.
Men aenziet deze Godfried als de eerste hertog van Braband, omdat onder zyn
bestier de verschillende graefschappen van Lotheringen uiteen gaen en als
onafhangelyke staten voorkomen; omdat hy de eerste is die zich hertog van Braband
noemde en, als dusdanig, zich deed erkennen, niet door alle de leenheeren van België,
want Lotheringen was een woord dat niets beteekende, maer alleenlyk door die welker
bezittingen het hertogdom van Braband uitmaekten. Hy werd opgevolgd door zyn
zoon, Godfried II, die al spoedig de wapenen moest opnemen, om zyn erfdeel te
verdedigen. De Bertholden, heeren van Grimberghe, erfachtige beschermers of heeren
van Mechelen, weigerden hem te erkennen: Hendrik II van Limburg, erfgenaem van
Waleram, wilde hem de hertogelyke kroon betwisten. Hy trok te velde, maer stierf
in 1142, eer hy zyne vyanden geheel kon overwinnen.
Daer hy tot erfgenaem een zuigend kind naliet, Godfried III, later bygenaemd in
de wieg, werd zyne dood eene oorzaek van grooten twist en bloedigen oorlog. De
voornaemste edelen, die het huis der Godfrieden getrouw waren, kwamen byeen te
Leuven, verbonden zich aldaer tot het verdedigen der regten van het doorluchtig
kind, en benoemden, om hem tot voogden te zyn, de baenderheeren van Diest,
Bierbeke, Wesemael, en den heer van Wemmel. Dan trokken zy, in 1143,
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met alle het volk dat zy konden vergaderen, tegen de Bertholden, dewelke Vilvoorden
reeds hadden ingenomen en zich bereid maekten om Brussel aen te doen. De twee
legers waren byna even talryk: de Brabanders hadden hulpbenden verkregen van den
graef van Vlaenderen, op voorwaerde dat de jonge Godfried hem, als leenman, hulde
zou doen voor het hertogdom van Braband, en, de voogden van den minderjarigen
hertog, door den nood gedwongen, hadden deze vernederende verbindtenis
aengenomen. De Bertholden, langs hunnen kant, waren bygestaen door de heeren
van Breda, van Ysselstein, van Bronkhorst en meer anderen. By Ransbeek, in de
omstreken van Brussel, gebeurde de veldslag; er werd van wederzyde langen tyd
met eene ongemeene razerny gevochten, zonder dat het lot zich verklaerde. Eindelyk
kwam er een brabansch ridder, Arnold van Craeijenheim, die, om den moed zyner
makkers te ontsteken, den jongen Godfried in zyne wieg aen de takken van eenen
wilgenboom en in het gezigt des

legers ophing. Het gekerm van het kind en het aenzien van dit doorluchtig wicht,
wiens lot men hier besliste, vervulde de Brabanders met razerny. Eene bloedige en
schrikkelyke worsteling begon: de Brabanders versloegen hunne vyanden en de
Bertholden moesten naer Mechelen vlugten. Het Land bleef in vrede tot by de
meerderjarigheid van Godfried, die, in 1159, hen op nieuw den oorlog aendeed, hen
overwon
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en hun kasteel tot den grond deed afbreken. Omtrent dien tyd bragt Hendrik II, van
Limburg, zyne aenspraek op het hertogdom weder voor; doch deze twist, werd
eindelyk voor goed bygelegd door een verbond tusschen de twee stammen: Godfried
trouwde met Margareta dochter van Hendrik. Van dan af bleven de Godfrieden in
het bezit des hertogdoms, zonder dat iemand hun hetzelve nog betwistte.
Men heeft gezien hoe Diederik-van-den-Elzas, door den keus des volks, in 1127,
tot graef van Vlaenderen verheven werd, in de placts van Willem van Normandië.
Diederik begon zyn Ryk met poogingen om de vyandschappen, die uit de moord van
Karel-de-Goede opgerezen waren, te stillen. Hy gaf een bevel uit, dat alle degenen
welke gevlugt waren, uit hoofde dat men hen van medepligtigheid aen deze moord
verdacht hield, vry en ongehinderd naer Vlaenderen mogten terugkeeren, en er hunne
bewyzen van onschuld geregtelyk mogten doen gelden. De meeste uitwykelingen
kwamen terug in hun vaderland. Diederik bewees eene andere weldaed aen
Vlaenderen: hy verleende vryheden en voorregten aen de steden die er weinige of
geene bezaten, dezelve allen naer den Landvrede van Audenaerde inrigtende. Op die
wyze ontstond er meer regelmaet en eenslachtigheid tusschen de verschillende
gemeenten en hy bragt dus veel toe om het bloeijend Vlaenderen op nog vastere
gronden te vestigen. De zachtmoedigheid welke hy altyd deed blyken sloten by hem
de manhaftigheid niet uit: hy was een der dapperste ridders zyns tyds. In 1138 liet
hy het bestuer van Vlaenderen aen zyne vrouw Sebilla, dochter van den koning Fulko
van Jerusalem, en trok naer het Heilig Land om zynen schoonvader tegen de Turken
by te staen. Daer hielp hy meer dan eens de vyanden van het kristendom verslagen;
maer wanneer men hem kwam boodschappen dat Baudewyn van Henegauwen,
bygenaemd de Bouwer, Vlaenderen beliep en beschadigde, keerde hy terug naer
Europa en sloeg den graef van Henegauwen uit Vlaenderen. Tien jaren later, in 1147,
kwamen er zulke droeve tydingen van Jerusalem, dat de kristen wereld er gansch
door ontroerd werd. Koning Fulko was reeds eenige jaren overleden; onder het bestuer
van zyn zoon Baudewyn
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ontstonden er tusschen de kruisdragende ridders twisten en oneenigheden, die hunne
magt grootelyks verzwakten. Sultan Zengui, deze verdeeldheid ten nutte makende,
bestormde Edessa, nam de stad in en vermoordde er alle de kristenen, zonder
onderscheid van ouderdom of kunne. De zegepralende Turken waren op weg om
Jerusalem te komen bestormen: alle de bezittingen der Kristenen schenen in hunne
handen te moeten vallen, indien Europa geene hulp naer Jerusalem zond. De heilige
Bernhart, abt van Clairveaux, zynde de meest welsprekende redenaer zyns tyds,
predikte in de open lucht, voor

het volk en voor de ridders, de tweede kruisvaert; hy bedreigde de omstaenders met
de gramschap des Heeren, indien zy niet ter
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hulp van Jerusalem liepen, en riep gewoonlyk by het einde zyner aenspraken: Wee,
wee hem, wiens degen niet met bloed geverwd wordt!
Lodewyk VII, koning van Frankryk, en zyne ridders namen het kruis aen en
vertrokken naer Azië: graef Diederik van Vlaenderen en hertog Godfried van Braband,
benevens een groot getal andere graven van België en van Frankryk, vergezelden
den koning. De keizer Koenraed had zich insgelyks met zyne duitsche ridders op
weg begeven. Deze tweede kruisvaert was allerongelukkigst: de twist heerschte onder
de kristen krygers; daerenboven werden zy door de Grieken bedrogen en somtyds
verraden. Na dat de twee legers byna tot niets weggesmolten waren, keerden de
meeste vorsten en graven naer hun vaderland terug. Gedurende de afwezigheid van
Diederik-van-den-Elzas had Baudewyn de wapens weder opgenomen tegen de
gravinne Sebilla. Een verbond gemaekt hebbende met den graef van Namen en met
den bisschop van Luik, kwam hy met een magtig leger naer Vlaenderen en verwoestte
deszelfs grenzen door plundering en door brand; maer niet zoohaest was Diederik
terug in zyne staten of hy versloeg Baudewyn en zyne bondgenoten in eenen
beslissenden veldslag, omtrent Douay. De bisschop van Rheims bewerkte tusschen
de twee vorsten eenen goeden vrede, by denwelken vastgesteld werd, dat Baudewyn,
de erfgenaem van Henegauwen, zou gehuwlykt worden met Margareta, de dochter
van Diederik. Deze stamverbindtenis stelde een einde aen den oorlog en moest later
de twee graefschappen onder denzelfden vorst vereenigen. In 1157 liet Diederik het
bewind van Vlaenderen aen zynen zoon Philips en toog voor de derde mael naer
Jerusalem. In den loop van hetzelfde jaer, verklaerde Philips den oorlog aen Florens
III, graef van Holland, omdat hy van de vlaemsche kooplieden een onbehoorlyk
tongeld, te Geervliet op de Maes, eischte. Deze oorlog duerde tot in het jaer 1165,
alswanneer er tusschen de Vlamingen en Hollanders eenen grooten zeeslag in Zeeland
voorviel. De hollandsche magt werd geheel vernield, graef Florens met 400 ridders
gevangen, en te Brugge zoo lang in hechtenis gehouden,
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tot dat hy, in 1168, door een vredeverdrag zich leenman van den graef van Vlaenderen
verklaerde, voor het gene de bezitting der zeeuwsche eilanden betreft. De tol van
Geervliet werd te niet gedaen.
Na in het Heilig Land schoone wapenfeiten bedreven te hebben was graef Diederik,
in 1160, terug gekeerd, maer slechts om al spoedig, in 1163, voor de vierde mael
zynen kristen degen tegen de Turken op te heffen. Het zelfde jaer verhief hy het dorp
Santhove tot stad en gaf hetzelve den naem van Nieupoort, dat nieuwe stad beteekent.
Ter dier gelegenheid beschonk hy de inwooners met eene keure, welke men mag
aenzien als de eindelyke instelling der vlaemsche gemeenten, alzoo dezelve aen
Nieupoort eene eigene vierschare of stadsregtshof toestond, binnen hetwelk de
burgerlyke gedingen, zonder tusschenkomst van eenige andere overheid, door de
schepenen beslist werden. Later maken deze vierscharen, benevens de kiezing der
wethouders, de grondvesten van alle de gemeenten uit. In 1164 kwam de oude graef
voor goed in zyne staten terug en werd er met eene ongemeene blydschap ontvangen,
alzoo hy, door zyne roemruchtige daden, de Vlamingen trotsch gemaekt had over
hem en over zynen luisterryken naem. Op het laetst van zyn leven trok Diederik zich
het bewind van Vlaenderen niet meer werkelyk aen; ziende hoe wys zyn zoon Philips
bestierde, begaf hy zich tot een eenzaem leven te Grevelinge, door hem gebouwd,
zich alleenlyk toeleggende op het oefenen van godvruchtige werken. Hy stierf rustig
en welgemoed, in 1169, latende zynen zoon Philips in bezit van het graefschap.
Gedurende zyn ryk, in 1164, zag men te Gent een voorbeeld der volksberoerten, die
in de volgende eeuwen het schoone Vlaenderen zoo dikwyls met bloed moesten
overgieten. De wevers, volders, vischverkoopers en beenhouwers waren er tegen
hunne schepenen of wethouders opgestaen, doch spoedig tot de rust gebragt door
den graef. Schrikkelyk voorteeken van latere burgeroorlogen, in dewelke het volk
zich door bloedige worstelingen zal uitputten.
Terwyl het grootst gedeelte van Lotheringen met langzame en onzekere stappen
in de baen der staetkundige beschaving voortging, had
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Henegauwen, tot dan verre achteruit, nu gedurende eene eeuw zyne magt en zyne
welvaert onder de Baudewyns zien aengroeijen. Deze vorsten, van vlaemschen
oorsprong, hadden sedert 1067 de vlaemsche gedachten en vryheden in Henegauwen
ingevoerd; maer het was bovenal Baudewyn, bygenaemd de Bouwer, om de tallyke
bouwwerken welke hy deed uitvoeren, die aen Henegauwen eene vaste en vrye
inrigting gaf; hy bragt de omliggende leenheeren met geweld tot onderdanigheid en
deed hun eenen Landvrede of eene algemeene wet bezweren, zoo als men in
Vlaenderen gewoon was te doen. Eene der byzonderste schikkingen van deze wet
was, dat alle de Henegauwers, edel, burger of Laet, zich by eede moesten verbinden,
dat zy nooit de wapens zouden opnemen door bevel van hunne heeren, ten zy met
oorlof van den graef, en dat zy zelfs gehouden zouden zyn tegen hen te stryden indien
zy zyne overheid dorsten miskennen. Hy bewees nog andere weldaden aen
Henegauwen, kocht de heerlykheden van Chimai, Valencyn, Ath en Braine-le-Comte,
vergrootte de stad Bergen, versterkte nog een zeker getal andere steden, deed in zyn
graefschap door een wys en krachtig bestuer en door eene zorgende bescherming,
den landbouw verbeteren, de bevolking aengroeijen en eene, tot dan in Henegauwen
ongekende welvaert ontstaen. Zich binnen de stad Valencyn bevindende klom hy
met eenige zyner edelen op eene stelling, om hun een nieuw paleis, dat hy deed
bouwen, te laten bezigtigen. De stelling stortte in en de goede graef werd zoo zwaer
door dien val gewond, dat hy, in 1171, er van stierf. Zyn zoon,
Baudewyn-de-Moedige, die getrouwd was met Margareta, de zuster van den graef
van Vlaenderen, volgde hem op in het bestuer van Henegauwen.
In Lotheringen waren, onder het bewind van Godfried-in-de-Wieg, groote onlusten
gerezen uit denzelfden oorsprong welke er alreeds zoo veel bloed had doen stroomen,
namentlyk de heerschzucht der heeren en het eeuwig geschil over erfregt en
onafhangelykheid, dat er bleef voortduren. In die tyden was het een groot ongeluk
voor Lotheringen dat er geene eenheid in het Ryk bestond. Niemand had er den wil
of de magt om de beschaving voort te helpen en aen de steden eene
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algemeene inrigting te geven. Ging het volk er echter toch langzaem vooruit, het was
door zyne eigene inspraek en naer het voorbeeld der aenpalende landen; want zeker
is het dat in de verdeeldheid, in de staetsverbrokkeling welke er bestond, Lotheringen
nooit in iets de andere volken kon voorgeraken, zelfs niet in feiten van wapenen.
Gedurig door woelzieke geburen bedreigd, verspilden de Heeren hunnen moed en
hunne mannen in bloedige twisten, die verderfelyk voor 's Lands welvaert waren,
omdat zy altyd op deszelfs bodem plaets hadden.
Vlaenderen was gelukkiger geweest: het had ook wel zware oorlogen gevoerd;
maer, hetzy geval of voorzigtigheid zyner graven, zeer zelden was het bloed der
Vlamingen of der vreemden, op den vlaemschen grond gestort geweest, en, men
weet het, een buitenlandsche oorlog belet de ontwikkeling niet van koophandel en
van staetkundige inrigtingen. Men denke daerom toch niet dat Lotheringen geheel
en al achteruit gebleven was: eenige weinige steden verdienen in tegendeel vermeld
te worden om haren handel of hare nyverheid. Antwerpen begon als zeehave door
kleine schepen bezocht te worden, Leuven was bekend om zyne lakenweveryen,
Luik was eene groote en nyverige stad die alle vergelyking kon doorstaen;
Henegauwen begon met strenge en goede wetten begiftigd te worden. Maer dit alles
was niets by hetgeen Lotheringen zou hebben kunnen zyn, had het, gelyk Vlaenderen,
door eenen enkelen vorst en door onderdanige leenheeren bestierd geweest.
Zoohaest Godfried meerderjarig geworden was eischte de graef van Vlaenderen
zyne hulde, als houdende hy het hertogdom van Braband van de kroon van Vlaenderen
ten leen, en dit ingevolge eener overeenkomst, in 1143, voor den veldslag tegen de
Bertholden gesloten. De hertog poogde door geld deze hoonende verpligting af te
koopen, maer de graef van Vlaenderen wilde er niet van hooren. Godfried, die eene
groote ziel en eene edele trotschheid bezat, kon de onderwerping niet over zyn hart
krygen; hy trok zynen degen uit de scheede, bood hem aen den graef van Vlaenderen,
en riep met wanhoop:
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‘Houdt daer! Liever sterf ik door uwe hand, dan dat ik het edel hertogdom van
Braband zou vernederen!’ De graef van Vlaenderen, niet min grootmoedig, werd by
deze fiere woorden ontroerd en zag van zynen eisch af; ter dier gelegenheid werd
hem door den hertog de heerlykheid van Dendermonde overgegeven, welke tot dan
onder Braband had gestaen.
Godfried bestierde zyn hertogdom in vrede gedurende dertien jaren, zyne
onderdanen zagen meer welvaert opstaen, den koophandel en de nyverheid zich
uitbreiden, en beminden hunnen hertog om deze weldaden. Van alle de leenheeren
van Lotheringen erkende geen enkele nog de overheid van den hertog, zoo ver was
de ontbinding van dien staet gevoorderd. Oneindig vele kleine heerlykheden bestonden
op zich zelven, onafhanglyk of onder de bescherming der grootste graefschappen.
De graef van Gelderland alleen stond nog onder den hertog, voor dit deel van zyne
bezittingen, dat herwaerts den Rhyn gelegen was. By het einde van zyn leven, door
eenen langen vrede magtig in geld en mannen geworden, vatte Godfried het inzigt
op om zyn gezag, zoo niet over geheel Lotheringen ten minste over een gedeelte van
hetzelve, weder te krygen. In 1168 wilde hy graef Hendrik van Namen, bygenaemd
de Blinde, dwingen om hem als opperheer te erkennen. De graef van Namen sloeg
dit trotschelyk af en bereidde zich tot den oorlog; hy ontving hulp van zynen
schoonbroeder, den graef van Henegauwen, en trok op tegen Godfried. De twee
legers ontmoetten elkander, in 1170, omtrent het dorp Carnières, by Fontaine-l'Évêque,
op de grenzen van Braband en Henegauwen. Er werd eenen bloedigen veldslag
geleverd, waerin boven de twee duizend Brabanders het leven verloren. Godfried
moest vlugten en werd vervolgd tot by Brussel. In deze netelige gesteldtenis vroeg
hy zelf den vrede. De oorlog eindigde echter niet, want zoodra was Godfried niet
verslagen of de hertog van Limburg wilde met geweld den graef van Luxemburg
dwingen om hem als opperheer te erkennen. Op de weigering van Hendrik-de-Blinde,
graef van Namen en van Luxemburg, trok de hertog van Limburg plotselings met
een leger tegen hem op en verraste hem zoo
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onvoorziens, dat hy verpligt werd naer Metz te vlugten. Baudewyn-de-Moedige,
graef van Henegauwen, dezen aenval vernemende, kwam met zyne onversaegde
benden toegeloopen, overwon den hertog van Limburg en belegerde hem in de stad
Arlon, waer hy zich had in opgesloten. Terwyl verwoestte hy een groot gedeelte van
Limburg en zette het er alles in vuer en vlam. De hertog zag zich eindelyk, in 1172,
tot overgaef gedwongen; hy moest een groot geld als schadeloosstelling betalen en
verpligtte zich aen Hendrik-de-Blinde hulde te doen voor het Land van Arlon, dat
hy van het graefschap van Namen ten leen hield. Op die voorwaerden werd het beleg
opgeheven. Godfried verliet dan insgelyks zyne aenspraek op overheid en voortaen
blyft binnen-België in verschillende onafhangelyke graefschappen gescheiden, zonder
dat men ooit nog op de staetkundige eenheid schynt te denken.
Godfried-in-de-Wieg, in 1190 gestorven zynde, volgde zyn zoon Hendrik I,
bygenaemd de Strydbare hem op als hertog van Braband.
Philips-van-den-Elzas, graef van Vlaenderen, toonde zich grootelyks tot het volk
genegen; hy ging voort in het gewigtig werk door zynen vader ondernomen, namentlyk
het gelykmaken der vryheden van de verschillende vlaemsche gemeenten; de meeste
keuren of vryheidsbrieven werden vernieuwd, en waer vryheid ontbrak verleende
hy dezelve. Een groot getal steden zyn aen hem hare eerste staetkundige inrigting
verschuldigd. Daerenboven, door zyne zegeryke oorlogen tegen Holland, zyne
waekzaemheid over de zeeroovers, en de voorregten door hem voor de Vlamingen
op den Rhyn verkregen, had hy den vlaemschen koophandel van alle banden
vrygemaekt, en die kon zich nu op eenen breeden voet ontwikkelen. Hy ontving van
de geschiedschryvers den heerlyken naem van grootsten wetgever van Vlaenderen,
niet alleen omdat hy de gemeenten, regelmatiger inrigtte, maer ook omdat hy strenge
en goede wetten uitgaf tegen alle kwaeddoeners, roovers, dieven en moordenaers.
Hy was getrouwd met Elisabeth, erfgename van Vermandois, welk graefschap voor
eenen tyd lang by Vlaenderen gevoegd werd en de magt van Philips zeer vergrootte.
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In den loop van 1177, toen Saladyn, de groote veldheer der Turken, Jerusalem
bedreigde, toog Philips met zyne voornaemste edelen, naer het heilig Land ter hulpe
van koning Baudewyn. Hy verwierf zich veel roem door zyne groote dapperheid, en
zou welligt het Ryk van Jerusalem zeer uitgebreid hebben, hadden de kristen ridders,
door hunne oneenigheden en twisten, zyne poogingen niet verydeld. De kronyken
verhalen dat Philips-van-den-Elzas, vooraleer het heilig Land te verlaten, met zyne
mannen in bedevaert trok naer den berg Sinaï; van daer wederkeerende werd hy
overvallen door eenen turkschen oversten, Nobilio genaemd. Philips verweerde zich
manhaftiglyk, joeg de Turken van het slagveld, doodde met zyne eigene handen den
oversten Nobilio, en ontnam hem zyne wapenschild, waerop een

zwarte klimmende leeuw in een gulden veld gebeeld stond. Deze schild opheffende
en aen zyne wapenmakkers toonende, verklaerde hy, dat hy voortaen dit wapen voor
hem en zyne nakomelingen aennam, als eene gedachtenis van zyne overwinning. De
zwarte klimmende leeuw op een gulden veld is heden nog het wapen van Vlaenderen:
voor de overwinning van graef Philips-van-den-Elzas bestond hetzelve uit vyf geerden
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van lazuer op een gulden veld, met een schildeken in het midden. Waerschynlyk was
de leeuw, als wapen, reeds vroeger in Vlaenderen bekend, want men treft hem aen
in zegels van Robrecht-de-Vries, ten jare 1072.
In zyne buitenlandsche betrekkingen met vreemde vorsten, beging Philips
onvoorzigtigheden, die het eerste stuk uit het schoon ligchaem van Vlaenderen
moesten scheuren. Door den koning Lodewyk VII van Frankryk aengesteld als voogd
over den jongen Philips, erfgenaem der kroon, schynt hy in deze omstandigheid een
middel gezien te hebben, om den invloed van Vlaenderen op Frankryk te doen wegen.
Hy beschikte een huwelyk tusschen den jongen Philips en zyne nicht Isabella van
Henegauwen, en, om zich grootmoedig te toonen, gaf hy haer voor bruidschat een
aenzienlyk deel van waelsch Vlaenderen, bevattende de steden Atrecht, Bapasme,
Arien, Terouaen, St.-Omaers en de graefschappen van Hesdin en Lens, welke
bruidschat den oorsprong van het land van Artois werd, en eene lange reeks
ongelukken voor het vaderland deed ontstaen. De graef van Vlaenderen bestierde
gedurende eenigen tyd het fransch Ryk, als voogd van den jongen koning; maer dit
geschiedde niet zonder tegenstand. De oude koningin, moeder van Philips, zag met
afgunst het bestier in handen van den graef; zy hitste tegen hem eenige magtige
leenheeren van Frankryk op, en onder anderen den graef van Champagne, die
gewapenderhand hem wederstond. Eindelyk bragt de oude koningin het zoo ver, dat
haer zoon zynen voogd weigerde nog langer te erkennen en in zynen eigen naem
begon te heerschen. Philips-van-den-Elzas verliet Frankryk en kwam terug in
Vlaenderen. Hy bereidde zich spoedig tot den oorlog, welke onvermydelyk volgen
moest. Dit deden zyne vyanden insgelyks en van wederzyde poogde men zoo vele
bondgenoten als mogelyk, tot zich te trekken. De graef van Vlaenderen ontving de
hulp der hertogen van Braband en van Bourgondië, der graven van Henegauwen en
Namen en van meer anderen; de jonge koning van Frankryk was ondersteund door
den graef van Champagne en zyne vrienden, en door den koning van Engeland. De
Vlamingen
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trokken, in 1181, door Frankryk tot byna tegen Parys en namen alle steden en
kasteelen in welke zy op hunnen doortogt vonden; het fransch leger vertoonde zich
om hen te bestryden, maer er werd, door tusschenkomst van den engelschen koning
eenen wapenstilstand getroffen en ieder keerde terug naer zyne staten, tot in 1182,
alswanneer de twist op nieuw begon, ter oorzake van de dood van Elisabeth van
Vermandois, de vrouw des graven van Vlaenderen. Hare zuster Eleonora eischte het
land van Vermandois als haer wettelyk erfdeel, en, om de hulp des konings van
Frankryk te winnen, had zy hem geheimlyk een deel er van geschonken. Van zynen
kant wilde de graef van Vlaenderen van de bruidschat zyner overledene echtgenote
niet afzien en hield staen dat hy Vermandois zyn leven lang bezitten moest. Terwyl
ieder zich tot den oorlog bereidde deed de koning van Frankryk herhaelde poogingen
om Baudewyn van Henegauwen tot zyne zyde over te halen, hem beurtelings beloften
doende of hem bedreigende dat hy zyne dochter Isabella zou verstooten, indien hy
de kroon van Frankryk vyandig bleef. Daer Philips-van-den-Elzas weduwenaer was
en geene kinderen had, was Baudewyn van Henegauwen erfgenaem van het graefschap
van Vlaenderen, door zyne vrouw, Margareta-van-den-Elzas, zuster van Philips. Des
niettegenstaende verbond hy zich met den koning tegen den graef van Vlaenderen.
Deze, hier over met regt verbitterd, poogde Baudewyn te onterven, en, met dit inzigt,
trouwde hy met Machteld, dochter des konings Alfons van Portugael, aen dewelke
hy tot huwelyksgoed het land van Waes met nog een twintigtal steden toeëigende.
Machteld vertrok uit Portugael in het midden des jaers, met zestien schoone
schepen, voerende allen zeer ryke ladingen. Onderwege, voorby Cherbourg, eene
have in Normandië, varende, zoo werd deze kleine vloot aengetast door fransche
schepen welker bevelhebbers, alhoewel edellieden zynde, als zeeroovers, dertien der
schepen van Machteld gewapenderhand innamen en als eene prooi naer Cherbourg
sleurden. De bruid van den graef was by deze gelegenheid in groot levensgevaer
geweest; zy kwam bedroefd en nog vol angst te Sluys
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in Vlaenderen aen. Philips, dezen hoon vernemende, veinsde eenigen tyd zich weinig
er over te bekreunen; maer niet zoohaest waren de huwelyksfeesten ten einde of hy
vergaderde eene vloot, stak in zee, vermeesterde de stad Cherbourg en verwoestte
er alles. Daerenboven nam hy alle de edelen en zeelieden, die tot den roof geholpen
hadden, ten getalle van 400, gevangen en voerde ze mede naer Vlaenderen. De koning
van Frankryk ontvlamde in eene hevige woede wanneer deze zaek hem werd
geboodschapt. Hy zond spoedig de graven van Alençon en van Harincourt naer
Vlaenderen en deed aen Philips-van-den-Elzas zeggen: dat hy zonder den minsten
uitstel alle zyne gevangenen van Cherbourg moest loslaten, of dat de koning hem
anders zelven gevangen naer Parys zou doen voeren. De graef van Vlaenderen, aen
zulke tael niet gewoon, verbitterde zeer en nam voor, aen 's konings gezanten te
toonen wat gewigt hy aen hunne bedreigingen hechtte. Hy reisde met hen naer den
zeekant, waer alle de gevangenen in hechtenis zaten. Dezelve in de tegenwoordigheid
der fransche graven hebbende doen brengen, deed hy ze allen het hoofd afslaen en
hunne ligchamen aen galgen hangen of op raderen stellen. Dan sprak hy tot de
verbaesde gezanten, wier twee zonen onder de onthalsde zeeroovers waren, dat zy
den koning nu getrouwelyk konden verslag doen van hetgene zy gezien hadden. De
fransche vorst werd door dezen hoon diep getroffen, en, om zich over den graef van
Vlaenderen met zekerheid te kunnen wreken, deed hy, geheel Frankryk dóór, alles
tot eenen grooten oorlog gereed maken.
Nog in hetzelfde jaer, 1185, trok de graef van Vlaenderen in Henegauwen,
verwoestte het gedeeltelyk en belegerde Baudewyn binnen Bergen, doch hy kon deze
stad niet overweldigen en verliet het beleg tegen den winter. Het jaer daerna toog hy
in Frankryk met een leger; in hetwelk alle de gewapende landmagt van Vlaenderen
zich bevond en dat by de honderd duizend man sterk was. De koning kwam hem te
gemoet met eene aenzienlyke heirkracht, en meende de Vlamingen te overrompelen;
maer hy werd in eenen beslissenden veldslag, by de rivier de Oise, overwonnen en
op de vlugt geslagen. Men trof een kort
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bestand van wapenen, na het eindigen van hetwelk de koning met eene grootere magt
naer Vlaenderen kwam tegen Philips-van-den-Elzas. De twee legers bleven eenigen
tyd in elkanders gezigt, zonder zich tot den stryd genegen te toonen. De graef van
Vlaenderen hier over ongeduldig wordende, zond wapenboden naer den koning om
hem tot den veldslag uit te dagen. Hy weigerde dit, op aenrading zyner leenheeren,
en begon met Philips over vrede te handelen. Eindelyk werd er een verbond gesloten,
hetwelk bepaelde: dat men aen den graef van Vlaenderen de steden Péronne en
St-Quentin zou laten en dat de koning van Frankryk het overige van Vermandois
bezitten zou. Dit verbond verbrak Philips nog hetzelfde jaer, deels omdat hy deszelfs
voorwaerden niet voordeelig genoeg achtte, deels omdat de koning weder andere
eischen begon te doen. De graef van Vlaenderen bereidde zich op nieuw tot den
oorlog en zou ditmael geholpen worden door keizer Hendrik IV van Duitschland.
De koning van Frankryk, dit vernemende, stond aen Philips-van-den-Elzas het bezit
van Vermandois af, voor zoo lang hy leven zou. Sedert dien tyd bleef Philips in vrede
met den koning.
Onderwyl ontstond er in eene andere streek van België eene oorzaek van langen
twist en oorlog. Graef Hendrik-de-Blinde, van Namen, had by zyne eerste vrouw
geene zonen gewonnen; met zyne tweede vrouw leefde hy in oneenigheid en zag ze
nooit. In dien stand van zaken had hy zynen neef, Baudewyn-de-Moedige, tot zynen
erfgenaem verklaerd; maer, uit eene zware ziekte opgestaen zynde, riep hy zyne
vrouw terug, verkeerde met haer in vrede en teelde, in 1187, eene dochter aen wie
men den naem van Ermesind gaf. Bly en gelukkig over de geboorte van dit kind, en
willende hetzelve een erfdeel verzekeren, zoo deed Hendrik-de-Blinde zyn eerste
besluit te niet en verloofde de jonge Ermesinde met den graef van Champagne, dien
hy als zynen toekomenden opvolger uitriep. Hy deed hem te Namen komen en door
de edelen voor zynen wettigen erfgenaem erkennen.
De graef van Henegauwen, zich van zyne eerste hoop beroofd ziende, wendde
zich tot den keizer van Duitschland en deed zoo veel by dezen
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vorst, dat hy van hem het graefschap van Namen ten leen kreeg. Hendrik-de-Blinde,
niet durvende wederstaen aen den keizer en aen den graef van Henegauwen, die hem
beide te magtig waren, trad in onderhandeling. Men sloot een verdrag waerby werd
beslist, dat Baudewyn-de-Moedige het Land van Namen zou blyven bezitten; maer
dat Ermesinde met haren man, den graef van Champagne, het Land van Luxemburg
hebben zou. Niet lang was dit verdrag getroffen of Hendrik-de-Blinde berouwde zich
hetzelve aenveerd te hebben; onmiddelyk brak hy zyn woord en riep den graef van
Champagne met een leger naer Namen. Baudewyn liet zyne vyanden niet lang in
bezit van het Land dat hem toegekend was; even spoedig kwam hy uit Henegauwen
met een groot getal krygsbenden toegeloopen, belegerde zynen oom Hendrik binnen
Namen en dwong hem tot het bevestigen van zyn regt op het naemsch graefschap.
De oude Hendrik veinsde wel een oogenblik, doch gaf het nog niet op. Zich met den
hertog van Braband, Hendrik-de-Strydbare, verbonden hebbende, maekte hy zich
bereid om, met deszelfs hulp en met den graef van Champagne, tegen zynen neef te
velde te trekken. Maer er werd door tusschenkomst van den keizer, in 1188, eenen
vasten vrede gesloten, en Baudewyn door de naemsche edelen als erfgenaem van dit
graefschap erkend.
In 1190 trok Philips-van-den-Elzas met een groot getal kristene vorsten en ridders
voor de tweede mael naer het heilig Land. Hy vergrootte er zynen roem van
manhaftigheid en deed er talryke heldendaden; doch in 1191 werd hy door den rooden
loop te Ptolomaïs in Azië uit deze wereld gerukt.
Philips-van-den-Elzas had Vlaenderen gedurende 23 jaren alleen bestierd. Onder
zyn bewind was dit Land tot den hoogsten top van welvaert, van rykdom en van magt
opgeklommen. Ongelukkiglyk is zyn Ryk het einde van de vreedzame ontwikkeling
des volks; de heerlyke loopbaen van Vlaenderen is niet ten einde, maer zy wordt
hobbelig en bezaeid met droeve wisselvalligheden: de vorsten zullen niet meer de
vaders hunner onderdanen zyn, de glorie des vaderlands gaen zy tegen de gunst des
konings van Frankryk verkoopen: de
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afstammelingen van Baudewyn-met-den-yzeren-arm gaen de vreesachtige hovelingen
van eenen vreemden vorst worden: het volk, de gunstelingen van Frankryk hatende,
zal welhaest in bloedige opstanden, gedurende eeuwen lang, tegen den franschen
invloed worstelen en op zyne verbasterde vorsten en edelen de vernedering van
Vlaenderen wreken. Dit schoon Land, tot hiertoe het voorbeeld van alle staetkundige
en burgerlyke deugden, gaet zich herscheppen in een tooneel van verwarring, haet
en regeringloosheid. Het is aen Philips-van-den-Elzas dat de eerste ontlidting van
Vlaenderen te wyten is: door zyne onbezonnen begiftiging aen zyne nicht Isabella,
koningin van Frankryk, gedaen, zal eer weinig geheel het land van Artois, met een
aental steden van waelsch Vlaenderen, voor altyd aen de fransche kroon gehecht
worden.
Baudewyn VIII van Henegauwen, bygenaemd de Moedige, werd in 1191 graef
van Vlaenderen, door zyne vrouw Margareta-van-den-Elzas, zuster van den overleden
graef Philips. Met zyne troonbeklimming verduistert de toekomst van Vlaenderen.
Deze overgang der kroon in een ander Huis was een beweenlyk ongeluk en de
oorsprong van menigvuldige vernederingen voor het vaderland, dat voortaen aen de
heerschzucht van Frankryk blootgesteld blyft, zonder dat het magtig zweerd zyner
oude graven het nog beschutte.
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Hoofdstuk VI.
Vernedering en verdeeling van Vlaenderen onder den franschen
invloed. - Staetkundige voortgang van Braband onder de Hendriks.
- Twisten tusschen de Dampierres en de d'Avesnes. - Slag van
Woeringen.
Van 1191 tot 1279.

Door Baudewyn-de-Moedige werd Vlaenderen en Henegauwen nu, voor de tweede
mael, onder denzelfden staf gebragt. Deze vorst was afkomstig van de oude graven
van Vlaenderen en behoorde tot het geslacht der Baudewyns. De Vlamingen ontvingen
hem om die reden met blydschap; zy haestten zich zyne vrouw
Margareta-van-den-Elzas als erfgename van den overleden graef te erkennen, niet
tegenstaende dat het Hof van Frankryk het bezit van Vlaenderen eischte, uit kracht
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koning. De Franschen bragten hetzelfde jaer, 1191, een groot leger te velde en zakten
naer Vlaenderen af om dit graefschap in te nemen; Baudewyn, alhoewel de moedige
genaemd, gaf ter dezer gelegenheid geene blyken van moedige fierheid: ofschoon
de vlaemsche steden hem allen bystand beloofden, en hem grootelyks aenmaenden
om de vernederende eischen van het fransche Hof te wederstaen, zoo ging hy echter
naer Parys, by den koning van Frankryk, om hem hulde en manschap over Vlaenderen
te doen. De koning ontving hem zeer slecht, en Baudewyn vond het geraedzaem
haestelyk naer Vlaenderen te vlugten uit vreeze van in hechtenis genomen te worden.
Hier uit zou gewis een groote oorlog ontstaen zyn, hadden niet eenige
invloedhebbende bisschoppen zich der zake aengetrokken: er werd door hun toedoen
een verdrag gemaekt, welks aenneming eene eeuwige schandvlek voor Baudewyn
en eene eeuwige schade voor Vlaenderen was. Volgens deszelfs voorwaerden stond
Baudewyn aen Frankryk geheel Artois met de heerlykheden van St-Omaers, Lens,
Hesdin en een groot deel van het zuidelyk Vlaenderen af. Aen Machteld van Portugael,
oud gravinne van Vlaenderen, zouden als byleving de steden Ryssel, Cassel, Veurne,
Belle, Sluys, met nog eenige anderen toegestaen worden. Dus werd het heerlyk en
magtig graefschap van Vlaenderen in dry deelen gescheiden en voor altyd in zyn
grondgebied geschonden. Baudewyn, verscheurde alzoo, met zyne eigene handen
en door zyne zwakheid, het schoonste deel van België. Zyne onderwerping ging
verder: hy erkende het eigen Vlaenderen van den koning van Frankryk ten leen te
houden en betaelde aen den koning, vyf duizend marken zilver, als leengeld. Het is
wel waer, dat de hoogmoed van Philips-van-den-Elzas de eerste oorzaek dezer
ontlidting-geweest is, maer deze vorst had uit eigen wille het waelsch Vlaenderen
aen zyne nichte en aen zyne vrouw Machteld geschonken; van zynen kant was dit
eene verderfelyke onbezonnenheid maer geene zwakheid. In den zelfden toestand
waer Baudewyn zich in bevond, zou hy voorzeker Vlaenderen tegen den koning van
Frankryk verdedigd en behouden hebben; terwyl Baudewyn zich zoo
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begeerig naer de vriendschap des konings toont, dat zelfs geene laegheid hem te
zwaer schynt om dezelve te bekomen. Het was te vermoeden dat de Vlamingen hunne
vernedering niet met koelen bloede zouden gezien hebben: inderdaed het mispryzen
en de verfoeijing des volks werd het deel van den nieuwen graef; onder de hand
poogde men de middelen te vinden om hem van den troon te stooten en eenen vorst
er op te plaetsen, die in staet ware om de afgescheurde deelen van Vlaenderen te
herwinnen. De Gentenaren stonden tegen hem op en weigerden hem langer als graef
te erkennen; maer hy kreeg ze eindelyk tot bedaren, door hun zoo vele en zoo
gewigtige voorregten te vergunnen, dat hy byna van alle overheid op de stad afstand
deed. Onder anderen verleende hy hun: dat zy hunne stad en hunne huizen mogten
versterken en bebolwerken, volgens dat het hun goeddacht; dat zy hem in den oorlog
nooit zouden moeten volgen indien hy over de Schelde trok en dat zy nooit met hem
eenige betrekkingen moesten hebben dan alleen op het kasteel Nieuwburg binnen
Gent. Het moet zyn dat deze eerste ontlidting deed gelooven, dat de val van
Vlaenderen aenstaende was; want van alle kanten maekten de vorsten aenspraek op
het een af ander deel van dit graefschap. Hendrik-de-Strydbare, hertog van Braband,
deed alle mogelyke poogingen by den keizer opdat het land van Aelst, eertyds
Eenham, weder by Lotheringen gevoegd en dus van Vlaenderen gescheiden wierde;
graef Diederik van Holland liet ook geene moeite na om de zeeuwsche eilanden van
den keizer ten leen te krygen; in een woord, het was als of ieder zich spoedde om
een stuk van het gekrenkte Vlaenderen te krygen. Gelukkiglyk dat de keizer deze
eischen afsloeg, want Baudewyn had geenen moed of geenen lust om gewapenderhand
alle die aenvallen tegen Vlaenderen af te keeren. Een heer van Gent, Zegher genaemd,
had het kasteel van Gent, Nieuwburg geheeten, ingenomen en wilde hetzelve niet
afstaen, ondanks de bedreigingen van den graef. Zoo ver had de haet des volks
Baudewyn van magt beroofd, dat hy in onderhandeling trad met zynen onderdaen
en hem voordeelige voorwaerden van vrede toestond. Eer het jaer ten einde was zond
Baudewyn

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

154
zynen oudsten zoon tot den keizer om hem manschap over het noordelyk gedeelte
van Vlaenderen te doen.
De Vlamingen, eenen vorst moede zynde die door zyne kniebuigingen het vaderland
onteerd had, betoonden openbaerlyk hunne neiging voor hertog Hendrik van Braband.
Deze had zich vermaerd gemaekt door blyken van eenen krachtigen wil en eene
groote onversaegdheid; daerenboven was hy de echtgenoot van Machteld van
Boulonje, nichte van Philips-van-den-Elzas en had door die verbindtenis eenig regt
bekomen op het beërven van Vlaenderen. Hy viel, in 1194, in het Land van Aelst,
en nam de gansche streek ten zuide der Schelde in. Baudewyn kwam insgelyks te
velde en belegerde de stad Nyvel, maer hy werd door Hendrik-de-Strydbare terug
geslagen. Hierop volgde een wapenstilstand tusschen de beide vyanden.
In dit jaer ontstonden er te Gent groote beroerten en oneenigheden, tot zoo verre
dat de burgers hunne huizen tegen elkander versterkten en met schietgaten voorzagen.
Dagelyks geschiedden er zulke beklagelyke bloedstortingen en moorden dat deze
stad met eenen gewissen ondergang bedreigd was.
Terwyl de wapenstilstand tusschen Hendrik III van Braband en Baudewyn duerde,
vergaderde Hendrik-de-Blinde een leger om het graefschap van Namen, dat hy, in
1188, aen Baudewyn had afgestaen weder in te nemen. De oude vorst, welke alle
deze poogingen aenwendde om zyne dochter Ermesind een schoon erfdeel na te
laten, had zich verbonden met hertog Hendrik van Limburg en met andere graven,
die hem allen kwamen bystand doen. Nochtans had hy voor den goeden uitslag dezer
onderneming het meest op de hulp van zynen bondgenoot, den hertog van Braband,
gerekend; maer de wapenstilstand belette dezen zich voor alsdan in het veld te
begeven. Baudewyn toog naer Namen met henegauwsche en vlaemsche benden en
ontmoette het leger van Hendrik, in het midden des jaers 1194, by het dorp Neuville.
De slag, welke aldaer geschiedde, was bloedig en hardnekkig, en, alhoewel het leger
van Baudewyn op verre na zoo talryk niet was als dit zyner vyanden, zoo behaelde
hy niettemin eenen beslissenden zege
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en betoonde ter dier gelegenheid dat hy beter een zweerd dan eenen ryksstaf voeren
kon. Hertog Hendrik van Limburg werd gevangen met

nog een honderdtal edellieden. Na dien afdoenden veldslag kwamen de hertog van
Braband en de graef van Vlaenderen binnen het kasteel van Halle byeen, en sloten
eenen vrede door denwelken de hertog afstand deed van zyne aenspraek op
Vlaenderen, op voorwaerde dat Baudewyn zou erkennen, dat hy het land van Aelst
van Braband ten leen hield. Niettegenstaende dat hy zich de magtigste mogt achten
en zoo even nog over zyne vyanden gezegepraeld had, nam Baudewyn deze
voorwaerde aen: men zou gezegd hebben dat het zyne bestemming was Vlaenderen
te vernederen en aen stukken te scheuren.
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In 1194 stierf Margareta-van-den-Elzas en het jaer daerna Baudewyn, haren man.
Vlaenderen en Henegauwen werden beërfd door hunnen oudsten zoon, Baudewyn
IX, later bygenaemd van Constantinopelen; Namen werd toegeëigend aen hunnen
tweeden zoon Philips, met de voorwaerde, dat hy dit graefschap als een leen van
Henegauwen zou bezitten.
Ondanks de haet dien de Vlamingen den overleden vorst hadden toegedragen,
werd niettemin de troonbeklimming van zynen zoon met juichende blydschap door
de steden van Vlaenderen begroet. De jonge vorst had reeds, gedurende het leven
zyns vaders, genoeg getoond dat het hem grootelyks pynde den schoonen grond van
Vlaenderen ingekort en geschonden te zien. Hy had het oor geleend aen den raed der
edelen en aen de wenschen des volks, en ieder de hoop gegeven dat hy de afgebrokene
deelen des graefschaps door geweld van wapenen zou herwinnen. In den eersten
nochtans scheen hy niet zeer tot den oorlog genegen en deed poogingen om, door
onderhandelingen, in zyne begeerten te gelukken. Tot den koning van Frankryk
gegaen zynde deed hy hem manschap over Vlaenderen en bragt hem onder het oog,
hoe zeer de Vlamingen verbitterd waren over het verlies van het land van Artois, en
dat zyne onderdanen hem tot den oorlog dwingen zouden indien men hunne eischen
niet toestond. De koning gaf hem goede woorden en schoone beloften en beschonk
hem met het graefschap Mortange, tot zoo verre dat Baudewyn naer Vlaenderen
terugkeerde zonder eenen beslissenden uitslag. In den loop des jaers 1196 heerschte
er in Vlaenderen eene groote duerte; vele overstroomingen waren onlangs
voorgevallen. Het is alsdan dat een groot getal vlaemsche huisgezinnen naer de kusten
der Baltische Zee vertrokken, en in eene streek, die zy Oosterland noemden, gingen
woonen. Later hadden zulke volksverhuizingen nog plaets; vlaemsche wetten en
gewoonten geraekten in die landstreek in zwang en steden kregen er vlaemsche
namen, welke men er heden nog terugvindt.
De graef Baudewyn, van het hof des konings, zonder iets gewigtigs bekomen te
hebben, teruggekeerd zynde, zoo begonnen de edelen
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en het volk te morren en eene dreigende houding aen te nemen, en, dewyl Baudewyn
wel zag dat de koning Philips niet met goede

redenen te overwinnen was, zoo besloot hy de magt der vlaemsche wapenen te
gebruiken en vergaderde een aenzienlyk leger. Onderwyl
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verklaerde de koning van Engeland, Rykaert-Leeuwenhart, den oorlog aen Frankryk;
de Vlamingen, de kans waernemende, gingen een verbond met Rykaert aen, om
gezamentlyk hunnen gemeenen vyand te bestryden. De Engelschen leverden den
koning Philips spels genoeg in Normandië, en, in tusschentyd viel Baudewyn met
de Vlamingen en Henegauwers in Frankryk, alles verwoestende tot by de stad
Compiegne. Terugkeerende bragt hy de steden Péronne, Douay, St.-Omaers en eenige
anderen onder zyn geweld, belegerde eenigen tyd de stad Atrecht en kwam eindelyk
nog in hetzelfde jaer, 1197, met eenen ryken buit te Gent. De burgers dezer stad
bragten bezwaren in tegen de wapenschild welke de graef voerde, namentlyk, dat
hy, als vorst van twee graefschappen, het wapen van Henegauwen op dezelfde schild
nevens het wapen van Vlaenderen geplaetst had. Dit wilden de Gentenaren niet lyden,
en zy verkregen van Baudewyn, dat hy van dan af den zwarten leeuw van Vlaenderen
alleen in zyne schild zou voeren. De graef te Gent zynde, vernam dat koning Philips
van Frankryk met eene ontzaggelyke magt naer Vlaenderen afzakte. Baudewyn ging
hem te gemoet en trok voor den koning achteruit tot omtrent Ypre. Deze terugtogt
was een krygslist, waerdoor hy den koning in een moerassig land lokte, hem van alle
kanten, door overstroomingen, met water omringde en zyn leger als in een net
gevangen nam. Philips, zich met schaemte aldus besteken ziende, vroeg den vrede.
De vorsten kwamen byeen te Belle, en daer nam koning Philips alle de voorwaerden
aen, die hem door de Vlamingen opgelegd werden. Men liet hem vervolgens gerust
en ongehinderd met zyn leger in Frankryk keeren; maer niet zoodra bevond hy zich
op vaste voeten of hy verklaerde zich in het geheel by de overeenkomst van Belle
niet te willen houden. Dit bedrog was oorzaek dat men van wederzyde op nieuw de
wapens opnam.
Ondertusschen geraekte het graefschap Namen insgelyks in oorlog door de
aenhitsing van Philips van Frankryk: Thibald, graef van Bar, was getrouwd met
Ermesind, dochter van den ouden graef van Namen, Hendrik-de-Blinde, na dat haer
eerste verloofde, de graef
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van Champagne, van zyne verbindtenis had afgezien. Deze Thibald, op aenrading
van den koning, toog in 1197 met eene nog al aenzienlyke magt tegen Philips van
Vlaenderen, alsdan graef van Namen, doch werd gedwongen onverrigter zake weder
te vertrekken. Maer vermits Philips, wiens broeder, Baudewyn van Vlaenderen, hem
nu niet helpen kon, voor de verdere gevolgen van dezen oorlog vreesde, trad hy in
onderhandeling met den graef van Bar, en stond hem voorloopig, en tot nadere
overeenkomst, een deel van het naemsch grondgebied af. Dit gedaen zynde kwam
Philips met eenige naemsche benden ter hulp van Baudewyn, die reeds tegen den
koning te velde was en eenige steden had ingenomen. Philips viel omtrent de stad
Lens in eene laeg en werd met twaelf zyner ridderen door de Franschen gevangen.
Dit belette Baudewyn niet in zynen togt voort te gaen en nog eenige andere steden
te winnen. Deze oorlog scheen niet van aerd te zyn om een aenstaende einde te laten
hopen, en misschien zou hy nog jaren lang geduerd hebben, had niet de gravin, Maria
van Vlaenderen, het op haer genomen door zachtere middelen de hangende zaken te
doen beslissen. Deze gravinne, sedert 1186 echtgenote van Baudewyn, was eene
dochter der zuster van den koning. Zy begaf zich bedektelyk by den koning van
Frankryk, verkreeg ten eersten van hem de vrylating van Philips en zyne
wapenmakkers, en wist zoo wel haer doel te bereiken, dat de twee strydende vorsten,
in 1199, te Peronne byeenkwamen en een vredeverdrag sloten. De koning mogt
Atrecht en deszelfs omstreken behouden: dit deel blyft voortaen aen Frankryk en
maekt het graefschap Artois uit. Vlaenderen kreeg door dezen vrede, in waelsch
Vlaenderen, omtrent de helft van zyne vorige bezittingen terug, namentlyk de steden
Douay, St.-Omaers en Ariën met alle het omliggende land: de graven van Ghynes,
van Ardres, van Lylers, van Richebourg en van Gorge, en de heer van Bethune zouden
voortaen, als te voren, manschap aen Vlaenderen voor hunne leenen moeten doen.
Dezen vrede ontvingen de Vlamingen met blydschap en met dankbaerheid tot hunnen
graef, wiens dapperheid het grondgebied des vaderlands byna zyne vorige
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grenspalen had teruggewonnen. Hy verdiende de liefde zyner onderdanen nog onder
een ander opzigt: door hem werden aen verschillende henegauwsche en vlaemsche
steden gewigtige voorregten toegestaen ten voordeele van den koophandel en der
nyverheid; hy regelde de inkoomregten der koopwaren te Brugge en te Gent, gaf een
bevel uit dat, geheel Vlaenderen door, een zelfde gewigt en maet moest gebezigd
worden, en deed verschillende andere wetten afkondigen om meer regelmaet in de
handelbetrekkingen zyner onderdanen te brengen.
Omtrent dien tyd ontstond er eene groote beroerte te Veurne: Machteld,
oudgravinne van Vlaenderen, die het land van Veurne als byleving bezat, had reeds
zoo dikwyls ondragelyke lasten geheven, dat het volk haer eindelyk de
gehoorzaemheid weigerde en gewapenderhand tegen haer opstond. Aen het hoofd
der burgers van Veurne bevond zich een zeker man genaemd Blaeuwvoet; zyne
aenhangers die met hem tegen Machteld waren opgestaen, noemden zich de
Blaeuwvoeters: de anderen, die het met de oudgravinne hielden, hiet men Ingerykers,
naer hunnen aenleider Sighebert Ingeryk. Het volk beging, in 1201, vele rooveryen
en verwoestingen, versloeg de mannen van Machteld en stak het Prinsenhof, te
Veurne, in brand. Deze beroerten werden onmiddelyk door graef Baudewyn gestild,
maer niet uitgedoofd: de twee gezindheden bleven bestaen in afwachting van eene
andere gelegenheid.
Hetzelfde jaer zond de paus van Roomen, door geheel Europa, gezanten en
zendelingen om de Kristenen voor de vierde mael naer het heilig Land te roepen.
Gedurende twee jaren bereidden zich de vorsten tot dien togt; in 1203 begon deze
kruisvaert, die geheel van haer doel afliep, vermits de kruisvaerders, in stede van
naer Palestina te trekken, in tegendeel Constantinopelen innamen om er den verdreven
keizer Isaac weder op den troon te plaetsen. Deze vorst gestorven zynde, alsook zyn
opvolger Alexis, die in eene beroerte omkwam, zoo kozen de kruisvaerders, in 1204,
met algemeene stemmen, Baudewyn van Vlaenderen tot keizer van het grieksch Ryk.
Op den 16en mei van
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dit zelfde jaer werd hy met ongemeene plegt door den pausselyken legaet in de kerk
van Ste-Sophia tot keizer uitgeroepen en gekroond.

Van dan af kreeg hy den bynaem Baudewyn van Constantinopelen. Hy voerde den
keizerlyken staf slechts gedurende twee jaren en werd, in 1206, in eenen kerker
vermoord, op bevel van den koning der Bulgaren, die hem in eenen veldslag had
overwonnen. In Vlaenderen wist men van deze moord niet; de mare liep er, dat
Baudewyn in eenen veldslag

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

162
by Andrinopelen eensklaps was vermist geworden en dat men niet wist of hy
gesneuveld was of slaef gemaekt.

KERK VAN STE-SOPHIA.

Graef Baudewyn had geene zonen geteeld; zyne oudste dochter Johanna, naer hem
Johanna-van-Constantinopelen genaemd, was erfgename van zyne staten; zyne tweede
dochter Margareta werd geboren na zyn vertrek, beide waren minderjarig. Daerom
had hy zynen broeder Philips van Namen als ryksvoogd benoemd, om Henegauwen
en Vlaenderen tot de meerderjarigheid van Johanna te bestieren; ter zelfder tyd had
hy hem als genoten en raedsheeren nog twee voorname edelen bygevoegd, namentlyk,
Bosschaert van Avesnes, onderdiaken te Doornik en daer na vermaerd ridder,
benevens Willem van Henegauwen, zynen oom. Er was onder anderen, gewis op
verzoek des volks, vastgesteld dat de jonge gravinnen het kasteel te Gent moesten
bewoonen.
Voor dat Baudewyn-van-Constantinopelen zoo ellendiglyk omkwam, had Braband
oorlog gevoerd tegen Holland. Hertog Hendrik had den
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graef van Gelderland gevangen genomen, doch daer na zelf de nederlaeg gekregen.
Weldra nochtans, en met de hulp van Philips, ryksvoogd van Vlaenderen, en der
bisschoppen van Mentz en van Keulen, had hy de Hollanders verslagen en hunnen
graef gevangen genomen. In 1203 eindigde die oorlog, in denwelken Hendrik eenen
hoogen roem verkreeg. Er werd een voor hem voordeelig vredeverdrag gesloten.
Intusschen vernieuwden zich de beroerten en bloedstortingen te Veurne, in
Vlaenderen, tusschen de Blaeuwvoeters en de Ingerykers; de mannen der twee
vyandige gezindheden werden handgemeen in eenen veldslag, welke den ondergang
der Blaeuwvoeters, vyanden der oudgravinne Machteld, voor gevolg had.
Weinig tyds voor de dood van Baudewyn-van-Constantinopelen begon de koning
van Frankryk geheime listen in het werk te stellen om Vlaenderen gedeeltelyk onder
zyn gebied en geheel onder zynen invloed te krygen. Om Philips, den ryksvoogd van
Vlaenderen, te vleijen en hem tot zyne zyde over te halen, beloofde hy hem zyne
eigene dochter Maria ten huwelyk, op voorwaerde dat hy de twee jonge gravinnen
hem zou overleveren om, zoo men voorgaf, dezelve by het fransch hof te doen
opvoeden. Philips begreep het doel van Frankryk wel; hy verstond gemakkelyk dat
men, door eene fransche opvoeding aen de vlaemsche vorstenkinderen te geven, de
verbastering ten voordeele van Frankryk poogde in te voeren; dat men, meester zynde
van de erfgenamen der graven van Vlaenderen, van dit Land veel zou kunnen
verkrygen en intusschen netten zou kunnen spannen om de toekomende staetkunde
van Vlaenderen eenen voor Frankryk voordeeligen geest in te spreken. Maer Philips
stamde af van de gunstzoekende henegauwsche Baudewyns, en het gevoel van
eigenbelang was in hem magtiger dan het gevoel van vaderlandsliefde. Hy haestte
zich den verraderlyken aenslag ten uitvoer te brengen, ligtte in 1205 bedektelyk de
jonge gravinnen uit het kasteel van Gent en voerde ze naer Frankryk. Maer de
regtveerdige vloek en de wettige wraek van een vry en dapper volk moest die slang
verpletten: Philips werd met schand en schaemte uit Vlaenderen en uit Henegauwen
gejaegd; het mispryzen en de haet der edelen en burgers was
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zoo innig en zoo algemeen, dat geen enkel vriend hem bybleef of hem verschoonde.
De Vlamingen benoemden onmiddelyk tot ryksvoogd Bosschaert van Avesnes, die
sedert eenigen tyd den geestelyken staet verlaten had en door koning Jan van Engeland
tot ridder was geslagen. De steden van Vlaenderen, alsook de edelen, zonden gezanten
om de wederkeering der jonge gravinnen te verzoeken; maer koning Philips, die wist
dat de Vlamingen Johanna met den zoon des konings van Engeland, zynen vyand,
wilden huwlyken, weigerde volstrekt aen hunnen eisch te voldoen. Hy zelf trouwde
haer uit aen Ferrand van Portugael, den neef van Machteld, echtgenote van
Philips-van-den-Elzas. Zoodra dit huwelyk te Parys gevierd was wilde de koning
van Frankryk den nieuwen graef dwingen hem de steden St.-Omaers en Ariën af te
staen. Ferrand, die zich op dit bedrog niet verwachtte en allezins een moedig en
trotsch mensch was, stelde zich tegen dezen eisch; maer eindelyk, door de
bedreigingen des konings overgehaeld, beloofde hy de twee voornoemde steden af
te staen. De koning zond de nieuwgehuwden met vele eerbetuigingen naer Vlaenderen,
onder geleide van zynen zoon Lodewyk. Deze jonge vorst hield hen onderwege in
zyn kasteel te Peronne gevangen en liep haestelyk met eenige benden naer St.-Omaers
en Ariën, welke steden hy by verrassing en zonder moeite innam. Dan liet hy Johanna
met haren man in vryheid vertrekken. Ferrand, vervuld met een bitter spyt, zwoer in
tegenwoordigheid der vlaemsche edelen, dat hy nooit meer eenigen Franschman
betrouwen zou en zich zou wreken over de meineedigheid aen hem gepleegd. In
Henegauwen en in meest alle de steden van Vlaenderen werd hy met gulhartigheid
ontvangen; doch wanneer hy te Gent zyne intrede wilde doen, sloten de inwooners
hunne poorten toe vóór zyn aengezigt, en deden hem spottend zeggen: dat zy geenen
graef hadden maer wel eene gravinne, de dochter van keizer
Baudewyn-van-Constantinopelen; dat zy wel als een straetnieuws gehoord hadden,
dat Johanna door den koning van Frankryk aen eenen vreemdeling verkocht was;
maer dat zy niet konden gelooven dat er een huwelyk had plaets gehad, vermits zy,
volgens hunne regten en gewoonten, daer over niet geraedpleegd
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waren geweest. Voorts dat zy hem zouden ontvangen indien hy met hunne gravinne
kwam; en hem voor het tegenwoordige raedden, spoedig te vertrekken, indien hy
zich niet aen hunnen toorn wilde blootstellen. Ferrand moest, niettegenstaende zynen
hevigen toorn, de omstreken der stad verlaten en trok naer Doornik, alwaer hy, aen
tafel zittende, zoo onvoorziens door een deel Gentenaren overvallen werd, dat hy op
nieuw zich verpligt zag voort te vlugten, tot binnen de stad Ryssel. Hy kwam echter
weldra terug naer Gent met de gravin

Johanna en vergezeld door eene groote magt. De Gentenaren deden hunne poorten
open, ontvingen hem als hunnen vorst en verbonden zich, hem als schadeloosstelling,
300,000 gouden guldens te betalen. Ter dier gelegenheid ontwrongen zy den graef
een nieuw voorregt: namentlyk dat hunne schepenen niet meer erfachtig zouden zyn,
maer jaerlyks door het volk zouden herkozen worden, gelyk men, sedert
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1209, te Ypre deed. Weinig later verkregen zy, dat hunne wet zou bestaen uit
negen-en-dertig leden; te weten, dertien schepenen, dertien raedsheeren, en dertien
leden buiten dienst. Alle jaren moesten deze wethouders veranderen van ambt: de
schepenen vielen buiten dienst, de raedsheeren werden schepenen; die welke niet
gediend hadden werden raedsheeren, en zoo voorts van jaer tot jaer. Men noemde
deze wethouders de negen-en-dertig.
Om de oorzaek en den aerd der gebeurtenissen van dezen tyd en der volgende
eeuw te begrypen, moet men weten dat sedert eenige jaren in geheel België, maer
vooral in Vlaenderen, allengskens twee vyandlyke gezindheden waren opgestaen,
die later, door hare onophoudende worstelingen tegen elkander, byna alle voorvallen
zullen doen geboren worden. De edelen, welke altyd tegen de ontwikkeling der
volksmagt zich verklaerd hadden, zagen nu met spyt en afgunst hoe de ryke gemeenten
in alle gelegenheden haren onweêrstaenbaren wil, door hare schatten of door de
wapenen, wisten te doen gelden, en hoe de vlaemsche adel in dien staet van zaken,
zonder magt en zonder heerschappy, zich langzamerhand alle zyne voorregten zag
ontrooven en welhaest zonder invloed op het Bestuer des Lands zou zyn. Door de
gemeenten om hunne franschgezindheid gehaet, en in alles bewaekt, konden de
edelen geenen stap buiten het geschreven regt wagen of de stem en de arm des volks
verhief zich tegen hen. Groot was het verschil tusschen den stand der vlaemsche en
der fransche edelen: in Frankryk was de adel magtig, ryk, en in vollen bloei; hy gaf
alsdan aen Europa het voorbeeld van alle de pracht des ridderschaps, verkwistte
onschatbare gelden in schitterende ridderspelen en kostelyke maeltyden, en had nog
genoeg overheid op de Laten van het platte land, om uit zyne heerschappelyke
goederen de noodige schatten tot deze durende pracht en zinnelykheid te kunnen
putten, ondanks de morringen en klagten des gemeenen volks. Geen wonder dan dat
de vlaemsche edelen, in de hoop van hunnen staet te verbeteren, zich onder fransch
bestuer wenschten, om, gelyk de fransche ridders, onder de bescherming des konings,
hunne verlorene overmagt weder te krygen. Alle de edelen waren niet van dit
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onvaderlandsch gevoel; dan, alhoewel het getal dergenen die in den haet des volks
tegen de Franschen deelden, groot was, zoo werden zy echter allen in denzelfden
haet begrepen, als zynde vyanden der burgervryheden. Langs eenen anderen kant
heeft men gezien dat de graven van Vlaenderen zelven, sedert de komst der
henegauwsche Baudewyns, zich meest voor Frankryk genegen toonden, en men heeft
regt om te denken, dat de hoop op meer overheid niet vreemd aen die schadelyke
rigting was. Het volk gaf later aen deze franschgezinde edelen en aen de weinige
burgers die het met hen hielden den naem van Leliaerts als zynde zy de leliebloemen,
het wapen van Frankryk, toegedaen. De gemeenten van haren kant hadden
genoegzaem het inzigt der edelen begrepen om hun den bittersten haet toe te wyden;
zy hadden verstaen dat men Vlaenderen aen Frankryk wilde gehecht hebben om de
volksvryheden in te korten of te niet te doen. Zy ook vereenigden zich in eene
tegenovergestelde gezindheid, welke de verbittering tegen Frankryk en tegen de
edelen, ja tegen de graven zelven, voor kenmerk had. Om zich van de Leliaerts te
onderscheiden gaven zy zich zelven weldra den naem van Klaeuwaerts, naer de
vooruitstekende klaeuwen van den leeuw, het zinnebeeld des vaderlands.
Ferrand, die in den eersten door de Vlamingen met tegenzin was ontvangen
geweest, won de algemeene genegenheid en de liefde des volks, door in alle
omstandigheden blyken van zynen haet tegen de Franschen te geven. Hy riep de
heetste vyanden van Frankryk by zyn Hof en poogde onder de hand zich met andere
vorsten tegen den koning te verbinden: onder anderen spande hy te samen met Jan,
koning van Engeland, tegen wien Philips van Frankryk alsdan, in 1213, eene vloot
uitrustte. Wanneer deze laetste alreeds eene ontzaggelyke magt vergaderd had,
aenzocht hy Ferrand om met de Vlamingen in zyn leger te komen, maer deze weigerde
dit te doen. De koning, hierover verbitterd en de beweegreden van den graef van
Vlaenderen vermoedende, zag van den oorlog tegen Engeland af om Ferrand, die tot
geene tegenweer gereed was, in eens te verpletten. - De fransche koning valt in
Vlaenderen, verovert Cassel, Ypre en Brugge, terwyl zyne vloot, van
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by de 1200 schepen, de stad Damme inneemt, welke in dien tyd eene zeehave was.
Dan trekt hy naer Gent om het te belegeren, maer intusschen zendt Jan van Engeland
hulp aen Ferrand; de Vlamingen en Engelschen vallen de fransche vloot aen,
vermeesteren vier honderd schepen en zenden ze naer Engeland. De koning, dit
vernemende, verlaet het beleg van Gent, en, vergezeld door de Brabanders, onder
hunnen hertog Hendrik-de-Strydbare, valt hy op de benden van Ferrand, verslaet
dezelve en dwingt den graef naer Walcheren, in Zeeland, te vlugten. Dan doet hy
zyne overblyvende schepen en de stad Damme in brand steken, neemt Gent en eenige
andere steden van Vlaenderen en keert terug naer Frankryk, latende hier en daer
eenige benden voor bezetting. - Nog in hetzelfde jaer kwam Ferrand uit Zeeland met
het overige van zyn leger en met hollandsche hulpbenden onder hunnen graef Willem.
Hy werd ontvangen te Gent, te Brugge, te Damme en in eenige andere steden en
voerde den oorlog tegen Frankryk met vele wisselvalligheden, tot in 1214. Dan, in
de tusschenruimten van dezen veldtogt, vond Ferrand nog tyd om de Vlamingen en
Henegauwers tegen Hendrik-de-Strydbare, hertog van Braband, te voeren, ter oorzake
van een geschil aengaende de heerlykheden van Moha en Waleff, dat tusschen dien
vorst en den bisschop van Luik gerezen was. Hendrik had een jaer vroeger de stad
Luik ingenomen en geplunderd, doch was er weder uitgedreven geworden door den
graef van Vlaenderen. Tydens de vlugt van Ferrand naer Zeeland, in 1213, kwam
Hendrik op nieuw te velde tegen den bisschop Hugo van Pierrepont. - Deze, voor
eene tweede inneming der stad vreezende en onversaegd van aerd, neemt voor eene
beslissende pooging te doen: hy haelt den grooten standaerd van St-Lambrecht uit
de kerk, doet zich door de burgers volgen en gaet zynen vyand te gemoet; onderwege
krygt hy hulpbenden van Dinant en Hoey en van den graef van Looz. In het veld van
Montenaken, by St.-Truijen, ontmoeten zich de beide legers en beginnen een
allerbloedigst gevecht. De Luikenaren, door het gezigt van hunnen heiligen standaerd
en door de tegenwoordigheid van hunnen bisschop aengemoedigd, vechten als
leeuwen en verslagen de Brabanders byna geheel en al.
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De hertog vlugtte, na deze nederlaeg, naer zyne hoofdstad Brussel; maer eer weinig
werd hy in dezelve belegerd door den graef van Vlaenderen, die zich kwam wreken
over den bystand aen Frankryk gedaen. In dien uitersten nood en geheel uitgeput van
moed en middelen, vroeg hy den vrede en verkreeg denzelven, op voorwaerde dat
hy mede in een verbond tegen Frankryk treden zou. Hy leverde zyne twee zonen
Hendrik en Godfried als gyzelaers aen Ferrand, die hen beide in het kasteel te Gent
deed bewaren.
Niet zonder een geheim inzigt had Ferrand den hertog van Braband tot vyandschap
tegen Philips gedwongen: hier door deed hy eene merkelyke inbreuk op de magt van
zynen vervolger. Men was alsdan onder de vorsten bezig met een magtig verbond
tegen Frankryk te maken: zoo vele bondgenoten namen er deel in, dat men reeds op
voorhand zich onderling de brokken van het fransch Ryk toegedeeld had. De keizer
van Duitschland, de koning van Engeland, de hertogen van Braband en van Limburg,
de graven van Boulonje en van Holland en Ferrand, graef van Vlaenderen en
Henegauwen, spanden allen te samen om het fransch grondgebied in te nemen en te
verdeelen. Frankryk kwam in het uiterst gevaer, nooit had het zoo vele en zoo magtige
vyanden geteld. Dan, de star van dit uitgestrekt Ryk moest nog lang blinken; het was
zyn lot niet, zoo vroeg in zyne loopbaen gestut te worden. De bondgenoten
vergaderden te Valencyn en bragten een leger van by de 150,000 man byeen: van
zynen kant kwam Philips hen te gemoet met omtrent 80,000 man, welke meest allen
te peerd waren, terwyl de bondgenoten meer voetvolk telden. Een schrikkelyke
veldslag nam aenvang in de vlakte van Bovines tusschen Ryssel en Doornik, op den
26en dag der maend july 1214. Na vele wisselvalligheden en heerlyke wapenfeiten
van beider zyden, kregen de bondgenoten de nederlaeg: de keizer en de hertog van
Braband ontkwamen door de vlugt; Ferrand en een groot getal vlaemsche en duitsche
heeren werden gevangen; 36,000 dooden overdekten het slagveld.
De ongelukkige Ferrand, als een schelm gebonden, werd naer Frankryk gevoerd
en in eenen kerker van den Loever te Parys opgesloten,
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na dat men hem, onder alle soorten van bespottingen, door de straten dier stad had
rondgeleid. Nu mogt men vreezen dat Vlaenderen geheel aen Frankryk ging gehecht
worden, daer alle de poogingen van Philips het winnen van dit schoon Land schenen
voor doel gehad te hebben; doch, wat ook de reden van dien gelukkigen uitslag zy,
het grondgebied onzes vaderlands onderging geene vermindering. Er werd een
wapenstilstand van vyf jaren tusschen alle de voornoemde vorsten gesloten en men
begreep Vlaenderen in het verdrag. Ferrand alleen werd er uitgesloten en bleef
gedurende twaelf jaren in den Loever te Parys

gevangen. Zyne vrouw Johanna-van-Constantinopelen, welke zeer tot Frankryk
genegen was, nam het bewind over Vlaenderen en Henegauwen in handen; zy bezat
noch de achting noch de liefde des volks, doch alsdan waren de burgers te zeer
ontmoedigd om hunnen haet door geweld of oproer uit te drukken.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

171
Tot nu toe had Bosschaert van Avesnes, eertyds ryksvoogd van Vlaenderen, met
Margareta, de zuster van Johanna, geleefd en twee zonen, Jan en Baudewyn, by haer
geteeld, niettegenstaende dat de Paus zyn huwelyk had te niet gedaen uit oorzake
dat hy eertyds de eerste geestelyke wydingen had ontvangen. Zyne kinderen werden
echter later wettig verklaerd. Alle bedenkelyke poogingen deed Bosschaert om de
pausselyke bevestiging zyns huwelyks met Margareta te verkrygen; maer de Paus
bleef hem dezelve weigeren en sloeg hem, in 1215, in den ban der H. Kerk. Nog
hetzelfde jaer deed gravin Johanna hem te Rupelmonde het hoofd afhouwen.
Margareta werd dry jaer later uitgetrouwd aen Willem van Dampierre, een fransch
heer van hoogen adel.
Terwyl het Land nu genoegzaem eenen moedeloozen vrede genoot stelde Johanna
alles te werk om de vryheid van haren man Ferrand te verkrygen: de Paus zelf had
zich als middelaer en voorspreker met de zaek bemoeid, maer Philips bleef doof voor
alle gebeden. Deze vorst, in 1223, gestorven zynde, begon men te hopen dat zyn
zoon Lodewyk VIII niet zoo onverbiddelyk zyn zou; en inderdaed, hy toonde zich
tot onderhandelingen over de vrylating van Ferrand genegen.
Het jaer daer na werd Vlaenderen in rep en roer gesteld door eene zonderlinge
gebeurtenis. Het nieuws verspreidde zich dat Baudewyn, keizer van Constantinopelen
en graef van Vlaenderen, welke men eertyds in den slag by Andrinopelen vermist
had, teruggekomen was; men vertelde, hoe hy in Armenië als slaef in de ploeg gaende,
door eenige oostersche kooplieden was herkend en verlost geworden. Die, welke
den gewaenden Baudewyn gezien hadden, bevestigden dat hy waerlyk de keizer zelf
was. Deze mare bragt het volk in eene vervoerende blydschap en geheel Vlaenderen
door hoorde men vreugderoepen over de wederkomst van eenen graef, die eenen
grooten heldenmoed had doen blyken en het vaderland door zyne wapens had
verheerlykt. In vele steden werd hy als den wettigen vorst ontvangen; de koning van
Engeland zond hem gezanten in die hoedanigheid. Wanneer dit alles byna een jaer
lang geduerd had daegde Johanna den gewaenden Baudewyn te Peronne, voor koning
Lodewyk. Hier werd hy scherpelyk
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ondervraegd en men beweerde bewyzen te hebben dat hy een zekere Bertrand van
Rains was, die tot nu toe tusschen Doornik en Valencyn als eremyt in eene kluis
gewoond had, en uit zyne volmaekte gelykenis met Baudewyn voordeel had poogen
te trekken. Ziende dat hem niets goeds te wachten stond vlugtte hy des nachts uit
Peronne; maer korts daer na gevangen zynde, werd hy, in 1225, by Ryssel in het
openbaer

aen eene galg opgehangen. Het volk, met of zonder reden, beschuldigde Johanna
van vadermoord en vele kronyken beweren, dat het Baudewyn zelf was, dien zy, uit
heerschzucht en om het bewind des Lands niet
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te verliezen, deed ophangen. Het zou moeijelyk zyn, afdoende te beslissen of de
beschuldiging des volks gegrond was of niet. - Koning Lodewyk van Frankryk stemde
eindelyk toe de vryheid aen den ongelukkigen Ferrand weder te geven, door een
verdrag te Melun gesloten; maer op zulke vernederende voorwaerden dat de
Vlamingen, verbitterd over den hoogmoed van Frankryk, dezelve met mispryzen
verwierpen. Ferrand bleef gevangen tot na de dood van koning Lodewyk VIII. Dan
werd er, door tusschenspraek der koningin Blanca, eene overeenkomst getroffen,
waerby de gravin van Vlaenderen zich verbond aen Frankryk 25,000 ponden parisis
als schadevergoeding te betalen; door eenige andere voorwaerden, in het schandelyk
verdrag van Melun begrepen, werd de overheid van Frankryk op Vlaenderen
beslissend erkend, en voortaen dient deze overeenkomst als de grondsteen der
staetkundige betrekkingen tusschen de beide Landen. Ferrand werd in 1226 in vryheid
gesteld na gedurende twaelf jaren eenen kerker van den Loever, te Parys, bewoond
te hebben. Hy voerde de vlaemsche en henegauwsche wapenen zegepralend in
Braband en Namen, ter oorzake van eenige geringe geschillen van erfenis, en stierf
zonder kinderen in 1233.
In het jaer 1235 overleed Hendrik-de-Strydbare, hertog van Braband, in eenen
hoogen ouderdom, na een Ryk van by de vyftig jaren. Deze vorst, die gedurende zyn
wisselvallig leven eene groote faem van dapperheid verwierf, verdiende niet min
den lof zyner onderdanen om de weldaden welke hy hun bewees, verleenende hun
vryheden en wetten, die de steden van Braband in eens nevens de beste en meest
vrye steden van Vlaenderen plaetsten, en ieders goed en leven moesten beveiligen.
Reeds sedert 1192 had hy de stad Vilvoorden met gewigtige voorregten begiftigd en
alzoo den eersten steen gelegd der gemeente-vryheden van binnen-België. De keure
welke hy aen Brussel in 1229 toestond voorziet in alles en is eene verkorte, doch
voor dien tyd wonderbaer schoone wet. In het Nederduitsch, of zoo men dan zegde,
in het Dietsch opgesteld, doet zy ons zien, dat men de moederspraek ook reeds in
staetsschriften begon te bezigen; het zesde artikel dier keure zegt: Wat Wive enen
Man sloghe, si waers omme twintigh
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Schellingen worde sys verwonnen; ofte si moeste geketende stenen draghen van hare
Prochie in d'ander. Welk punt wy hier, als eene proeve der tael in dien tyd,
overschryven.
Na Hendrik I, de Strydbare, volgde zyn zoon, Hendrik II, de Grootmoedige, hem
op. Deze ging voort in het werk zyns vaders en verleende insgelyks vele voorregten
aen de steden van Braband.
Johanna, welke door de dood van Ferrand weder Vlaenderen en Henegauwen
bestierde, hertrouwde, in 1237, met Thomas van Savoeijen, oom der koningin van
Frankryk; zy daelde niet lang daer na, in 1244, in het graf zonder eenen erfgenaem
achter te laten. De graefschappen van Vlaenderen en Henegauwen vervielen op
Margareta, hare zuster. Deze was weduwe van den onthoofden Bosschaert van
Avesnes en van haren tweeden man Willem van Dampierre. Van beide hare
echtgenoten had zy mannelyke kinderen. Uit dezen stand van zaken moest een lange
burgeroorlog ontstaen, alzoo de Dampierre's hunne moederlyke broeders, de
d'Avesne's, als bastaerden wilden aenzien hebben, niettegenstaende dat de Paus ze
eertyds wettig verklaerd had en dat zy gevolgentlyk, als zynde de oudsten, alleen de
beide graefschappen moesten beërven. Maer dit laetste beviel Margareta niet, daer
zy hare kinderen van het tweede bed uitnemende lief had, en in tegendeel die van
den eersten bedde eenen bitteren haet toedroeg. Hierom stelde zy den koning van
Frankryk aen als scheidsman tusschen hare zonen, en deze vorst, zyn voordeel ziende
in het volbrengen der begeerte van Margareta, besliste in 1246, dat de kinderen van
d'Avesne, Henegauwen na hare dood zouden bezitten, terwyl de kinderen van
Dampierre haer in het graefschap van Vlaenderen zouden opvolgen. Door deze
schikking werden de beide graefschappen van elkander gescheiden en Frankryk
verheugde zich over de gewigtige inbreuk door deze verdeeling gedaen op de magt
van een Land dat hem uit aerd en door belang vyandig moest blyven.
Intusschen overleed Hendrik-de-Grootmoedige, hertog van Braband, in 1247, zeer
betreurd door zyne onderdanen, wier welvaert hy uitgebreid en vermeerderd had;
zyn zoon Hendrik, bygenaemd de vreedzame,
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werd als hertog ingehuld. Het is insgelyks omtrent dien tyd, in 1246, dat de Kristenen
de heilige stad Jerusalem verloren en het bezit derzelve in de handen der Egyptenaren
verviel.
Jan, de oudste der d'Avesne's, beweerde met regt alleen erfgenaem der
graefschappen van Vlaenderen en Henegauwen te zyn en weigerde zich aen het
oordeel van den koning te onderwerpen. Door graef Willem van Holland geholpen,
vergaderde hy een leger, verklaerde den oorlog aen zyne moeder, en viel in het land
van Waes, dat hy innam zonder dat Margareta hem kon wederstaen. Inderdaed, zy
was van alle hulp beroofd: de koning van Frankryk, St-Lodewyk, met alle zyne
leenheeren was tegen de Ongeloovigen gaen oorlogen; de oudste zoon der gravin,
Willem van Dampierre, vergezelde hem. Margareta zich in dezen uitersten nood
ziende, kocht den vrede voor 60,000 gouden guldens. Het holp haer echter weinig,
want de graef van Holland, die te gelyker tyd, als koning der Romeinen, Duitschland
bestierde, en uit dien hoofde over het keizerlyk Vlaenderen beweerde te mogen
beschikken, gaf in 1252 de landen van Aelst en van Waes, de zeeuwsche eilanden
en het graefschap van Namen aen Jan d'Avesne. Het graefschap van Henegauwen
toonde zich bereid om haer insgelyks de gehoorzaemheid te weigeren en haren zoon
Jan te erkennen. Zich niet langer op den henegauwschen adel, noch op de ingeboren
wethouders betrouwende, zond zy dry honderd Vlamingen naer Henegauwen om de
voornaemste magtgevende ambten aldaer te bekleeden; maer de Henegauwers kwamen
in oproer en sloegen omtrent honderd der nieuwe ambtenaren dood, de overigen uit
het graefschap verjagende. Dan vingen zy de overgeblevene vrouwen der Vlamingen,
sneden dezelve hare neuzen af, en zonden ze, zoo yslyk verminkt, naer Margareta
terug. De vorstin ontvlamde, by het gezigt dier wreedheid, in eene brandende woede
en spande alle mogelyke poogingen in om een aenzienlyk leger te been te brengen.
Zy had zich ter zelfder tyd te wreken over de dood van haren oudsten zoon, Willem
van Dampierre, die het jaer te voren, by zyne terugkomst uit Egypten, in Henegauwen
was vermoord geworden: Jan d'Avesne had, volgens het vermoeden der

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

176
gravinne, een groot deel aen dezen doodslag. In 1253, was er een talryk vlaemsch
leger, tegen de Hollanders en tegen Jan d'Avesne, naer Zeeland getogen: er geschiedde
een hardnekkige veldslag, in denwelken de vlaemsche magt byna geheel vernield
werd. De twee zonen van Margareta en Dampierre vielen in de handen hunner vyanden
en 20,000 mannen vonden het einde van hun leven in den bloedigen stryd. By dezen
bitteren tegenspoed klom de blinde gramschap van Margareta zoo hoog, dat zy het
graefschap van Henegauwen aen Karel van Anjou, den broeder des konings van
Frankryk, wegschonk, op voorwaerde dat hy haer tegen hare zonen van den eersten
bedde helpen zou. Hierop viel Karel van Anjou in Henegauwen en veroverde er byna
alle de steden, ondanks den tegenstand der inwooners; maer haestelyk kwam Willem,
graef van Holland, met een magtig leger Duitschen hem te gemoet en bood hem den
veldslag aen. Karel van Anjou, den stryd niet durvende aennemen, vertrok naer zyn
Land, zonder iets gewigtigs te hebben uitgerigt. Willem van Holland in Vriesland
gesneuveld zynde, zoo begon men van wederzyde zich tot den vrede genegen te
toonen. Men aenveerde de tusschenkomst van St-Lodewyk, koning van Frankryk,
en deze besliste voor de tweede mael, in 1256, dat de Dampierre's Vlaenderen beërven
zouden en dat de d'Avesne's hunne moeder als graven van Henegauwen zouden
opvolgen. Daerenboven scheurde men alweder een stuk uit het grondgebied van
Vlaenderen: de zeeuwsche eilanden werden aen den jongen Florens, graef van
Holland, gegeven en bleven van dan af by dit graefschap gehecht. Het jaer daerna
stierf Jan d'Avesne aen eene teerende ziekte; zyn oudste zoon Jan werd daerna graef
van Henegauwen.
Margareta deed zich door de Vlamingen allengskens beminnen, door het vergunnen
van vele vryheden en voorregten, en door een Ryk dat nu eenen langen en gunstigen
vrede scheen te beloven. Henegauwen bleef haer onderdanig, alhoewel zy in dit Land
het voorwerp der algemeene verbittering was en er nooit genaemd werd dan de Zwarte
Margriet.
In 1258 verkocht Baudewyn II, graef van Namen en keizer van
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Constantinopelen, dit graefschap aen Gwyde van Dampierre, zoon van Margareta.
Wanneer de nieuwe graef zich in bezit van zyn aengekocht Land wilde stellen,
kwamen Baudewyn d'Avesne, graef van Henegauwen, en de graef van Luxemburg
tegen hem te velde; de oorlog dreigde het vaderland weder te zullen ontrusten, maer
men trof gelukkiglyk eene overeenkomst, waerby vastgesteld werd dat Gwyde, die
reeds weduwe van Machteld van Bethune was, met Isabella de oudste dochter van
den graef van Luxemburg zou trouwen en Namen als eene bruidschat ontvangen
zou, op voorwaerde dat de kinderen van zynen eersten bedde het graefschap van
Namen nooit beërven zouden. Gwyde werd ingehuld als graef en bestierde het Land
van Namen in vrede. Korts daer na, in 1265, werden de kristene vorsten door den
Paus naer Italië geroepen, om Meinfried, koning van Sicilië, die met de Saracenen
een verbond gemaekt had, van den troon te werpen.
Robrecht van Bethune, de oudste zoon van Gwyde, alhoewel nog geene achttien
jaren tellende, voerde de vlaemsche en henegauwsche magt naer Italië. Er geschiedde
eenen bloedigen veldslag te Benevent: de vyanden van den Paus werden verslagen
en de jonge Robrecht doodde er met zyne eigene hand den dwingeland Meinfried,
in het jaer 1266. Karel, de broeder des konings van Frankryk, werd als koning van
Sicilië gekroond.
Hendrik III, de Vreedzame, hertog van Braband, was zynen vader Hendrik II, in
1247, opgevolgd. Gedurende zyn leven had hy meer dan eens zyne onderdanen
verbitterd door willekeurige belastingen, maer in 1261 op zyn doodbed liggende,
kreeg hy berouw over deze zyne hebzucht. Hy maekte eene keure onder vorm van
zynen laetsten wil en beschonk te dier gelegenheid de Brabanders met breedere
voorregten en grootere vryheden dan zy ooit genoten hadden. Onder anderen bevatte
deze keure de volgende gewigtige schikkingen: dat geen man van Braband zonder
regtsgeding of zonder wettelyk vonnis mag veroordeeld worden; dat men voortaen
nooit geene buitengewoone lasten zal op te brengen hebben, ten zy in geval van
oorlog, om het Land of 's hertogen
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regt te verdedigen, of om 's hertogen kinderen uit te huwelyken, of om eenige derzelve
tot ridders te doen slaen. Daerenboven bevool hy, door denzelfden laetsten wil, dat
men jaerlyks duizend ponden gelds zou nemen op den opbrengst van het Zeuningen
bosch, en zoo veel op 's Lands schat, om alle persoonen te voldoen welke door hem
mogten benadeeld geweest zyn. In den loop van zyn Ryk had hy de heerlykheid van
Mechelen, van bisschop Hendrik, voor 4,000 marken zilvers gekocht en dezelve voor
altyd aen Braband gevoegd. Hy liet twee zonen na, Hendrik en Jan genaemd. De
eerste volgde hem op in het hertogdom, maer alzoo deze mismaekt en byna
verstandeloos was, terwyl zyn broeder Jan door geest- en ligchaemskracht uitmuntte,
deed hunne beider moeder, Aleidis van Bourgundië, geweld om Hendrik de kroon
te doen afstaen ten voordeele van Jan, haren tweeden zoon. Er vormde zich in Braband
twee gezindheden: Brussel hield het met Jan; de Leuvenaers verklaerden dat zy den
wettigen hertog Hendrik met lyf en goed wilden voorstaen, en kwamen te velde onder
bevel van Arnold van Wesemale. Zy kregen de nederlaeg in eenen veldslag tusschen
Leuven en Mechelen: Hendrik, bygenaemd de onnoozele of de eenvoudige, stapte
dry jaren later, in 1267, van den troon en werd monik, om zynen broeder, Jan I, het
hertogdom over te laten. Deze jonge vorst daerna de Zegevechter genaemd, was
stoutmoedig, onversaegd en befaemd als een uitstekend ridder. Hy was eerst getrouwd
geweest met Margareta dochter van St-Lodewyk, koning van Frankryk; doch haer
zonder erfgenamen verloren hebbende, trouwde hy, in 1273, met Margareta oudste
dochter van Gwyde van Dampierre, by dewelke hy twee zonen en twee dochters
won.
Een zware oorlog, welken de erfenis der graven van Limburg gaet veroorzaken,
gaf hem weldra de gelegenheid om zynen heldenmoed te doen uitblinken. Waleram
III, hertog van Limburg, scheidde in 1279 uit deze wereld, latende het hertogdom
aen zyne eenige dochter, die getrouwd was met Reinold, graef van Gelderland. Na
de dood zyner vrouw wilde deze het hertogdom behouden, niettegenstaende de
wettige aenspraek van Adolf van Berg, den neef van Waleram. Adolf,
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de magt niet hebbende om zyne terugeisching door de wapenen te doen aenhooren,
verkocht zyn regt op Limburg aen Jan, hertog van Braband,

dewelke, nu magtig door zyne verbindtenis met het Huis van Vlaenderen, zich bereid
maekte om het hertogdom van Limburg aen Reinold
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van Gelderland te ontwringen. Deze had zich vele bondgenoten aengeschaft; in het
leger dat hy vergaderd had bevonden zich de benden van de graven van Gulik, van
Cleef, van Nassau en van Bar en van den aertsbisschop van Keulen. Van wederzyde
kwam men, in 1283, te velde. Men oorlogde met hardnekkigheid zonder beslissenden
uitslag tot in het jaer 1288, alswanneer Reinold van Gelderland den graef van
Luxemburg tot zyne zyde overhaelde, door hem het hertogdom van Limburg te
beloven, indien men het tegen Jan van Braband kon verdedigen. Het Huis van
Luxemburg was alsdan zeer magtig door zyn grondgebied en door zyn maegschap:
Hendrik IV, welke dit graefschap bestuerde, had zich eene groote faem als krygsman
verworven en zyne hulp versterkte het leger der bondgenoten uitermate. Terwyl zy
bezig waren met alle hunne magt byeen te brengen, en inderdaed een ontzaggelyk
leger vormden, belegerde hertog Jan de sterkte van Woeringen, omtrent Keulen. In
zyn leger waren vyftien honderd brabandsche ridders, de gewapende burgers der
steden en eenige hulptroepen uit de graefschappen van Gulik en Berg. Het leger der
bondgenoten zakte op hem af, in dry ligchamen gedeeld: het eene stond onder bevel
van den graef van Gelderland, het andere onder den graef van Luxemburg en het
derde onder den aertsbisschop van Keulen, die, de nederlaeg van hertog Jan onfeilbaer
wanende, spottender wyze, eene kar met ketens achter zich voerde om hem er mede
te binden. Hertog Jan brak met haest het beleg van Woeringen op en koos eene
voordeelige stand-plaets; hy ook verdeelde zyn leger in dry ligchamen, en gissende
op het gezigt der naderende vyanden, dat de stryd aenstaende was deed hy, met
vlammende oogen en met eene woeste welsprekendheid, eene aenspraek die den
moed zyner mannen tot de razerny deed opklimmen. Dan, met voorzigtigheid te werk
gaende, begon hy den veldslag. De bondgenoten, op hun meerder getal steunende,
kwamen met vermetelheid vooruit; de dry ligchamen van hun leger liepen te gelyk
en met drift tegen de Brabanders op, en hielpen dezelve byna met dezen eersten
schok onder den voet; maer de koelbloedigheid van hertog
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Jan belette den vyand zyne slagorde door te breken. Drymael viel de moedige Hendrik
van Luxemburg tegen de Brabanders in; reeds waren zyne dry broeders nevens zyne
zyde gevallen, zonder dat hy in zyne onversaegdheid wankelde; eindelyk kwam hy
hertog Jan zelf aenvallen.

De twee vorsten worstelden met schrikkelyke slagen, wanneer een Brabander den
graef van Luxemburg tusschen de platen van zyn harnas eene doodelyke wonde
toebragt. Op dit oogenblik spreidden de twee
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achterste ligchamen van het brabandsch leger zich over het slagveld uit en
omringelden de bondgenoten. Nu veranderde de stryd in een akelig bloedbad; negen
uren lang werd er gekorven, gehakt, gesteken, gepletterd en gemoord. Braband
behaelde eenen schitterenden zege: de aertsbisschop van Keulen, de graven van
Gelderland en van Nassau werden gevangen, en meer dan elf honderd ridders van
de zyde der bondgenoten verloren het leven op dien bloedigen dag, zynde den 5en
juny des jaers 1288.
Door den slag van Woeringen verkreeg hertog Jan-de-Zegevechter een onbesproken
gebied over Limburg, dat voortaen aen Braband gehecht blyft. Volgens eenige
kronyken deed hy zyne doorluchtige gevangenen met dezelfde ketens binden welke
men voor hem bestemd had. Wat er ook van zy, de vreugde was in Braband
onbeschryvelyk; hertog Jan werd in alle de steden onder het onophoudend gejuich
des volks ontvangen en zyn roem verspreidde zich door geheel Europa. Een zoo
schoone zegeprael verblindde hem niet; in tegendeel hy toonde zich grootmoedig.
Voor 6,000 marken zilvers liet hy den graef van Gelderland in vryheid gaen, verleende
eene algemeene kwytschelding aen alle de Limburgers welke tegen hem gestreden
hadden en gaf zyne dochter ten huwelyk aen den jongen graef van Luxemburg, wiens
vader met zyne dry broeders voor Woeringen de dood gevonden had. Door deze
wyze schikkingen bevestigde hy zich in zyne nieuwe staten en bezorgde aen zyne
onderdanen eenen weldadigen vrede.
Terwyl de hertogen van Braband poogingen deden om de grenspalen hunner staten
uit te breiden en dat Vlaenderen, ondanks oorlog en beroerte, zyne vryheden en zyne
stoffelyke welvaert vermeerderde, was het bisdom van Luik aen gedurige onlusten
overgeleverd, die insgelyks hunnen oorsprong hadden in den haet des volks tegen
de edelen. Het Ryk van bisschop Hendrik-van-Gelderland, was eene aeneenschakeling
van muiteryen en van bloedstortingen geweest, dewelke alle veroorzaekt werden
omdat het volk zelf de burgemeesters kiezen wilde, daer dezen nochtans tot dan door
de schepenen en

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

183
uit zekere edele geslachten verkoren waren. Hendrik-van-Gelderland had eene inborst
en voerde een gedrag, welke niet aen zynen geestelyken staet voegden. Paus Gregorius
X vermaende hem deswege; doch hy verachtte het woord dat hem van Roomen werd
toegestuerd en werd in 1274 afgezet. Jan-van-Enghien, die na hem den
bisschoppelyken stoel beklom, dempte voor eenigen tyd de opgestane twisten; maer
de rust werd op eene bloedige wyze gestoord door een voorval byna onbeduidend
door zichzelven, doch verschrikkelyk door zyne gevolgen. Een inwooner der
heerlykheid van Gosnes, in het graefschap Namen, was op den luikschen grond eene
koei komen stelen: een ambtenaer des bisschops hem in handen gekregen hebbende,
had hem doen ophangen. De heer van Gosnes, den bisschop het regt ontkennende
om eenen zyner Laten met de dood te straffen, liep te wapen en wilde den ambtenaer
aenvallen; maer deze vergaderde haestiglyk eene goede bende gewapende landlieden
uit de omstreken van Hoey, liep naer het kasteel van Gosnes en verbrandde het tot
den grond. De bloedverwanten des heeren van Gosnes, om hun geslacht te wreken,
namen insgelyks de wapens op, en zoo ver strekte de twist zich uit, dat Braband,
Namen en Luxemburg er in gewikkeld werden. Deze oorlog, welke men den
koeijenoorlog noemde, kostte het leven aen meer dan 15,000 menschen en overgoot
de luiksche grenspalen, gedurende twee jaren, met het bloed van ridders en van
burgers. In 1276 werd dezelve zonder uitslag geëindigd door tusschenkomst van den
koning van Frankryk. Niet lang echter bleef het bisdom in rust; de bisschop toonde
zich tot den adel genegen en maekte zich daer door de geestelykheid en het volk
vyandig. Eene smartelyke dood was hem bereid: in 1281 eischte
Hendrik-van-Gelderland zekere gelden van hem, welke hy beweerde weleer aen het
bisdom geleend te hebben. - Men bepaelt eene byeenkomst te Hoegaerden, de bisschop
begeeft zich er naer toe; maer in stede van er Hendrik te vinden, valt hy in eene laeg
geldersche krygsknechten die hem aldaer afwachten. Men valt hem aen, men bindt
hem op een peerd, dat
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hem in volle vaert heen sleurt, tot dat zyne ziel het uiteengeschokte

ligchaem verlaet. - Na hem werd Jan-van-Vlaenderen, zoon van
Gwyde-van-Dampierre, tot bisschop verkoren. Deze, van eene stille en vreedzame
inborst zynde, bragt door zyne poogingen alle gemoederen tot bedaren.
Intusschentyd was Margareta, de gravinne van Vlaenderen in 1279 overleden, na
zoo veel mogelyk in de laetste jaren haers levens het geluk harer onderdanen te
hebben behartigd. Twee jaren voor hare dood had de burgery van Gent eene menigte
bezwaren ingebragt tegen de schepenen der stad, die, edelen zynde, het volk zoo het
schynt met hoogmoed en onregtig behandelden. De gravin, de klagten der burgers
gehoor gevende, veranderde de Wet van Gent; maer de afgestelde schepenen namen
hun beroep tot het koninglyk geregtshof van Parys, hetwelk, den adel gunstig zynde,
het eerste besluit van Margareta te niet deed. Zoo ziet men den adel tegen de vorsten
van Vlaenderen dien zelfden invloed gebruiken waeraen zy zich zoo onbezonnen en
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zoo laffelyk hebben onderworpen. Buiten hare schadelyke franschgezindheid was
Margareta eene wyze vorstin, bekwaem, verstandig en allezins doortrapt in hare
onderhandelingen met andere staten. Haer zoon Gwyde, bygenaemd van Dampierre,
die alreeds het graefschap van Namen bezat, werd graef van Vlaenderen, het jaer
voor hare dood. Jan d'Avesne, wiens vader, insgelyks Jan genaemd, zoon van
Margareta was, als te voren gezegd is, kreeg het graefschap van Henegauwent en
erfdeel, en vergenoegde zich er mede zonder nog langer aenspraek op Vlaenderen
te maken.
Gedurende deze laetste vyftig jaren, hadden de koophandel en de nyverheid in
geheel België een nieuw en tot dan ongekend leven verkregen. De kruisvaerten waren
insgelyks de oorsprong eener wydere zeevaert geworden, doordien zy de volkeren
van verre streken onderling in aenraking gebragt hadden. Bovenal was Vlaenderen
tot het toppunt van rykdom en van welvaert opgeklommen: de have van Damme
ontving de schepen van alle de Landen der Middelandsche-Zee en der noordelyke
Staten: Brugge was als een wereldstapel, waer de kooplieden van twee-en-dertig
vreemde Ryken hunne waren te koop bragten en de belgische goederen kwamen
halen. Deze laetsten bestonden voornamelyk in lakenen en linnen stoffen van
verschillenden aerd, waer onder het scharlaken het voornaemste was. Het is byna
onmogelyk te gelooven, alhoewel het buiten twyfel is, dat Gent 40,000 getouwen
telde en Brugge, Yperen en Ryssel weinig minder; alle de wol welke Engeland kon
opbrengen, werd in België verwerkt. Geenen geringen koophandel dreven de
Vlamingen met Holland en met Duitschland; zy bezaten het voorregt om hunne
lakens vryelyk te Aken, te Keulen en te Duisburg te mogen te koop veilen en den
Rhyn ongehinderd op te varen. De andere streken van België, voornamelyk Braband,
bloeiden insgelyks door de nyverheid: Brussel, Mechelen en Lier waren beroemd
om hunne wapenmakeryen; men hechtte eenen hoogen prys aen de harnassen, helmen,
zweerden en degens binnen die steden gemaekt. Verders werd er grooten handel
gedreven in koorn, vee, wyn, bier en kemp. De eerste steenkolen in België waren
onlangs te Publemont
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by Luik gevonden. Deze laetste stad was de algemeene stapel der Rhynlandsche
goederen.
Door de ontwikkeling van nyverheid en koophandel was er onder het volk van
geheel België een zeker welzyn verspreid, dat zich uitstrekte tot in de hut van den
armsten landbouwer; in Vlaenderen was het geen welzyn meer, het was rykdom en
overvloed. Ook ziet men in dien tyd den hoogmoed der burgeren hooger klimmen
dan het voor 's Lands geluk wenschelyk is. De steden maken zich, door hare
voorregten en door hare schatten, byna onafhangelyk; de overheid van den vorst
vergaet en schynt een ydel woord te willen worden. Het gemeene volk, magtiger dan
de edelen, mispryst en haet dezelve; de edelen, nydig en misnoegd; omarmen Frankryk
als de eenige baek, die hen naer de herwinning hunner overheid moet terugbrengen;
de inwooners des Lands, aldus in twee gedeeld, verminderen de staetkundige magt
des vaderlands. Zwakke graven bieden de hand aen het heerschzuchtig Frankryk, en
Vlaenderen, met alle zyne welvaert, daelt neder en besluit in zynen schoot de zaden
van oproer, van bederf en van verzwakking. Braband in tegendeel groeit in magt en
in staetkundig gewigt, door het heldenzweerd van Jan I, de overwinnaer van
Woeringen.
Zoo als wy het reeds hebben aengewezen, de letterkunde in de volksspraek, begon
te bloeijen, en, terwyl Margareta het Fransch by haer Hof invoerde en zelfs die
vreemde tael in staetsschriften bezigde, won het volk grond in de beschaving zyner
eigene moedertael. Het was dan dat Jacob Van Maerlant, een der grootste dichters
van Vlaenderen, leefde en aenzienlyke werken opstelde, waerin geleerdheid en vernuft
doorstralen. Men noemde hem: ‘De vader - der dietscer dichter al te gader.’ Zyne
voornaemste werken zyn een Rymbybel en de Spieghel historiael. Meer
menschenkennis en meer natuerkunde dan zyne voorgangers betoont hy, alsook meer
geest van onderzoek; hy berispt zyne tydgenoten over het beuzelachtige der
ridderromans, aen dewelke hy in Vlaenderen den knak gaf, en vaert byzonder uit
tegen de fransche dichters, nog geheel op ingebeelde verhalen verslingerd; ter dier
gelegenheid zegt hy: ‘Die scone walsche valsche poëten, - die
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meer rimen dan si weten.’ Een verwyt mag men aen Van Maerlant doen: hy is het
die bastaerdwoorden uit het Latyn en uit andere

JACOB VAN MAERLANT.

Spraken in het Vlaemsch begon te mengen en alzoo de moedertael veel van hare
eerste zuiverheid ontnam. - Omtrent 1175 werd het berucht vlaemsch fabeldicht van
Reinaerd de Vos, door Willem van Utenhove opgesteld.
Niet min bloeide in Henegauwen de romaensche of fransche poëzy, ja, misschien
met meer luister dan in Frankryk zelven. Buiten eenige vroegere dichters, wier werken
zyn verloren gegaen, moet men vooral melding maken van Raoul Van Houdanc en
van Chrestien Van Troyes,
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die omtrent den jare 1180 leefden. De laetste dier twee verdienstelyke mannen verworf
door menigvuldige en voortreffelyke dichtstukken de bescherming der vorsten en
de bewondering zyner tydgenoten: aen hem is de fransche tael hare beschaving ten
deele verschuldigd. Vele andere namen van goede zangers staen in de geschiedbladen
van dit tydstip geboekt.
De schoone kunsten hadden ook reeds eenige, voor dien tyd, uitstekende
beoefenaers in België gevonden. Fulco, een monik uit de abtdy van St-Huibrecht,
was in het begin der elfde eeuw befaemd om zyne fraeije schildering in waterverw.
Adelhart, abt van St-Truijen, had zich eenen grooten roem verworven door dergelyke
voortbrengsels en door de beeldhouwkunst; Erembert, een abt van het klooster te
Wausort, was ervaren in het dryven en snyden van goud en zilver; de abtdy van
St-Huibrecht bezat schoone orgels en goede toonkunstenaers. Wat de bouwkunst
aengaet, dezelve was hier te lande met het kristen Geloof opgestaen en by den aengroei
der godsvrucht had zy zich insgelyks ontwikkeld: de oudste gothische kerken spreken
genoegzaem den lof dergenen die derzelver opbouw bestierden; dan, de eerste Belg,
welke men als uitmuntend bouwkunstenaer vindt vermeld, is Hubald van Luik, die
in de elfde eeuw de kerk van het klooster te Stavelot volgens een nieuw ontwerp
herbouwde.
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Gemeenten tydvak.
Worsteling der Burgery tegen den Adel.
Hoofdstuk I.
Gwyde van Dampierre en Robrecht van Bethune, graven van
Vlaenderen. - Verfransching van het hof van Vlaenderen. - Oorlog
tegen Frankryk. - De slag der gulden sporen. - Beroerten in Braband
en in Luik.
Van 1279 tot 1322.

De troonbeklimming van Gwyde-van-Dampierre was een rampspoed voor Vlaenderen.
Inderdaed deze vorst bezat noch de behendigheid noch de wysheid zyner moeder
Margareta: er behoefde een breeder hoofd dan het zyne om het schip des vaderlands
gelukkiglyk te kunnen sturen door alle de stormen, welke de fransche heerschzucht
hetzelve berokkende; er was eene magtigere hand dan de zyne noodig om de edelen
en het volk in de uitdrukking van hunnen onderlingen haet te wederhouden. Gwyde
had niet min dan negentien kinderen gewonnen by zyne twee vrouwen, Machteld
van Bethune en Isabella van Luxemburg. Om dezelve allen met eer uit te huwelyken
en prachtiglyk te begiftigen, deed hy onophoudende poogingen om zich geld aen te
schaffen. Het
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was hem gelyk door wat middel hy er toe geraken kon; dikwyls ontleende hy geld
van ryke burgers, voornamelyk van eenen wisselaer van Atrecht, Crespyn genaemd;
maer meesttyds verschafte hy zich aenzienlyke gelden door het verkoopen van
voorregten aen de gemeenten. Weinige steden zyn er in Vlaenderen welke niet van
hare penningen in dien vryheidswinkel besteed hebben. Zoo ver ging zyne arglist in
deze zaek dat hy de ligchamelyke straffen veranderde in geldboeten. Hy kocht hier
en daer graefschappen en heerlykheden, even als hy te voren het graefschap van
Namen had aengekocht, en stelde elk zyner kinderen aldus in eenen heerlyken staet.
Het vaderlyk gevoel, dat hem bezielde, ware in zich zelven niet te laken geweest,
had het maer niet alle de kenmerken eener dorstige geldgierigheid aengenomen en
had het niet voor gevolg gehad de vermindering der overheid van den vorst en des
eerbieds der onderdanen jegens hem: dus ook de nog meerdere verzwakking van het
vaderland. Men zou weenen van spyt en van verontweerdiging, by het herdenken
dat het schoone Vlaenderen, sedert de altyd betreurlyke komst der henegauwsche
Baudewyns, nog geenen vorst gezien had die, zich Vlaming achtende, Vlaenderen
als zyn vaderland en niet als zynen geslachtseigendom behandelde. Gwyde van
Dampierre deed erger: hy was onverschillig voor alles wat hem niet persoonlyk
aenging; de toekomst en de inwendige vrede des lands waren voor hem van weinig
gewigt, indien maer zyne eigendommen ongeschonden bleven en geld by hoopen
opleverden. Daer by, nydig op de magt der volksgemeenten, wilde hy het nog
leenroerig en dwingend Frankryk in alles nadoen, niet alleen in aenslagen op de
vryheden der groote steden maer zelfs in zyne huislyke zeden: de vlaemsche tael
werd uit zyn hof gebannen, en, zelfs terwyl de groote Van Maerlant leefde, had
Gwyde gunst noch goedheid dan voor fransche dichters, minstreelen en goochelaers;
tot zoo verre, dat zy in hunne liederen van hem zongen: ‘Li jongleour devront plorer
quand il mourra. De goochelaers zullen mogen weenen wanneer hy sterven zal.’ Het
spreekt van zelven, dat de Vlamingen zulken vorst niet beminden en dat hy den
eereglans, zoo noodig aen het vorstendom en zoo heilzaem voor
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de rust des vaderlands, in Vlaenderen nu geheel deed verdooven en de groote oorzaek
werd van de oproeren, welke den grond van Vlaenderen weldra zullen schokken.
By het begin van zyn ryk geraekte Gwyde in twist met Jan II van Avesne, graef
van Henegauwen, aen wien de keizer van Duitschland het keizers- of ryks-Vlaenderen
geschonken had; na lange onderhandelingen bleef Gwyde die leenen echter behouden.
In den jare 1280 verbrandde de Halletoren te Brugge en met denzelven alle de
vryheidsbrieven der stad. Gwyde zag hierin eene goede gelegenheid om Brugge
geheel te onderwerpen en wilde de burgery aenzien hebben, als bezittende geene
vryheden meer; daerenboven had de graef reeds de begeerte uitgedrukt om rekening
te ontvangen over de gelden van alle de gemeenten. Na lang nutteloos hunne vryheden
wedergevraegd te hebben, liepen de Bruggelingen te wapen en verjoegen de
wethouders, die als Leliaerts of franschgezinden, het met een dwangbestuer hielden
en den graef, zonder toestemming der gemeente, rekening wilden doen over de
stadsgelden; maer Gwyde kwam met magt van mannen naer Brugge en dwong de
oproerige inwooners tot het betalen van 104,000 guldens; tevens deed hy vyf der
belhamels het hoofd afslaen. Niet zoohaest was hy vertrokken of de verbitterde
Bruggelingen liepen op nieuw te samen en vermoordden eenen zekeren Diederik
Frankesone, die, zoo zy zegden, een vriend en opstoker van den graef was. Gwyde
kwam spoedig terug naer Brugge, en de burgers ten onder gebragt hebbende, sloeg
hy hen in eene nieuwe boete van 22,000 guldens. Deze eerste bloedige beroerte tegen
den graef was gekend onder den naem van den grooten Moerlemye en had voor
gevolgen, dat in Vlaenderen de scheuring tusschen de edelen en hunne aenhangers,
gekend onder de benaming van Leliaerts, en het volk, dat zich Klaeuwaerts noemde,
meer afgeteekend en meer onverzoenbaer begon te heerschen, en dat het volk van
Brugge en der andere groote gemeenten den graef als hunnen grootsten vyand
begonnen te haten. Gwyde, op zyn eigen verzoek, van den koning van Frankryk,
Philips-de-Stoute, een bevel verkregen hebbende om de steden van Vlaenderen
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rekening te doen geven over hunne ontvangsten en uitgaven, zoo eischte hy die
overgaef van de negen-en-dertig wethouders van Gent. Op de weigering derzelve
sloeg hy de stad in eene boete van 68,000 ponden parisis, van dewelke zy jaerlyks
een gedeelte zouden betalen; hy stelde zelf tolmeesters aen om de stadslasten binnen
Gent te ontvangen. Deze aenslag op de regten der gemeenten deed niet alleen de
burgers in eenen bitteren haet op den graef ontsteken, maer ook een gedeelte der
edelen, wier geslachten uit aengeboren regt deel maekten van de Wet van Gent. In
1285 had Philips-de-Schoone, na de dood zyns vaders, den franschen troon
beklommen; deze vorst was nog heerschzuchtiger dan zyn voorganger en had het
bovenal op Vlaenderen gemunt, door de aenhitsing zyner vrouw Johanna van Navarre,
die reeds sedert lang eenen diepen haet tegen de Vlamingen voedde. By zyne
troonbeklimming eischte Philips-de-Schoone het manschap of de hulde van Gwyde,
en het jaer daerna de vernieuwing van het vernederend verdrag van Melun. De
Vlamingen porden Gwyde aen tot wederstand en tot het herwinnen van 's lands
vryheid; maer hy, voorgevende dat de oorlog te veel gelds zou kosten en het land
zou uitputten, ging naer Frankryk en bezwoer het verdrag van Melun.
Van dan af begon Philips-de-Schoone alles bereid te maken om Vlaenderen by
Frankryk in te lyven, hy spaerde daer toe geene hoegenaemde middelen; langs den
eenen kant hield hy groote magt van wapenen in stand en berokkende den graef
Gwyde alle moeijelykheden, om hem by zyne onderdanen gehaet te maken; langs
den anderen kant deed hy poogingen om de gezindheid der Leliaerts in getal te doen
aengroeijen en stond de edelen van Vlaenderen en de negen-en-dertig wethouders
van Gent openbaerlyk voor tegen den graef, die alzoo zyne overheid miskend zag
door toedoen van dengenen, wiens gunst hy najoeg. Ja, zoo ver bragt het de listige
koning dat de negen-en-dertig wethouders van Gent zich zelven afhangelyk van het
Parlement van Parys verklaerden, op voorwaerde dat de koning, indien het noodig
ware, hen zelfs met magt van wapenen tegen den graef zou ondersteunen. Het eenig
doel van Philips was het verzwakken van Vlaenderen
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door verdeeling en door haet; hy gelukte ten volle in zyne pooging, want van dit
oogenblik af groeiden de twist en de wederspannigheid vervaerlyker wyze aen.
Terwyl Vlaenderen, het schoonste deel van België, door de franschdolheid zyner
vorsten en edelen voor den vreemden gebukt lag, moest niet lang daerna deze
vernedering aenveerd worden door het graefschap uit hetwelk zy allereerst geboren
was. In 1292 stond Valencyn tegen zynen graef, Jan II, van Henegauwen, op. Gwyde
deed de oproerige

GWYDE-VAN-DAMPIERRE.

inwooners onderstand in naem des konings van Frankryk, die Valencyn onder zyne
bescherming verklaerd had. De graef van Henegauwen kwam te velde, doch kreeg
de nederlaeg, na dat zyne krygsknechten de omstreken van Valencyn verwoest
hadden. Met het inzigt
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van zich den koning van Frankryk gunstig te maken en dus magtiger tegen zynen
geslachtsvyand Gwyde te worden, bragt hy de laegheid zoo ver, dat hy, zonder
gedwongen te zyn, naer Frankryk reisde, dragende eene koorde aen den hals ten
teeken van slavelyke onderwerping, en zich geknield nederboog voor den vyand
zyns vaderlands. Niettemin werd hy in hechtenis gehouden en verwezen tot eene
boete van 40,000 ponden parisis. Dan, hy had zyn schandelyk doel bereikt: de koning
van Frankryk was hem gunstig geworden.
Niet lang daerna, in 1294, ontstond er een oorlog tusschen Engeland en Frankryk.
De twee strydende landen trokken zoo vele bondgenoten als zy vinden konden tot
hunne zyde, en met dit inzigt deed de koning van Engeland Philippina, de dochter
van Gwyde, ten huwelyk verzoeken voor zynen zoon en erfgenaem Eduward. De
graef van Vlaenderen nam deze doorluchtige verbindtenis aen en beloofde Philippina
naer Engeland te doen geleiden met 200,000 ponden parisis ten bruidschat.
Omtrent dien tyd werd de laetste stad, welke de Kristenen in het H. Land nog
bezaten, door de Mahometanen veroverd; geheel Syrië verviel op nieuw in handen
der Ongeloovigen en de heilige plaetsen werden, even gelyk voor de kruisvaerten,
onder den staf der Turken en Egyptenaers ontheiligd. De heerschzucht, de
verdeeldheid en de haet der Kristenen onder elkander hadden alleen het verlies van
het zoo duer en zoo bloedig gewonnen Land veroorzaekt.
Philips-de-Schoone verborg zyne spyt met list en hield zich als of het huwelyk
van Philippina hem verblydde of onverschillig was. Nochtans moest hem hetzelve
pyn doen; want hy had weleer het ontwerp gevormd, zyne eigene dochter Isabella
met den engelschen erfprins te huwelyken, opdat eens zyn kind op den troon van
Engeland klomme. Ingesproken door de booze koningin Johanna, deed hy Gwyde
van Vlaenderen verzoeken om met zyne echtgenote hem te Corbeil te komen vinden,
ten einde in het geheim eenige gewigtige zaken met hem te beslissen. De graef geen
bedrog vermoedende, begaf zich met de gravin naer Corbeil by den koning; maer
zoohaest waren zy niet in zyne
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tegenwoordigheid of hy aenzag hen met bliksemende oogen en riep: gy hebt
bedektelyk een verbond aengegaen met mynen vyand Eduward van Engeland, gy
hebt u aen ontrouw pligtig gemaekt. Nu zult gy met de uwen in den Loever gevangen
blyven tot dat gy veroordeeld wordet. De graef wilde zich verschoonen, doch hiertoe
liet men hem den tyd niet; hy en zyne echtgenote werden op staenden voet naer Parys
gevoerd en in den Loever opgesloten.
Na twee jaren gevangenis kregen de graef van Vlaenderen en zyne echtgenote
Isabella, door tusschenkomst van den Paus hunne vryheid weder, op voorwaerde dat
Vlaenderen het verdrag van Melun nakomen en zich nooit verbinden zou met de
vyanden van Frankryk. Daerenboven moest de jonge Philippina naer Frankryk gevoerd
worden, om als gyzelaresse by het hof van Philips te woonen. By zyne terugkomst
in Vlaenderen zond Gwyde zyne dochter Philippina in goeder trouwe naer Parys,
onder geleide van haren broeder Robrecht van Bethune en vergezeld van zestig
edelheeren en edelvrouwen, die met haer als gezelschap in Frankryk moesten blyven.
Robrecht van Bethune, zich niet op de regtzinnigheid der Franschen betrouwende,
weigerde binnen Parys te gaen en kwam terug naer Vlaenderen. De ongelukkige
Philippina, in stede van aen het hof des konings ontvangen te worden, werd door de
opstoking der valsche koningin Johanna in dezelfde gevangenis gezet waerin hare
ouders reeds zoo lang gezucht hadden; men verdeelde de edelen en edelvrouwen van
haer gevolg, om dezelve insgelyks in afgezonderde plaetsen te doen bewaren.
Philippina bekwam hare vryheid niet meer: de rampzalige jonkvrouw bleef in haren
kerker, tot dat eene ongekende dood haer en haer gezelschap van de wereld had
gerukt. De meeste vlaemsche kronyken zeggen dat zy, op bevel der koningin Johanna,
is vergeven geweest en dat haer gevolg insgelyks bedektelyk werd omhals gebragt.
De fransche kronyken zwygen over een zoo schandelyk schelmstuk; en volgens
dezelve zou het de gedachtenis der booze Johanna niet besmetten.
Dan, al vroeg begon Philips op nieuw andere eischen te doen, welke allen er naer
toe strekten om Vlaenderen geheel te onderwerpen. Onder
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andere gebood hy den graef, dat hy de fransche wetten over de munt binnen zyne
staten moest doen onderhouden, dat hy de Schotten vryheid van koophandel moest
verleenen, dat hy op het eerste bevel de vlaemsche wapenknechten in het fransch
leger moest brengen, en eindelyk dat Gwyde in Vlaenderen eene oorlogstoelaeg,
zynde een aenzienlyke schat gelds, ten voordeele van Frankryk zou ligten, hetwelk
gedaen werd.
Dit alles begon den wankelbaren graef te verdrieten, zoo dat hy in een verbond
tegen Frankryk trad met keizer Adolf-van-Nassau, met koning Eduward van Engeland,
met Aelbrecht, hertog van Oostenryk, met Jan, hertog van Braband; alsook met de
graven van Holland, van Bar en van Gulik. Van zynen kant verbond de koning van
Frankryk zich met den koning van Schotland en met den graef van Henegauwen, en
kwam, met 60,000 man naer Vlaenderen tot by Ryssel afgezakt, alwaer de graef van
Henegauwen met zyne benden hem onderstand aenvoerde. Robrecht van Bethune,
oudste zoon van Gwyde, bevond zich binnen Ryssel met een klein leger vlaemsche
en duitsche wapenknechten. Na eene schoone verdediging van twee maenden zag
hy zich tot de overgaef gedwongen. Onderwyl had er tusschen de twee legers een
gevecht plaets gehad te Bulscamp by Veurne: de Franschen hadden er eene beslissende
overwinning behaeld en Veurne afgebrand. Verder hadden zy vele steden ingenomen
en gemakkelyk overal gezegepraeld, vermits de Leliaerts opentlyk zich voor Frankryk
en tegen Gwyde verklaerden; zelfs het volk zag niet met droefheid hetgeen er
gebeurde, omdat hun haet tegen den graef, vyand hunner vryheden, hun vreugde
deed vinden in de waerschynlykheid van zynen val. Eduward van Engeland was met
eene geringe magt te Damme ontscheept en had zich naer Gent begeven, waer hy
met zyne benden bleef liggen. Niet lang daerna riepen de Bruggelingen den koning
van Frankryk naer hunne stad en ontvingen hem heerlyk, tot spyt van Gwyde. De
vreemde vorst bekrachtigde alle hunne voorregten, alhoewel hy de oorzaek was dat
de ongelukkige en zwakke Gwyde dezelve had poogen in te korten.
Onderwyl stierf hertog Jan I, van Braband, in 1294, aen de gevolgen
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eener wonde, die hy in een steekspel had ontvangen. De overwinnaer van Woeringen
werd opgevolgd door Jan II, zyn zoon. Deze jonge vorst zag onder zyn ryk de
volksberoerten in Braband ontstaen. Daer ook werd het overwigt der edelen de bron
van bloedige worstelingen en van lange onlusten. Meest alle de steden waren er
bestierd door zekere adelyke geslachten, uit dewelke alleen men de schepenen en
wethouders mogt kiezen. Langzamerhand hadden deze erfachtige bestierders zich
door dwingelandy en hoogmoed hatelyk gemaekt. De tyd naderde dat het nyverig
en ryk volk hun rekening over hunne kleinachting en trotschheid ging vragen.
Het bisdom van Luik werd in tusschentyd, onder bisschop Hugo van Chalons, het
tooneel van onophoudende bloedstortingen, die, even als de voorgaende koeijenoorlog,
uit eene nietsbeduidende oorzaek gesproten waren. Een edelman van het geslacht
der Waroux getrouwd zynde met een ryk meisje uit het dorp Awans, voerde hare
goederen naer zyne wooning; maer de heer van Awans eischte dezelve terug, onder
voorwendsel dat de nieuwe bruid tot zyne Laten behoorde en dus niets uit zyne
heerlykheid voeren mogt. Eene weigering ten antwoord gekregen hebbende, liep hy,
in 1297, de landeryen der Waroux af en verwoestte dezelve. Eenige dooden bleven
er in eene eerste ontmoeting der vyandige geslachten. In weinig tyds veranderde deze
twist in eenen ernstigen oorlog. Volgens de zeden van dien tyd moesten alle
bloedverwanten zich onderling in alle omstandigheden bystand doen. Hier ook kwam
het maegschap der beide Huizen in de wapenen; men vocht eenigen tyd met razerny,
moordende en plunderende als woeste menschen. Weldra kreeg deze geslachtstwist
nog eenen anderen aerd: zich op den algemeenen stand der gemoederen vestigende,
namentlyk op den haet des volks tegen de edelen of grooten, werd hy een volksoorlog.
De bisschop en de ryken verklaerden zich voor de Waroux en de burgers voor de
Awans. Zoo bleef de worsteling met herhaelde bloedstortingen en wisselvalligheden
gedurende 38 jaren het land ontrusten. Alle deze oneenigheden bragten niets anders
voort dan de overheid van den vorst te krenken en het volk magtig te maken.
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Te Luik, zoo wel als in Vlaenderen en Braband, hadden de vorsten voorregten aen
de burgers verkocht of vryheden toegestaen, die tegen hen zelven keeren moesten.
Bisschop Hugo van Chalons, gekend om zyne geldzucht, verleende onder andere
aen de inwooners van Luik, het regt om zich in ambachten te verdeelen; ieder ambacht
of gilde nam een vaendel aen, koos zich oversten, voerde wapens en vormde alzoo
eene schrikbare magt, die, wanneer zy het zal willen, zich van alle onderdanigheid
zal kunnen los rukken. Hugo van Chalons, betigt van vervalsching der munten, werd
later door den Paus naer den Stoel van Besançon overgezonden.
In 1297 sloten de koningen van Frankryk en van Engeland eenen wapenstilstand,
tot dat de Paus Bonifaes VIII, als vredemaker, over hunne geschillen zou hebben
beslist. De H. Vader gaf in het midden des jaers 1298 zyne beslissing te kennen,
dewelke onder anderen aen Philips gebood, aen Gwyde alle de ingenomene steden
weder te geven; maer de koning van Frankryk weigerde dit deel der pauselyke
beslissing na te komen. Dan, de oorlog moest ontwyfelbaer hierop volgen; daerom
deed Gwyde, die reeds zeer oud was, de voornaemste inwooners der hem nog
getrouwe steden te Audenaerde vergaderen en gaf het bewind des Lands in handen
van zynen oudsten zoon Robrecht van Bethune; dit gedaen zynde ging hy zich binnen
het kasteel van Rupelmonde opsluiten. In den beginne van het jaer 1300, de
wapenstilstand geëindigd zynde, verscheen er een magtig fransch leger in Vlaenderen
onder het gebied van Karel van Valois, 's konings broeder. Ondanks de dapperheid
der zonen van Gwyde werd geheel Vlaenderen ingenomen, en dit zonder veel moeite,
aengezien den haet des volks tegen het Huis van Gwyde, en het breken der eerste
samenspanning door alle zyne bondgenoten. De oude graef van Vlaenderen zich dus
verlaten ziende, verzocht eene vrygeleide van Karel van Valois, en, dezelve verkregen
hebbende, reisde hy met zyne zonen Robrecht en Willem en met nog vyftig voorname
edelen naer Parys, alwaer zy den koning te voet vielen en zyne genade afsmeekten;
maer zy werden met grammoedigheid ontvangen, in hechtenis genomen en in kerkers
gevangen gezet.
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Nu was Vlaenderen zonder eigen vorsten en, als deel makende van Frankryk, bestierd
door eenen franschen landvoogd. Het doel dat de heerschzuchtige vreemdeling zoo
lang nagejaegd had was bereikt. Ja! maer hy kon niet zoo gemakkelyk het moedig
en vry volk van Vlaenderen aen zynen zegewagen vastklinken, als zyne onbezonnen
graven ten onder te brengen. Hoe talryk de franschgezinden ook waren, zoo blaekte
de haet tegen den vreemden nog vlammend genoeg, en het getal der
vaderlandminnende Klaeuwaerts was niet te gering om eene verlossing te bewerken;
echter kon men van dit gevoelen nu nog geene voorteekenen zien. In de maend maend
mei van 1301 kwam de koning met zyne gemalin Johanna, de steden van Vlaenderen
bezoeken, alwaer hy door de edelen en Leliaerts met eene dolle blydschap werd
ingehaeld, doch door het volk met eene afkeurende stilte werd ontvangen. Binnen
Brugge hadden de edelvrouwen zich zoo kostelyk gekleed, dat de koningin met nyd
uitriep: ‘Ik dacht alleen koningin te zyn, maer het schynt my dat het al koninginnen
zyn die ik hier zie!’ By zyn vertrek naer Frankryk stelde de koning Jacob van
Chatillon, oom der koningin, tot landvoogd over Vlaenderen. Deze, een geldgierig
en een barsch mensch zynde, behandelde de Vlamingen als fransche Laten, eischende
nieuwe tollen en lasten met eenen dwingenden wil, zonder op regten of vryheden te
letten. Daerby zyne krygsknechten, zich met reden in een wingewest achtende,
begingen allerlei schanddaden en lieten niet na in alle gelegenheden de burgers door
hunne snorkery te verbitteren. In Brugge woonden twee mannen wiers bestemming
het was, Vlaenderen uit de slaverny te redden: de eene, Pieter De Coninck, was deken
der wollewevers, klein van gestalte, eenoogig, mager en by de zestig jaren oud; maer
stoutmoedig, listig, verstandig en welsprekend; de andere, Jan Breydel, was deken
der beenhouwers, sterk en magtig van ligchaem, onversaegd en bemind van ieder
om zyne ongemeene dapperheid. Reeds was Pieter De Coninck door de Wet der stad,
geheel uit Leliaerts samengesteld, gevangen geweest; eventwel het volk had hem
gewapenderhand uit den kerker verlost. De edelen van Brugge, zich hier over willende
wreken, kwamen overeen met den
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landvoogd, dat hy zich tegen den opgang der zon buiten Brugge met 500 ruiters
houden zou, terwyl zy op hetzelfde oogenblik de nog slapende Klaeuwaerts zouden
overvallen, om alle wapens weg te nemen en de hand aen de oproerigen te slaen.
Ongelukkiglyk voor hen hadden de burgers van dit ontwerp kennis gekregen, en,
wanneer de edelen de stad meenden af te loopen, ontmoetten zy de gewapende gilden
en ambachten, aengevoerd door De Coninck en Breydel, die zoo schrikkelyk

PIETER DE CONINCK.

begonnen onder hen te steken en te slagen, dat zy met groot verlies op den burgt
moesten vlugten. Jacob van Chatillon dorst met zyne ruiters
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niet binnen de stad gaen; maer zond spoedig overal boden rond om de edellieden en
het overige van zyne benden tot zich te roepen. De burgers traden in onderhandeling
met hem en opende hunne poorten,

op voorwaerde dat alle degenen welke in den opstand gedeeld hadden, vry en
ongehinderd zouden mogen vertrekken. Pieter De Coninck, Jan Breydel en een groot
getal ambachtslieden verlieten Brugge en gingen naer Damme en naer Ardenburg,
in afwachting der tydsomstandigheden. Van dan af begon De Coninck met de zonen
van Gwyde, die te Namen waren, geheime betrekkingen aen te knoopen en met hen
een ontwerp van algemeene verlossing te vormen. Te Gent was byna hetzelfde als
in Brugge geschied: de edelen of Leliaerts hadden er, ten getalle van 800, de burgers
gewapenderhand tot het betalen van nieuwe lasten willen dwingen; maer het volk
had hen overwonnen. Dertien franschgezinden waren er gesneuveld, honderd gekwetst,
en, hadden de anderen zich met schoone beloften niet gered, zoo zouden zy tot den
laetsten toe door het verbitterd volk zyn vermoord geweest.
Intusschen had de landvoogd binnen Brugge eene talryke magt van
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fransche krygsknechten vergaderd en door zyne bedreigingen zoodanig den schrik
verspreid, dat meer dan vyf duizend Klaeuwaerts naer Damme by De Coninck
vlugtten. Deze, zich aen het hoofd van een leger ziende, dat by de 7000 onversaegde
mannen telde, besloot eene bloedige wraek over de Franschen te nemen. Des
anderendaegs 's morgens, eer de zon op de kim gerezen was, stonden alle de
Klaeuwaerts met De Coninck en Breydel voor de poorten van Brugge: op een teeken
door hen gegeven overrompelden hunne vrienden van binnen dry der poorten. Dan
togen de verwoede Bruggelingen in de stad, roepende:

‘Vlaenderen den Leeuw! Wat walsch is valsch is! Slaet al dood!’ Zy spreidden zich
door de stad uit, braken de deuren open der
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huizen waer de Franschen geherbergd waren, en vermoordden al wat zy vonden.
Die, welke in de halve duisternis door eene of andere poort wilden ontvlugten, deed
men zeggen: ‘Schild en vriend’ welke woorden, door geenen Franschman kunnen
uitgesproken worden. Dus hakten zy oogenblikkelyk diegenen neder wier uitspraek
eenen Franschman verried: by de 5000 vreemdelingen vonden in dien morgen de
dood binnen Brugge; sommige kronyken zeggen 1700, anderen 3500. Wat er ook
van zy, er bleef geen enkel Franschman in Brugge. De landvoogd met eenige zyner
ridders zwom over de stadsgracht, vlugtte naer Kortryk waer hy eene bezetting liet,
en voorts naer Ryssel.
De koning van Frankryk, van deze moordery hoorende, deed eene buitengewoone
oproeping van alle zyne baenderheeren en vergaderde een ontzaggelyk leger om de
Vlamingen te straffen. Terwyl men in Frankryk hiermede bezig was bleef men in
Vlaenderen ook niet onledig: Willem van Gulik, kleinzoon van den gevangen graef
Gwyde, was dry of vier dagen na de verlossing van Brugge, in Vlaenderen, by Pieter
De Coninck gekomen. Een klein leger vergaderd hebbende liep hy het geheele land
door en bragt in alle steden de franschgezinde Leliaerts ten onderen. Gent alleen
werd nog door de Leliaerts behouden, ondanks de poogingen der Klaeuwaerts. Weinig
later kwam de jonge Gwyde van Namen, zoon van den ouden graef, met eenige
duitsche ruiterbenden te Brugge; hy ging korts daerna het kasteel van Kortryk
belegeren. In het begin van july 1302 kwam het fransch leger naer België afgezakt
onder bevel van Robrecht van Artois, oom der koningin: het telde 10,000 ruiters en
50,000 voetgangers, benevens alle de voornaemste baenderheeren van Frankryk; zoo
zeer waren de Franschen van wraekzucht vol, dat zy op hunnen togt door het zuidelyk
gedeelte van Vlaenderen, alles in vlam stelden, de onweerbare landlieden tot den
laetsten vermoordden, noch huis noch boom spaerden, en de geheele streek door
vuer en door zweerd zoo kael maekten, alsof er nooit een mensch geleefd had. Boven
aen hunne speren hadden zy kleine bezems gebonden, om aen te kondigen dat zy
geheel Vlaenderen op dezelfde wyze voornemens waren te vagen.
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Zoodra de jonge Gwyde de komst der Franschen vernam zond hy overal boden om
de Klaeuwaerts naer Kortryk te roepen: een lange wapenschreeuw klonk door
Vlaenderen; van alle kanten kwamen de vrienden van het vaderland toegeloopen en
in korten tyd bevond de jonge veldheer zich aen het hoofd van een aenzienlyk leger.
Willem van Gulik verliet het beleg van Cassel en vervoegde zich met Gwyde; de
Gentenaren braken met geweld uit hunne stad en kwamen, ten getalle van 5000,
juichend by hunne broederen in het veld van Kortryk aengeloopen: hun overste was
Jan Borluut, die reeds in den slag van Woeringen zich als een held had doen kennen.
Veurne zond zyne mannen onder Eustaes Sporkyn; Aelst onder Baudewyn van
Paperode; Audenaerde onder Arnold, den zoon van zynen heer; Jan van Renesse,
een Zeelander, bragt hulp uit vlaemsch Zeeland; De Coninck en Breydel voerden de
ambachten van Brugge aen. Een monik uit de abtdy van Ter-Doest, Willem Van
Saeftingen, had twee peerden van zyn klooster tegen eene wapenrusting verruild en
kwam nu ook zyn vaderland verdedigen; hy moest zich op dien heugelyken dag eene
wyde faem van heldenmoed verwerven: in een woord, geheel Vlaenderen stond op
om de verlossing des vaderlands te bevechten, en de jonge Gwyde bevond zich
welhaest aen het hoofd van 60,000 dappere mannen. Men denke niet dat dit leger,
zoo haestig byeengeloopen, de kenmerken van verwarring droeg: integendeel geene
benden in Europa waren beter ingerigt, dewyl zy allen deel maekten van de gilden
en ambachten, ieder dus zyne oversten kende en voorzien was van goede wapenen,
als slingers, kruisbogen, zweerden, knodsen of goedendags. Dit laetste wapen, eene
lange spar met yzeren punten aen beide einden, was schrikkelyk in de handen der
Vlamingen en werd, uit spotterny, Goedendag genoemd, omdat men er den vyand
zoo wel kon mede begroeten. De meeste der vlaemsche edelen hadden zich in het
fransch leger begeven om tegen hun eigen vaderland te stryden; insgelyks waren
onder dien vreemden standaerd zich vele ridders van Braband en van Henegauwen
komen schikken, onder geleide van Godfried van Braband, oom des hertogs, en van
Jan-Zonder-Genade, zoon van den graef van Henegauwen.
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Nochtans, het is troostend te kunnen zeggen, dat in het vlaemsch leger zich eventwel
een groot getal nog getrouwe edelen bevonden.

BREYDEL. VAN SAEFTINGEN.

By de nadering van den vyand beraedslaegden de vlaemsche oversten over de
standplaets welke zy nemen zouden; overwegende dat de Franschen boven de 10,000
ruiters hadden, terwyl de Vlamingen, op een onbeduidend getal na, allen te voet
waren, gingen zy zich nevens Kortryk op den Groeningkouter, tegen de abtdy van
Groeningen, nederslagen. Deze vlakte bestond uit vochtige en moerassige weiden,
waerin de voeten der peerden zeer diep zinken moesten. De rivier de Leye omsloot
dezelve langs achter, terwyl de Groeningerbeek voor het hoofd des vlaemschen legers
als eene borstweer vloeide. Andere kleine beken en grachten bewaterden de weiden
in verschillende rigtingen.
Het was op den elfsten dag der maend july van het jaer 1302, dat de beide legers
elkander in het gezigt kregen en dat het lot des vaderlands zich ging beslissen. De
Vlamingen, by het gezigt der duizende

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

206
ridderwimpels, welke boven de vyandlyke scharen wapperden, by het donderend
geluid der klaroenen en het gebriesch der ontelbare peerden, gevoelden wat
wonderdaden er behoefden om een zoo magtig leger te overwinnen. Met haest hieven
zy eenen autaer van zoden op, van waer een priester hun het H. Ligchaem des Heeren
toonde; zy, ontheven in geestdrift, bukten zich allen te gelyk naer de aerde en bragten
er een weinig van in hunnen mond, als om den duerbaren vaderlandschen grond in
hunne ingewanden te besluiten; dan ontvingen zy de laetste zegening van den priester
en maekten zich bereid tot de heldendood.
Omtrent zeven ure des 's morgens begon de altyd heugelyke veldslag van
Groeningen, door eenen aenval der fransche kruisboogschutters tegen de schutters
der Vlamingen. Deze laetsten in minder getal zynde werden achteruit gedreven.
Niettegenstaende den raed zyner wapenmakkers gaf de veldheer Robrecht van Artois
aen zyne fransche ruiters het teeken tot den algemeenen stryd en deed twee der dry
ligchamen des legers vooruit rennen. De ridders en ruiters, als eene onweêrswolk
vooruit vliegende, sprongen onder eenen langen krygsroep de weiden in; zy dreven
met woest geweld hunne peerden dwars door hun eigen voetvolk, smeten hetzelve
gansch overhoop en verpletterden er een goed deel van, terwyl de overblyvenden in
wanorde zich poogden te redden. By de Groeningerbeek geraekt zynde, vielen er
geheele reijen peerden in het slyk: een groot getal ridderen versmoorden, anderen
werden door de altyd aenkomenden vertrapt, tot dat eene brug van lyken aen de
overigen toeliet de Groeningerbeek over te springen en tegen de vlaemsche slagorde
aen te vallen; maer hier werden zy op de punten der schrikkelyke Goedendags
ontvangen en eene menigte hunner ten gronde gesmeten. Dan, het immer aengroeijend
getal der fransche ruiters bragt eindelyk de verwarring onder een deel der Vlamingen.
Godfried van Braband wierp Willem van Gulik uit den zadel, doch werd onmiddelyk
met alle de omstaende ridders gedood. Niettemin, de benden over dewelke Willem
van Gulik gebood werden gedwongen achteruit te wyken, en waren welligt gansch
vernietigd geworden, had niet Jan van Renesse met versch volk hem ter hulp
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gekomen; dan begon er eene akelige slagtery van fransche ridders: de twee heeren
van Nesle sneuvelden met alle hunne makkers: de lyken der vyanden lagen op die
plaets by hoopen voor de vlaemsche slagorde. Onderwyl waren nog meer fransche
ruiters verder over de beek geraekt en hadden zich zoo schrikkelyk woest en zoo
onweêrstaenbaer tegen den linkervleugel des vlaemschen legers geworpen, dat Gwyde,
die er het bevel over voerde, zyne slagorde zag breken en gedwongen werd in wanorde
tot tegen de Leye te wyken. Een deel zyner mannen zwom over de rivier, anderen
vlugtten naer Kortryk.
In deze akelige gesteldtenis bezweert Gwyde zyne mannen by al wat hun duerbaer
is om op nieuw tegen den vyand in te loopen; zyne stem verstaelt hunnen moed, zy
werpen zich vooruit met het ontstekend geroep van, Vlaenderen den Leeuw! en als
echte leeuwen springen zy te midden der Franschen. Baudewyn van Papenrode komt
hun te hulp. Eene bloedige worsteling neemt aenvang; men hoort niets dan de slagen
der marteelen, het kryschen der zweerden en een verward gerucht, waerin de stem
der menschen en der peerden in den roep der dood versmilten. Onmogelyk kan men
zien, wie er slaet of wie er valt, alleen na de worsteling ziet men de Vlamingen
bebloed boven de lyken hunner vyanden staen en de roep, Vlaenderen den Leeuw!
klimt als een zegegalm boven het slagveld. Jacob van Chatillon, de aertsvyand van
Vlaenderen, ligt daer in zyn bloed, tusschen de ligchamen van beroemde fransche
ridders.
Het is negen ure des morgens wanneer de opperveldheer Robrecht van Artois de
tyding dezer nederlaeg krygt. Zinneloos van woede, maekt hy zich gereed om met
alle zyne overblyvende ruiters, de bloem des legers, vooruit te rennen. Eenige ridders
poogen hem te wederhouden; maer hy, in eenen dollen drift ontsteken, luistert naer
niets. Hy springt de weiden in met alle zyne mannen en bonst, als een razende, tegen
het vlaemsche heir. De slagtery verdubbelt, de lyken van peerden en menschen
stapelen zich als opgeworpen dyken boven elkander, de stukken van verbryzelde
wapens vliegen met afgehakte leden boven de strydenden. Held Breydel doet
wonderdaden:
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van de plaets waer hy met zyne mannen staet vlieten stroomen bloeds naer de
Groeningerbeek. Robrecht van Artois geraekt by den standaerd van Vlaenderen, hy
scheurt een stuk van het doek! Dan gaet een schreeuw van wraek uit het vlaemsch
leger op: de zonen van den gehoonden Leeuw werpen alles onder den voet. De monik
Willem Van Saeftingen, rukt Robrecht van Artois van zyn peerd, een beenhouwer
hakt hem den arm af, anderen doorkerven en pletteren zyn ligchaem. De overige
fransche ridders vinden hetzelfde lot, en weldra hoort men niets meer dan den
schreeuw, Vlaenderen den Leeuw! Wat walsch is, valsch is, slaet al dood! De slag
van Groeningen is gewonnen! Het vaderland is vry!

In dezen bloedigen veldslag verloren de Franschen 20,000 man,
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onder dewelke, benevens een overgroot getal edelen, zich dry-en-zestig vorsten,
hertogen en graven bevonden. De overblyvenden waren langs alle kanten naer
Frankryk gevlugt, doch nog grootendeels onderwege om hals gebragt. Op het slagveld
vonden de Vlamingen 700 vergulden sporen, elk aen eenen franschen ridder
toebehoord hebbende, en hingen dezelve op tegen het welfsel der Onze Lieve Vrouwe
kerk te Kortryk. Het is daer van dat deze stryd de Slag der gulden Sporen genaemd
werd.
Zoodra de koning Philips-de-Schoone het verlies zyns legers vernam ontstak hy
in eene razende woede; hy kreeg niettemin eenen schrik van de Vlamingen en had
niet veel lust om den oorlog weder te beginnen, maer uit alle kasteelen van Frankryk
klonk de roep om wraek tot in zyn Hof: geen adelyk huisgezin was er of men betreurde
er eenen vader, eenen broeder of eenen zoon. Daerom, Philips vergaderde met haest
een nieuw leger. Onderwyl kwam Jan, graef van Namen en zoon van den ouden
Gwyde, naer Vlaenderen en nam het bewind des Lands in handen. Hy veroverde de
steden Ryssel, Douay en Cassel, welke nog door vyandlyke bezettingen verdedigd
waren.
In den loop van hetzelfde jaer zag men te Luik de burgery en den adel een bloedig
teeken van onverzoenbaren haet geven. Bisschop Adolf van Waldeck, de opvolger
van Hugo van Chalons, gestorven zynde, bleef het bisdom eenigen tyd zonder hoofd.
Het volk nam dit tusschenryk waer, om verschillende eischen tegen den adel in te
brengen; de edelen van hunnen kant poogden de omstandigheden zich ten nutte te
maken en het volk aen eene wydere beheersching te onderwerpen. Het bisschoppelyk
kapittel stond het volk voor: de schepenen of wethouders, die allen van adel waren,
verklaerden zich tegen de burgery en begonnen hun ontwerp uit te voeren met de
belastingen op drank en eetwaren te verhoogen. Eene kwaedvoorspellende gisting
ontstond in de gemoederen; de edelen, om zich te onderscheiden, droegen kapruinen
met lange boorden en wandelden gewoonlyk door de straten met de wapens in de
hand, ieder burger gewelddadig geld afperssende of hem uit enkele trots
mishandelende. Voorzeker, uit deze verwaende

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

210
houding des adels moesten bloedstortingen ryzen; in dit vooruitzigt vermaende het
kapittel de ambachten, dat zy altyd, zelfs gedurende de arbeidsuren, hunne wapens
aen het ligchaem dragen zouden. Eenige geringe bloedstortingen vielen er voor tot
in 1302, alswanneer een zeker getal edelen van de Wet in de vleeschhal, van kraem
tot kraem, de nieuwe belastingen kwamen afeischen. - Een beenhouwer met
reuzenachtige leden en met gloeijende blikken, weigert de gevraegde penningen te
betalen. Terwyl de edelen aendringen, ziet een hunner geld op den kapblok liggen;
hy grypt het en wil het wegnemen, maer de verwoedde beenhouwer heft zyne byl in
de hoogte en hakt met eenen slag de hand des edelmans af, zoo dat dezelve op den
blok blyft liggen. De edelen vallen op den beenhouwer aen, de geheele vleeschhal
geraekt in rep en roer, en er ontstaet een hardnekkig gevecht, in hetwelk een
aenzienlyk getal menschen de dood vinden.
Deze beroerte had voor gevolg dat het volk, de overhand hebbende, de schepenen
het regt ontnam om voortaen nog nieuwe belastingen te bevelen, om den bisschop
iets toe te staen van de stadsgelden, en om de wapenmagt der stad te doen optrekken.
Daerenboven moest een der burgemeesters in het vervolg uit den burgerstand gekozen
worden.
Weinig tyds na den slag van Kortryk kwam een fransch leger van 80,000 man,
onder bevel van Lodewyk, koning van Navarre, naer Vlaenderen en sloeg zich neder
by Vitry, omtrent Douay. De Vlamingen trokken moedig en zingend tegen deze
ontzaggelyke magt op en boden den Franschman den slag aen; maer hy, het niet
durvende wagen, brak zyn leger op en toog in wanorde terug naer Frankryk, latende
zyne tenten en zynen voorraed in de handen der Vlamingen. Dan vielen er nog eenige
wisselvallige schermutselingen voor, in dewelke nu de Franschen dan de Vlamingen
veel volks verloren. Ziende dat Frankryk geenen algemeenen veldslag meer
aenveerden wilde, lieten de vlaemsche veldheeren eenige benden op de grenzen en
togen met het overige van hun leger naer de henegauwsche stad Lessen, welker
bezetting gewoon was de vlaemsche velden af te loopen en te plunderen. Wat meer
is, de graef van Henegauwen had de Franschen te
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Kortryk bystand gedaen en was nog hunnen bondgenoot. Lessen werd, in april van
1303, veroverd en afgebrand. Dit was geenzins van aerd om de bloedige vyandschap,
die nog altyd tusschen de Dampierre's van Vlaenderen en de d'Avesne's van
Henegauwen bestond, te verminderen: eene andere oorzaek van haet ontstond weldra
tusschen hen. Graef Willem van Holland gestorven zynde, had graef Jan II, van
Henegauwen, in 1299, zyne staten beërfd door zyne moeder, die zuster was van den
overleden graef van Holland. Vlaenderen maekte te dier gelegenheid aenspraek op
het bezit van Zeeland, en de jonge Gwyde begon zich zelven nu graef van Zeeland
te noemen. Eene vloot uitgerust hebbende landde hy met een vlaemsch leger op het
eiland Cadsant

en toog van daer naer Walcheren, waer hy ter Vere innam. Korts hierop kwam Willem
van Avesne, graef van Henegauwen, de Vlamingen
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met een leger te gemoet, maer hy werd in eenen bloedigen stryd overwonnen en op
de vlugt geslagen. Terugkomende met eene nieuwe magt viel hy weder tegen de
Vlamingen in, doch werd ditmael beslissend overwonnen. Middelburg gaf zich over.
Men kwam vervolgens tot eenen wapenstilstand, waerby men het grootste gedeelte
van Zeeland in de magt der Vlamingen liet.
Ondertusschen was de koning van Frankryk bezig met een versch leger te
vergaderen, dat tot boven de 100,000 man moest gebragt worden. Dit vernam Philips
van Tyetta, een zoon van den ouden Gwyde, die in Italië getrouwd was en er tot nu
toe had gewoond; hy kwam met eenige uitgelezen benden naer zyn vaderland om
zyne broeders hulp te doen, en, vermits hy ouder was dan zy, werd hem het bewind
des graefschaps in handen gegeven. Niet lang daer na kwam het fransch leger, onder
bevel van Willem van Chatillon, zich voor St.-Omaers nederslagen. Onmiddelyk
schikten de Vlamingen zich in slagorde voor den vyand en daegden hem uit tot den
veldslag; maer alzoo men van wederzyde gereed stond om handgemeen te worden
begon de fransche veldheer benaeuwd te worden en te aerzelen. In stilte deed hy den
legertros, de tenten en de wagens naer Atrecht vertrekken, en, wanneer de nacht
gekomen was, ligtte hy insgelyks den voet en toog in allerhaest dieper in Frankryk.
De Vlamingen vervolgden hem wel, doch hy was reeds te verre vooruit om nog
achterhaeld te worden. Fransch Vlaenderen, nu zonder bescherming blyvende, werd
door de Vlamingen verwoest en geplunderd, in weêrwraek van hetgeen de Franschen
vóór den slag van Kortryk gedaen hadden. Door alle deze nederlagen, en meer nog
door de ontmoediging zyner mannen, tot den vrede genegen, zoo zond de koning
van Frankryk Amedeus van Savoyen naer Vlaenderen, als vredegezant; langs eenen
anderen kant werden de Vlamingen dezen langdurigen en onbeduidenden oorlog
insgelyks moede en wenschten uiterharte om de verlossing hunner gevangene
landheeren. In deze wederzydsche gemoedsgesteldtenis kwam men tot eenen
wapenstilstand, in afwachting dat een vaste vrede mogt gesloten worden. Frankryk
ging echter nog niet regtzinnig te werk
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en poogde aen zyne doorluchtige gevangenen vernederende voorwaerden te
ontwringen. De ongelukkige vorsten, die nu reeds dry

jaren in den kerker gezucht hadden, waren ligt over te halen om een vredeverdrag te
sluiten, dat vele voor Vlaenderen nadeelige punten inhield. Philips-de-Schoone liet
den tachtigjarigen Gwyde uit zyne gevangenis los, om by middel van zynen invloed
het verdrag door de steden van Vlaenderen te doen aenveerden, en op belofte dat hy,
indien men hetzelve verwierp, in de maend Mei des volgenden jaers in zynen kerker
zou terugkeeren. De oude Gwyde werd met pracht en met blydschap door zyne
onderdanen ontvangen, maer wanneer hy het vredeverdrag voorstelde,
verontweerdigden zich de Vlamingen
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en verwierpen de hoonende voorwaerden met verachting. Terwyl eindigde de
wapenstilstand met Henegauwen en men vernam dat er een hollandsch leger met de
Henegauwers op togt was om Zeeland in te nemen. Eene vlaemsche vloot stak in
zee en versloeg de hollandsche en Henegauwsche magt in eenen beslissenden zeeslag,
die het leven kostte aen 3,000 vyanden, benevens het verlies van meest alle hunne
schepen. Voorts trokken de Vlamingen door Noord-Holland en veroverden er de
voornaemste steden, behalven Haerlem: een aenzienlyk getal hollandsche edelheeren
werden gevangen naer Gent gebragt. Korts daerna viel een legergedeelte der
Vlamingen te Hillegom in eene hinderlaeg en verloor er 2,000 man. De oorlog bleef
voortgaen met een durend voordeel langs de zyde der Vlamingen.
Het bestand met Frankryk ten einde geloopen zynde, keerde de oude Gwyde terug
naer zyne gevangenis, en men bereidde zich van wederzyde tot eenen afdoenden
oorlog. Koning Philips-de-Schoone kwam zelf met een fransch leger de vlaemsche
grenzen aendoen, terwyl hy eene magtige vloot naer de zeekusten van Vlaenderen
afzond, onder den beruchten zeeoversten Grimaldi van Genua. In deze
kwaedvoorspellende gesteldtenis had Philips van Vlaenderen eenen wapenroep door
het graefschap gestuerd en een magtig leger vergaderd, met hetwelk hy den franschen
koning den veldslag ging aenbieden; maer deze trok achteruit en liet zyne legerplaets
met al wat zy inhield ten roof der Vlamingen. De stad Bassée werd door hen veroverd
en de voorgeborgten van Lens afgebrand.
In de maend augustus 1304 gebeurde de groote zeeslag tusschen de fransche en
vlaemsche vloten. Het gevecht duerde twee dagen: den eersten dag hielden de
Vlamingen de overhand: maer hunne schepen des nachts op eene zandplaet vastgeraekt
zynde, zoo kregen zy des anderendaegs eene schrikkelyke nederlaeg: hunne schepen
werden verbrand en de jonge Gwyde met vele andere voorname Vlamingen vielen
in de handen der Franschen. Jan van Renesse, van Utrecht wederkomende, verdronk
in de Leck. De Vlamingen van dezen rampspoed hoorende werden uitzinnig van
woede en wraekzucht; zy trokken
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het fransch leger te gemoet en het op den Peuvelberg, tusschen Ryssel en Douay,
gevonden hebbende, riepen zy tegen Philips, hunnen veldheer, dat zy den slag
oogenblikkelyk wilden beginnen: er was alweder spraek van vrede, daerom spoedden
de vlaemsche veldheeren zich niet en vergenoegden zich met den ganschen dag aen
schermutselingen te besteden. Intusschen zond de koning van Frankryk eenen bode
om van wapenstilstand te handelen, maer de verbitterde Vlamingen zyne aenbiedingen
mispryzende, sloegen den bode dood. Tegen den avond vielen zy met yslyk
geschreeuw op de legerplaets der Franschen, sloegen dezelve verward uit een en op
de vlugt, tot zoo verre dat zy de fransche kroonvaen aen flarden scheurden; het
scheelde weinig of koning Philips werd gevangen: dan, hy ontkwam het met zyne
kenteekenen af te werpen en bedektelyk heen te vlugten. De Vlamingen vielen nu
in wanorde aen het plunderen der ryke legerplaets, waer zy alle de zilveren en gulden
vaten des konings vonden. Gelyk zy bezig waren met rooven, was de vyandlyke
ruitery op eenen afstand weder te samen gekomen en viel nu onvoorziens de
Vlamingen op het lyf; een groot getal werd neêrgehakt, de anderen ontliepen met
hunnen buit, zoo dat men zich van wederzyde de overwinning van den Peuvelberg
toekende. Willem van Gulik verloor het leven op dien dag. Niettemin koning Philips
trok alweder naer Parys om nieuwe benden te vergaderen. Vyftien dagen later keerde
hy met eene ontzaggelyke magt terug en dacht nu gewis den zege te bevechten; maer
had hy eene groote magt, de Vlamingen, welke hem te gemoet kwamen, waren niet
min talryk. In zyne spyt riep hy uit: ‘My dunkt dat Vlaenderen krygslieden spuwt of
regent!’ Na eenige schermutselingen sloot men een wapenschorsing en men begon
van den vrede te handelen. Van de zyde des konings benoemde men vier vredemakers
en zoo velen van de zyde der vlaemsche steden. Deze scheidsmannen boden de
volgende voorwaerden aen: dat Vlaenderen alle landen en steden, die het voor den
oorlog bezat, zou blyven behouden; dat alle de gevangenen van wederzyde zonder
losgeld zouden in vryheid gesteld worden; dat de gemeenten aen den koning tot
schadevergoeding eene somme
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van 800,000 ponden betalen zouden, en de steden Ryssel en Douay in de handen der
Franschen zouden laten tot de volle storting dezer gelden. - Hoe weinig deze
voorwaerden de Vlamingen ook bevielen, zy namen ze aen, en op zulken voet werd
de vrede beslissend gesloten, den 16en january 1305. In de maend meert stierf de
oude graef Gwyde in zyne gevangenis te Compiègne.
Nu ten minste had men redenen om te hopen dat Frankryk regtzinnig wilde
handelen, doch alweder schuilde er bedrog en valscheid onder de schynbare
goedwilligheid van Philips-de-Schóone. Vóór dat hy Robrecht van Bethune, den
erfachtigen graef van Vlaenderen, losliet, deed hy hem, in juny deszelfden jaers, een
nieuw verdrag teekenen, welks voorwaerden van eenen hoonenden aerd waren. Onder
anderen was daer in vastgesteld: dat Vlaenderen jaerlyks 22,000 ponden parisis zou
betalen en daerenboven nog 400,000 ponden in vier jaren; dat Vlaenderen den koning
zes honderd ruiters ten dienste leveren moest; dat de koning dry duizend Klaeuwaerts
zou mogen kiezen en dezelve over de zee tegen de Turken zou mogen zenden; dat
de steden Gent, Brugge, Yperen, Ryssel en Douay hare muren zouden afbreken; dat
het in Vlaenderen strengelyk zou verboden zyn eenen Franschman te beschimpen of
te beledigen op straffe van te vervallen in den ban der H. Kerk, enz. De Vlamingen
van dit geheim verdrag niet wetende, ontvingen graef Robrecht met vreugde, doch
wanneer hy den nieuwen vrede aen hunne goedkeuring voorstelde, ging een schreeuw
van verontweerdiging tegen hem en tegen Frankryk op; het verdrag, dat het volk
verbond van ongeregtigheid noemde, werd verworpen en men liep op nieuw te wapen.
Frankryk trok echter de onderhandelingen zoo lang dat de aendacht des volks, mits
men het verdrag vervallen liet, er eindelyk van afgewend werd.
Nu Vlaenderen eenige rust ging genieten borst het oproer los in het zoo lang
vreedzaem en onderdanig Braband. Hertog Jan II stak in zware schulden en had reeds
om dezelve te kunnen betalen zynen toevlugt tot de gemeenten genomen. Deze
beschonken hem gewilliglyk met eenige zware toelagen, maer zoo zeer als de vorst
zich vernederde,
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zoo zeer verhief zich het gemoed des volks. Langs eenen anderen kant verbitterden
de schepengeslachten, door hun willekeurig bestuer, de overmoedige burgery. Eerst
begon de stad Antwerpen het vaendel der wederspannigheid op te steken; Leuven
en Mechelen volgden dit voorbeeld. Maer het is binnen Brussel dat het oproer, in
1305, met meer woede ontstond. Het volk liep er te wapen, verwoestte de wooningen
der zeven adelyke schepengeslachten, verjoeg derzelver leden en koos zich wethouders
uit het burgerschap. Verder gaende, vormden zy zich in regelmatige benden en
trokken op om den hertog zelven te bestryden. Die opstand had voor alsdan geene
gewigtige gevolgen, vermits de hertog het volk overwon en de geslachten weder in
hunne voorregten stelde. Het was hem eventwel niet mogelyk het vuer des haets te
dempen. Even als in andere staten van België, bleef de vorst in Braband de edelen
toegedaen en het volk vyandig: dit was de oorzaek, dat by de onlusten de overheid
van den vorst gekrenkt werd, doordien de burgery, in zulke omstandigheden, dengenen
die haer grootste beschermer zyn moest, leerde aenzien als den warmsten vriend
harer bloedvyanden; de hertog versterkte dit gevoel door eene keure van hetzelfde
jaer, in dewelke hy, onder anderen, zich verbond nooit eenigen vrede of vergiffenis
te schenken aen de tegenstrevers der geslachten, ten zy met hunne toestemming. De
beroerten hielden niet op; dagelyks gebeurden er moorden en worstelingen tusschen
de twee gezindheden. De hertog zyne onmagt voelende, ontstak in woede en deed
de voorregten te niet, welke hy weleer aen de stad Brussel geschonken had.
Daerenboven verbood hy de byeenkomsten der ambachten, en beval, op lyfstraf, dat
de burgers hunne wapens op het eerste gebod der schepenen zouden inleveren. Aen
wevers en volders werd het verboden binnen Brussel te vernachten. Ongelukkiglyk
hadden alle deze strenge maetregelen een verkeerd uitwerksel en ontstaken nog
heviger dan te voren den haet der gemeenten. In 1312 scheen de hertog eensklaps
de ware belangen van Braband te hebben begrepen. De keure van Cortenberg, welke
hy dit jaer aen zyne onderdanen gaf, is eene grondwet, waerin wysheid en
regtzinnigheid uitschynen en die de twee
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vyandige gezindheden in evenwigt bragt. Deze keure bepaelt onder anderen: dat de
hertog voortaen in Braband geene buitengewoone belastingen meer heffen zal en
ieder, arm of ryk, een gelyk regt zal doen wedervaren; dat de voorregten en vryheden
der gemeenten ongeschonden zullen moeten blyven en als grondsteen zullen moeten
dienen in alle betrekkingen van den vorst met de gemeenten. Maer het gewigtigste
punt van deze keure is dit, waerdoor de hertog beveelt dat er een Landraed zal
gevormd worden uit veertien leden: vier ridders uit het hertogdom, dry burgers van
Brussel, dry van Leuven, eenen van Antwerpen, eenen van 's Hertogenbosch, eenen
van Thienen en eenen van Leeuw. Deze raed moest alle dry weken te Cortenberg
vergaderen en over de belangen van Braband beslissen, zonder dat iemand, wie het
ook ware, het regt had zyne besluiten tegen te spreken; ja, de hertog ontsloeg zyne
onderdanen van den eed van getrouwigheid, byaldien hy of zyne nakomelingen zich,
door kunst of wil, aen de volbrenging dezer keure onttrokken, stellende verder alle
edelen en burgers, die aen dezelve zouden wederstaen, buiten de wet. Eene maend
na dat hy zyne staten aldus begiftigd had, stierf Jan II op het kasteel van Tervueren
en werd opgevolgd door Jan III, zynen zoon. Deze vorst geraekte in verlegenheid
door de schulden welke hy van zyne voorgangers had beërfd, doch de gemeenten en
abtdyen kwamen hem ter hulp door eene toelage van 40,000 ponden groot en reddeden
hem voor dit oogenblik uit eene netelige gesteldtenis.
Het bisdom van Luik was nog altyd verscheurd door dezelfde yverzucht die er
tusschen de edelen en het volk heerschte. In 1312, ontving men binnen de stad, de
tyding dat bisschop Thibald van Bar, in Italië oorlogende, als hulpgenoot van keizer
Hendrik VII, in een gevecht gesneuveld was. Nu moest er een ryksvoogd, te Luik
Mambour genoemd, verkoren worden, om het bisdom te bestieren tot de benoeming
van eenen nieuwen bisschop. Het volk bereidde zich om tot de kiezing van den
Mambour overtegaen, maer de edelen, die zelven deze kiezing wilden doen, om
eenen hunner te kunnen aenstellen, vergaderden tot 500 sterk en kwamen, in de
maend Augustus van
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hetzelfde jaer, des nachts gewapenderhand in de stad. - De burgers, dit vernemende,
loopen te wapen in groote menigte, zy slaen de edelen uiteen en verstrooijen ze; des
anderendaegs begint het gevecht op nieuw met eene grootere woede; het volk loopt
als razend door de straten, zoekt de edelen op en stort bloed by stroomen; de klokken
stormen en roepen de boeren naer Luik; de edelen, die zoo lang nog wederstand
geboden hebben, zien wat lot hun beschoren is; zy sluiten zich op in de kerk van
St-Marten en bebalken derzelver deuren. De bloedzuchtige menigte omstormt den
tempel en beukt lang nutteloos met aeklig moordgehuil tegen muren en poorten; dan,
uitzinnig en dol, loopt men om pektonnen, om hout en om strooi; de kerk wordt er
door omringd, het vuer slingert welhaest zyne vlammen om het gebouw, de
vensterglazen springen. In dit schrikkelyk uer loopen de opgesloten edellieden huilend
door den tempel, eenigen vertoonen zich aen de vensters en smeeken om genade,
men stoot ze met rieken en vorken terug........ eindelyk bonst een zegeschreeuw uit
het volk door de lucht; een doodsgehuil antwoordt uit het midden der vlammen, het
gebouw kraekt, de toren waggelt, hy stort de kerk tot gruis en verplettert terzelfder
tyd de dry honderd rampzalige edellieden en een deel der barbaersche menigte. Die
dag van woede en van boosheid werd in de kronyken onder den naem van Kwaden
St-Marten geboekt.
Het jaer daer na werd Adolf Van der Marck tot bisschop van Luik verheven. Deze
was wel jong, maer stout en van krachtigen wil; hy begon zyn ryk met een streng
regt over alle baldadigheden uit te oefenen en deed het moorden en plunderen
ophouden. Jammer is het, dat hy zich niet onpartydig toonde en de edelen of Waroux
voorstond. Dit dreef de burgery aen om hem te wederstreven; de Awans vereenigden
zich met het volk en maekten het bestier der stad zoo moeijelyk, dat de vergramde
bisschop, in 1315, naer Dinant ging woonen. Het volk noemde alsdan eenen Mambour
en oorloogde tegen den bisschop, tot het volgende jaer, alswanneer men tot een
verdrag kwam, dat men de vrede van Fexhe noemde en dat aenzien wordt als de
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oorsprongelyke grondwet van Luik. Daerby werd onder anderen vastgesteld, dat de
gemeenten hare voorregten en vryheden zouden blyven genieten; dat niemand mogt
veroordeeld worden dan volgens de wet en door vonnis van schepenen of van wettige
mannen. Na dezen vrede bleef het bisdom gedurende acht jaren in rust, alhoewel de
haet tusschen de edelen en het volk, of tusschen de Waroux en de Awans, bleef
bestaen.
Robrecht-van-Bethune, de graef van Vlaenderen, deed inmiddels by den koning
van Frankryk zoo vele vernederende smeekingen, dat men, in 1320, tot eenen vasten
vrede tusschen de twee landen geraekte; maer Vlaenderen verloor by denzelven de
steden Ryssel, Douay en Orchies. Onmogelyk is het te zeggen wat haet er in het hart
des volks gedurende deze lange onderhandeling tegen Robrecht en tegen de edelen
gegroeid was; en inderdaed, het geschiedde niet zonder regt en reden. Mogt men nu
niet denken dat de vervolging tegen de gemeenten, die het vaderland gered hadden,
zou ophouden? Dat de graven van Vlaenderen het volk, dat hun den troon
teruggeschonken had, zouden beminnen, en, op deszelfs liefde steunende, Vlaenderen
groot en onafhanglyk zouden gemaekt hebben? Maer neen, het venyn der
franschdolheid stroomde met het bloed door hunne aderen. Nog niet geleerd door de
rampspoeden die het Huis van Vlaenderen aen de valschheid van Frankryk te wyten
had, misachtte Robrecht het volk meer dan zyne voorgangers en toonde zich in alle
omstandigheden tot de Leliaerts genegen. Dit was een verderfelyke misslag, want
het volk was magtig en ten hoogste wantrouwig en verbitterd; ook vielen er te Brugge
betreurlyke oproeren voor; de gemeenten en de edelen scheurden zich van elkaêr in
eene onverzoenlyke vyandschap, en overal werden de zaden gestort van de bloedige
opstanden welke dit tydvak gaen kenmerken.
Philips, bygenaemd de lange, zat op den troon van Frankryk toen de twisten
tusschen de beide landen beslist werden. Deze koning, niet min heerschzuchtig dan
zyne voorgangers, nam insgelyks maetregelen om het bloed der graven van
Vlaenderen nog verder te verbasteren.
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Robrecht van Bethune had eenen kleinzoon, met name Lodewyk van Nevers en later
van Crecy, die na hem den troon van Vlaenderen

LODEWYK VAN NEVERS.

beklimmen moest. Dezen deed de koning by het hof van Frankryk opvoeden en gaf
hem daerna zyne eigene dochter Margareta ten huwelyk. Gedurende zyn ryk stichtte
Robrecht van Bethune te Brugge de eerste kamer van verzekering op de koopwaren,
welke men tegen verlies kon waerborgen mits betalende zekere geringe gelden,
volgens de
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weerde der verzekerde goederen; hy regelde insgelyks de betrekkingen tusschen de
wollewerkers van Ypre en hunne meesters, en stierf, na onophoudende geschillen
met Frankryk, in het jaer 1322, in den ouderdom van twee-en-tachtig jaren.
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Hoofdstuk II.
Lodewyk van Nevers, graef van Vlaenderen. - Bloedige oproeren in
Vlaenderen. - België neemt deel in den oorlog van Engeland tegen
Frankryk. - Jacob Van Artevelde. - Het Huis van d'Avesne sterft uit.
Henegauwen komt onder het Huis van Beijeren.
Van 1322 tot 1546.

Lodewyk van Nevers, slechts achttien jaren oud zynde, volgde zynen grootvader
Robrecht van Bethune in het graefschap van Vlaenderen op. Het volk zag zyne
troonbeklimming met onverschilligheid, zoo niet met spyt. Reeds waren de gemeenten
onafhanglyk en niets was minder geschikt om de overheid van den vorst te staven
dan de komst van eenen graef, die misschien nog nooit zynen voet op Vlaenderens
bodem geplaetst had en er zoo vreemd was als de laetste Franschman. Niet lang had
hy het bewind over het graefschap aengenomen, toen de koning van Frankryk,
Karel-de-Schoone, hem naer Parys riep en hem
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verraderlyk in den Loever opsloot, tot dat hy opnieuw den afstand der steden Ryssel,
Douay en Orchies had bekrachtigd. Er werd dan, in hetzelfde jaer 1322, door
bemiddeling van den koning een verdrag gesloten tusschen Willem I, graef van
Henegauwen en van Holland en Lodewyk van Nevers, by welks voorwaerden
Vlaenderen afstand deed van zyne regten op Zeeland. Deze vrede stelde een einde
aen de vyandschap, die er nu zoo lang tusschen de d'Avesne's en de Dampierre's had
bestaen. De oneenigheden met de aenpalende mogendheden waren nu wel bygelegd,
maer een heeter vuer dan dit des oorlogs blaekte onder de assche: de haet des volks
tegen Frankryk en zyne aenhangers, gepaerd met de onverstandige zwakheid des
vorsten, lagen in den barensnood der regeringloosheid en der muitery. De bittere
vruchten van den franschen invloed waren ryp.
Jan, graef van Namen had aen Lodewyk van Nevers eenige diensten bewezen in
de geschillen over de erfenis des graefschaps; hierom, zonder het belang zyner
onderdanen in acht te nemen, gaf Lodewyk de heerlykheid der have van Sluys aen
Jan van Namen, met het regt om aldaer alle soorten van koopwaren te mogen
verhandelen, niettegenstaende dat dit voorregt aen Brugge sedert lang toebehoorde;
daerenboven, sedert den ondergang van Damme, was Sluys de zeehave van Brugge
geworden, zoodat de vlaemsche handel nu, volgens den willekeur van eenen vreemden
vorst, kon gestremd en geheel te niet gedaen worden. De Bruggelingen vertoonden
den graef de beweenlyke gevolgen zyner gift en eischte de wederroeping derzelve;
maer Lodewyk aengehitst door Jan van Namen, bleef doof voor de klagten der
burgers. Dan liep het volk verwoed en gewapend de baen van Brugge naer Sluys op,
om die have met geweld in te nemen. De graef, van deze wapening hoorende komt
spoedig naer Brugge en poogt met goede woorden het volk te bedaren. Verre van
naer hem te luisteren vat men hem aen en men dwingt hem onder bedreigingen mede
naer Sluys te gaen. Jan van Namen, ziende deze menigte in de vlakte vergaderd, wil
tegenstand bieden, twintig zyner edelen, een groot deel zyner krygsknechten sneuvelen
en hy zelf wordt door de burgers
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gevangen, naer Brugge gevoerd en in 's Gravensteen opgesloten. Het

volk neemt Sluys in, plundert, verbrandt en vernielt de stad.
De graef Lodewyk had dit alles kunnen byleggen en de gemoederen kunnen stillen,
zelfs ware het hem mogelyk geweest Vlaenderen rustig te bestieren, had hy slechts
zyne gift ingetrokken en zich een weinig meer met de belangen en den aerd zyner
onderdanen bekend gemaekt; maer neen, hy liep naer Frankryk en ging zich by den
koning beklagen. Intusschen deden de vrienden van Jan van Namen poogingen om
zyne vryheid te bekomen; de Bruggelingen beloofden hem los te laten op voorwaerde
dat men Sluys hun wedergave en dat men van alle vervolging wegens den opstand
afzage. Dit werd hun geweigerd. Dan, als eene woelzieke menigte zonder doel,
begaven zy zich tot schandelyke euveldaden en, voor de eerste mael, maekten zy
zich pligtig aen echte muitery. Verward en zonder oversten liepen zy by hoopen alle
de omliggende kasteelen der edelen af, roovende en verbrandende alles wat maer
adelyke goederen waren. Onderwyl ontsnapte Jan van Namen uit
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zyne gevangenis, door de hulp van eenen burger, Jan Van Doorne, die nevens 's
Gravensteen woonde en een gat in den muer had gekapt. Hy

liep voort naer Frankryk en klaegde zyn ongeval aen den koning, die de gift van
Sluys bekrachtigde. De edelen maekten zich bereid om tegen de gemeenten te velde
te trekken en vele gingen by graef Lodewyk, welke zich met talryke benden te Gent
bevond. De Bruggelingen werden benaeuwd voor het onweder dat hun boven het
hoofd hing; zy zonden boden tot den graef om zyne genade af te smeeken. Deze
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franschgezinde vorst had alsdan by zyn Hof den zoon van den kanselier van Frankryk
en deed niets dan by deszelfs raed, welken hy insgelyks ter dezer gelegenheid volgde.
In stede dan van, als een met regt vertoornde vorst, de Bruggelingen om hunne
rooveryen te straffen, ontving hy van hun zeer kostelyke geschenken en 66,000
guldens als schadevergoeding. Hy verleende de Bruggelingen eenige nieuwe
voorregten en verkreeg van hen nog eene buitengewoone toelaeg in geld. Nu scheen
alles in rust te zyn, en inderdaed, onder eenen anderen. vorst zou men misschien het
einde dezer beweenlyke oproeren gezien hebben, maer Lodewyk van Nevers was al
te geern in Frankryk om in zyne belgische staten te blyven; hy vertrok met zynen
franschen raedsheer en bragt het vergeten van alle vaderlandsch gevoel zoo ver dat
hy eenen Franschman, den heer van Aspremont, het bestuer van Vlaenderen als
landvoogd in handen gaf. Deze vreemdeling, onbekend en misprezen, had de magt
niet die er behoefde om de Vlamingen in den band te houden; in tegendeel zyn
hoonend en zwak bestuer verbitterde de gemoederen nog meer, vermits onder hem
alle ambtenaren onbewaekt en willekeurig te werk gingen. Het volk stond op, verjoeg
en mishandelde de tollenaers en ontvangers, en nam eene houding aen als of er nooit
een vorst bestaen had. Graef Lodewyk kwam haestig uit Frankryk, doch strafte de
burgeren niet; hy aenhoorde hunne klagten, regelde eenige verwarde zaken,
vernieuwde eenige voorregten van Brugge en gaf ter dier gelegenheid de hoogste
blyken van edelmoed en van goedheid. - Wat geheime tooverkracht hield hem van
zyne onderdanen verwyderd en aen het heerschzuchtig Frankryk vastgeklonken?
Waerom begreep hy niet dat zyne tegenwoordigheid alleen in Vlaenderen de rust
kon vestigen? Beminde hy wel dit Vlaenderen, dat hy by het hof van Frankryk niet
had leeren kennen? Wat er ook van zy, hy verkocht drymael zyne genade aen het
oproerig Brugge en vertrok telkens weder naer Frankryk, waer hy de graefschappen
van Rethel en van Nevers bezat. In 1324 ontvlamde het vuer des oproers met meer
woede dan te voren, op de mare, welke er rondliep, dat er edelen voorgenomen
hadden zich over Brugge te komen wreken. De burgers
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dier stad en der omstreken liepen in de wapenen, onder bevel van Zegher Janszone
en Lambrecht Boonen, en verwoestten alle de kasteelen en burgten der edelen, waer
zy aen of by konden geraken.
Dit werd den graef in Frankryk geboodschapt. Hy kwam naer Vlaenderen en deed
eenigen der belhamels het hoofd afslaen; maer dit holp weinig, alzoo het leger der
opstandelingen het veld hield en zyne bedreigingen misprees. Ja, zoo verre ging
hunne stoutmoedigheid dat zy de edelen, die zich in de sterkten van Ghistel en van
Ardenburg hadden opgesloten, gingen belegeren. Ghistel viel in handen des volks,
dat door Zegher Janszone was aengevoerd. Men bragt de edelen, die er zich bevonden,
gevangen naer Brugge. Weldra kwam een voornaem burger van Veurne, Niklaes
Zanneken genaemd, met nieuwe benden by de Bruggelingen: Nieupoort en Veurne
verklaerden zich voor den opstand en zonden mannen in het leger; weinig tyds daerna
deden dit vele andere steden, waer onder Kortryk, Thourout en Rousselare: Gent en
Audenaerde bleven den graef getrouw. Deze, op dit oogenblik te Yperen zynde,
verliet de stad en trok, in de maend Juny 1325, met 400 edelen naer Kortryk.
Terzelfder tyd hadden de Bruggelingen tot de burgers van Kortryk zes boden gezonden
om hen tot wederstand op te wekken; maer de graef was hun vooruit geweest, en
deed ze, by hunne aenkomst, in eenen kerker smyten. Zoodra de opstandelingen dit
vernamen zakten zy, ten getalle van 5,000 welgewapende mannen, naer Kortryk af
en vertoonden zich van verre in het veld. Graef Lodewyk deed hierop de
voorgeborgten in brand steken om het vyandlyk leger terug te houden. De Kortrykers,
ziende de vlam reeds boven de muren der stad heenkronkelen en de eerste huizen
aendoen, begonnen de klokken te luiden en de wapens op te nemen om zich over
den graef te wreken. Hy, zich van eene razende menigte omringd ziende, poogde
zich door de vlugt te redden; maer de burgers sloten hunne poorten, sloegen een
groot getal edelen dood en voerden den graef gevangen in eenen kerker. Dan traden
de Bruggelingen in de stad en haelden Lodewyk uit de gevangenis onder bloedige
bedreigingen. Ondanks zyne smeekingen werden alle de nog met hem zynde
edellieden neêrgehakt;
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hy zelf werd gevangen naer Brugge gevoerd en in de Halle opgesloten, waer hy zes
maenden lang in hechtenis bleef.
Intusschen oorloogden de opstandelingen eenigen tyd tegen de Gentenaers, die
niet in hun verbond wilden treden. Misschien zou de graef nog zoo spoedig niet uit
zyne gevangenis geraekt zyn, niettegenstaende dat, by het einde des jaers, op verzoek
van den koning van Frankryk, geheel Vlaenderen, behalve Gent en Audenaerde, in
den ban der H. Kerk geslagen werd; maer de Bruggelingen kregen tweemael de
nederlaeg tegen de Gentenaers, en verloren zoo veel volks dat hun de stoutmoedigheid
begon te ontzinken. Weinig tyds daerna vielen alle de andere steden van de
Bruggelingen af en zy, zich alleen aen de wraek des konings , des graefs en der edelen
overgeleverd ziende, lieten hunnen gevangen vorst, omtrent Kersmis van hetzelfde
jaer, in vryheid gaen, op voorwaerde dat hy alles zou vergeten en de voorregten van
Brugge en van Yperen op nieuw zou erkennen. Lodewyk in vryheid gesteld zynde,
begaf zich naer Frankryk en klaegde den koning met bittere woorden over den oproer
der Bruggelingen en over den smaed, welke hem in zyne gevangenis gedurende zes
maenden, was aengedaen. De koning poogde de geschillen by te leggen door een
verdrag tusschen den graef en zyne onderdanen, en, inderdaed men trof, in 1326,
eene overeenkomst, waerby aen Brugge, buiten eenige onbeduidende straffen, eene
boete van 100,000 ponden werd opgelegd, benevens het wederaenveerden van alle
de verjaegde ambtenaren. Deze voorwaerden werden van wederzyde in schyn met
regtzinnigheid aenveerd; maer niet zoodra hoorden de Bruggelingen, in 1328, dat de
koning van Frankryk, Philips-de-Schoone, overleden was, of zy wierpen zich weder
gewapenderhand tegen den graef op, riepen hunne eerste aenleiders terug en begonnen
op nieuw de kasteelen der edelen te plunderen en af te branden. Op verzoek van graef
Lodewyk vergaderde de nieuwe fransche koning, Philips-van-Valois, een magtig
leger en kwam nog hetzelfde jaer naer Vlaenderen om met de oproerders een einde
te maken. De Bruggelingen hadden zoo veel te weeg gebragt, dat zy het grootst
gedeelte van West-Vlaenderen tot
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hunne zyde overgehaeld en eene aenzienlyke magt vergaderd hadden, in en omtrent
Cassel, onder bevel van Niklaes Zanneken. Het fransch

NIKLAES ZANNEKEN.

leger was een der talrykste welke men nog gezien had: alle de edelen van Vlaenderen
en van Henegauwen bevonden zich in hetzelve. Dit verschrikte de opstandelingen
in het geheel niet; in tegendeel, zoodra zy hunnen vyand in het gezigt kregen staken,
zy eenen geschilderden haen in de hoogte, als zinnebeeld van Frankryk, met een
spotschrift er onder. Op den 23en dag der maend augustus werden de twee legers
handgemeen. In den eersten drongen de Vlamingen door tot by den koning en namen
hem byna gevangen, zy versloegen een groot getal Franschen en schenen te zullen
zegenpralen; maer de kans verkeerde ten laetste en het geheel leger der opstandelingen
werd neêrgehakt: omtrent negen duizend Vlamingen lagen op het slagveld uitgestrekt,
en
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Niklaes Zanneken, dien men een held zou kunnen noemen, vond er het einde van
zyn leven. Natuerlyker wyze volgde op deze nederlaeg de onderwerping der oproerige
steden.
De koning van Frankryk gebruikte het eenigste middel dat er nog overbleef om
den geest des oproers den knak te geven: hy deed den belhamel Lambrecht Boonen
met 500 opstokers het hoofd afhouwen en sloeg alle de opgestane steden in zware
boeten. Brugge moest voor zyn deel 100,000 ponden parisis, in eens, en jaerlyks
3,000 ponden betalen. Daerenboven werden de Bruggelingen gedwongen hunnen
graef in het open veld te voet te vallen.
Eer Philips-van-Valois terug naer Frankryk toog, deed hy den graef Lodewyk van
Nevers verstaen, dat welligt zyne onachtzaemheid en zyne weinige zorgen voor het
bestuer des Lands de oorzaken geweest waren van alle deze onlusten, en dat hy het
hem kwalyk nemen zou, indien hy hem, door een slecht bestuer, eene tweede mael
naer Vlaenderen deed komen. - Korts daerna werd Zegher Janszone by den kop gevat
en na ysselyke pynigingen onthoofd.
Het schynt dat graef Lodewyk de berisping des konings ter harte nam en nu waerlyk
het voornemen opvatte om met meer kommer en met meer zorg het geluk en de rust
zyner vlaemsche onderdanen te zoeken. Voor de eerste mael kwam de gravinne
Margareta, in 1329, naer Vlaenderen en bezocht er de voornaemste steden; overal
werd zy met de grootste eerbetuiging ontvangen, en zy mogt zien dat het vlaemsche
volk nog liefde tot zyne vorsten in den boezem droeg. Na hare rondreize ging zy met
den graef het kasteel van Male, omtrent Brugge, bewoonen en dit mael keerden zy
niet weder naer Frankryk. Alles voorspelde nu eenen langen vrede: ieder had door
de daed zyne schuld bekend en verbeterd. Ongelukkiglyk kon de haet, die er tusschen
het volk en de edelen bestond, wel tydelyk teruggehouden, maer niet geheel uitgedoofd
worden.
Nu de gemeenten ter neder geslagen waren, mogt men, zonder groot gevaer, hare
voorregten overzien en zuiveren; en dit was hoogst noodzakelyk doordien er hier en
daer verderfelyke vryheden bestonden,
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welke het volk tot niets dienden dan om het bestuer des Lands byna onmogelyk te
maken en de dagelyksche oproeren eenen schyn van wettigheid te geven. Lodewyk
betoonde in deze omstandigheid, dat het hem niet aen staetkundige bekwaemheid
feilde: hy veranderde de wetgeving in Vlaenderen ten voordeele van het hoog bestuer,
zonder daerom de belangen of de vryheden der gemeenten in iets te krenken. Zoo
nam hy, voor den vorst, het regt en den pligt van de boeten te ontvangen, de oproeren
te dempen, de valsche munters te vervolgen en bovenal van de vonnissen der
gemeentevierscharen te niet te doen, indien dezelve klaerblykend het gevolg van
haet of gunst waren. Deze laetste schikking was voornamentlyk genomen om de
burgers voor de wraek der edelen, die de hoogste ambten bekleedden, te bevryden.
Langs eenen anderen kant deed hy den handel herbloeijen door wyze maetregelen
en door de vryheden, waermede hy de vreemde kooplieden begunstigde. Na eene
rust van vier jaren geraekte Vlaenderen in oorlog met Braband, ter oorzake van de
heerlykheid van Mechelen, welke de graef van Vlaenderen van den bisschop van
Luik gekocht had. Jan III, hertog van Braband, die Mechelen als een deel zyner staten
aenzag, betwistte den bisschop het regt van de heerlykheid van Mechelen zonder
zyn toedoen te verkoopen, en kwam te wapen om den graef van Vlaenderen den
oorlog aen te doen. Na dat men van wederzyde eenig volk verloren en wat
verwoestingen had aengerigt, werd de vrede door tusschenkomst van den franschen
koning gesloten, doch het geschil aengaende Mechelen niet afdoende beslist.
Het was als of geheel België naer rust haekte. Terwyl Vlaenderen en Braband
hunne geschillen eindigden, verkreeg het bisdom Luik, na eenen burgeroorlog van
acht-en-dertig jaren, insgelyks den vrede. De Waroux en de Awans hadden zich nog
meermalen aengetast en zich onderling groote schade toegebragt, toen er eindelyk
600 ridders van beide gezindheden in eenen veldslag handgemeen werden en de
Waroux de nederlaeg kregen. De paus Jan XII deed poogingen om de onlusten in
het bisdom van Luik te stillen, doch de burgers eischten gedurig meer en meer
vryheden, als waerborgen tegen de overheid van den
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bisschop Adolf Van der Marck. Deze de hulp bekomen hebbende van de graven van
Gulik, van Gelderland en van Berg, overwon het volk in menige geringe stryden en
dwong de burgers zich stil te houden. Eindelyk, in 1335, werd er tusschen de Waroux
en de Awans een regtzinnige vrede gesloten, die deze schadelyke gezindheden te
niet deed. Luik bekwam eene rust van zeven jaren.
In Vlaenderen begon men allengskens het geheugen der voorleden oproeren te
verliezen, de onderlinge haet der burgeren en edelen scheen te vergaen, de vorst
heerschte met magtig en onbesproken gebied, de koophandel herleefde en alles deed
met eene blyde hoop in de toekomst zien. Maer België, dit schoon en vruchtbaer
Land, was reeds van dan af, door zyne ligging tusschen grootere staten, niet meester
van zyne daden; meest altyd, wanneer zyne geburen in twist geraekten, werd het,
tegen wil en dank, er mede ingewikkeld. Zoo ging het er nu insgelyks. In 1335 begon
Eduward III, koning van Engeland, wiens moeder eene dochter was van
Philips-de-Schoone, aenspraek te maken op het fransch koningryk en wilde, met
geweld van wapenen, den koning Philips van Valois van den troon rukken. Om in
zyne poogingen te gelukken had hy zoo veel te weeg gebragt, dat de graven van
Henegauwen, Holland, Gulik, Gelderland en de hertog van Braband in een verbond
met hem traden. Van zynen kant telde de koning van Frankryk een groot getal vorsten
en landheeren onder zyne bondgenoten. Elk der twee vyandige koningen haekte naer
de vriendschap van Vlaenderen. Graef Lodewyk, zich gedwongen ziende de zyde
van Engeland of van Frankryk te kiezen, liet genoeg blyken dat hy dit laetste land
aenkleven zou. Dan, het volk van Vlaenderen had nog niet vergeten, wat ongelukken
de heerschzucht en de meineedigheid der fransche koningen aen het vaderland
berokkend hadden, en toonde zich in het geheel niet genegen om, tegen zyne
handelgenoten, onder het vaendel van zynen grootsten vyand te stryden. De kronyken,
ter dier gelegenheid den haet der Vlamingen tegen de Franschen willende uitdrukken,
zeggen in hare eenvoudige tael: de Vlamingen mogten den Franschman met zout
noch smout.
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Er woonde alsdan te Gent een man, met name Jacob Van Artevelde, die binnen zyne
geboortestad en geheel Vlaenderen door, gekend was om zyn uitstekend verstand en
zyne hooge bekwaemheid. Hy was van edele afkomst en getrouwd met de dochter
van Segher van Kortryk, een befaemd ridder en baenderheer. Zoo als de edelen, die
het met de burgery hielden, gewoon waren zich in het een of ander ambacht te doen
inschryven, om deszelfs voorregten te genieten, had Jacob Van Artevelde zich doen
ontvangen onder het ambacht der brouwers van Gent, die hem tot hunnen deken
verkozen. Korts daerna werd hy hoofddeken der twee-en-vyftig ambachten van Gent.
Ongemeen ryk was Artevelde, begaefd met eene onweêrstaenbare welsprekendheid,
doortrapt, wys en van eenen hoogen geest; met het volk gespraekzaem en nederig,
met de edelen en vorsten grootsch en hoofsch.
In het geschil, dat nu tusschen Frankryk en Engeland gerezen was, zag Artevelde
eene gunstige gelegenheid om zyn vaderland van den schadelyken invloed van
Frankryk te verlossen en hetzelve in eenen naeuweren band te sluiten met Engeland,
welks inwooners met de Vlamingen eene zelfde noordelyke afkomst en gemeene
handelbelangen hadden. Hy gebruikte al zynen invloed en al zyne welsprekendheid
om zyne landgenoten in een verbond met Eduward van Engeland te doen treden. In
den eerste gelukte hy niet geheel in zyne poogingen; doch terwyl de Vlamingen in
twyfel stonden over hetgeen zy doen zouden, verbood de koning van Engeland den
uitvoer der wol uit zyne staten naer de vlaemsche kusten. Daer de lakenweveryen
van Vlaenderen zonder die wol niet bestaen konden, vielen alle de getouwen stil en
de ambachtslieden der steden geraekten zonder werk en zonder brood. Door den raed
van Artevelde ingesproken en door den ellendigen staet der wevery gedwongen,
beloofden de Gentenaren hulp te doen aen den koning van Engeland, en werden
hierin door andere steden nagevolgd. De wol kwam onmiddelyk overvloediger dan
te voren in Vlaenderen en de weveryen verkregen eenen ongemeenen bloei.
Nog hetzelfde jaer onderwierpen de Gentenaren zich eventwel aen hunnen graef,
door tusschenkomst des bisschops van Doornik, en
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betaelden hem eene zware boete, waerdoor de goede betrekkingen tusschen den vorst
en zyne onderdanen voor dit oogenblik hersteld werden, zonder dat Artevelde dezelve
alsdan scheen te willen stooren. Hy liet in tegendeel de onderwerping zonder
tegenspraek geschieden, in afwachting dat gunstige omstandigheden hem in het
bereiken van zyn doel kwamen helpen. Het jaer daerna, 1336, had graef Lodewyk
een klein leger in Zeeland op Cadzant geplaetst, om de engelsche schepen terug te
houden; maer de graeflyke benden kregen er eene nederlaeg, die haer 3,000 man
kostte. Dan begon Jacob Van Artevelde zyne stadgenoten te vertoonen, dat men
genoeg gissen kon dat Engeland overwinnen zou en dat, de weveryen van Vlaenderen
alsdan geheel te niet gaende, het volk in de uiterste armoede zou vervallen

indien de Vlamingen weigerden Eduward bystand te doen; hy herinnerde hun hoe
Frankryk sedert eeuwen zich altyd de geboren vyand van Vlaenderen getoond had,
hoe dit heerschzuchtig Ryk, door zyne listen
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en lagen, het vorstelyk bloed der graven verbasterd, en den twist onder de Vlamingen
gestookt had om hunne welvaert te niet te doen en het volk te kunnen onderdrukken.
Door zyne krachtige redevoeringen bragt hy de geestontroering zoo ver, dat de burgers
te wapen liepen en alle de wethouders en ambtenaren, door den graef aengesteld, of
hem en dus Frankryk genegen zynde, uit de stad verdreven. Jacob van Artevelde
werd Stedevoogd en begon zyn bestuer door eenige wyze maetregelen: hy rigtte
wapengilden in en verdeelde de stad in wyken, over iedere derwelke hy eenen
wykmeester stelde om op het eerste bevel zyne gewapende geburen aen te voeren.
Eene lyfwacht van honderd zweerddragers vergezelde hem waer hy ging en gaf iets
ontzaggelyks aen zyn gebied. Hy handelde altyd niet regtveerdig en verbande zonder
regtsgeding of vonnis de edelen en Leliaerts, welke hem in den weg waren. Het
gelukte hem andere steden van Vlaenderen tot zyne zyde over te halen en er zich
invloedhebbende vrienden te verwerven, tot zoo verre, dat zyn woord weldra als een
bevel door het grootst gedeelte van Vlaenderen aenveerd werd en dat de grootste
steden zich by eede met hem verbonden. Intusschen had graef Lodewyk den ouden
Segher van Cortryk, naer Brugge gelokt, hem, als pligtig aen onderhandelingen met
Engeland, naer Rupelmonde doen voeren en hem aldaer door de handen des beuls
omhals doen brengen. Hoorende dat Brugge in het verbond der Gentenaren getreden
was, trok hy binnen die stad met eenige benden krygsknechten; maer de burgers
dreven hem gewapenderhand er uit, dwongen hem het kasteel van Male te verlaten
en de veiligheid zyns huisgezins in Frankryk te zoeken. Dan werden in Vlaenderen
nieuwe ambtenaren aengesteld. Artevelde, wiens magt niet alleen uitgestrekt maer
tevens schrikverwekkend geworden was, werd door de gemeenten tot Ruwaerd of
rustbewaerder van Vlaenderen aengesteld en gaf uit Gent zyne bevelen aen geheel
het land, zonder dat iemand dezelve door woorden of daden dorst miskennen.
In 1338 kwam graef Lodewyk te Gent om de inwooners door zachte middelen van
de zyde der Engelschen af te trekken: aen eenige gemeenten gaf hy alle de vryheden
terug, welke zy ooit bezeten hadden, deed
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aen allen kennen dat de koning van Frankryk van de uitvoering van het verbond van
ongeregtigheid afzag, het welk Robrecht van Bethune weleer ten voordeele van
Frankryk had geteekend; dat hy hun de gelden kwytschold, die zy hem nog betalen
moesten en dat hy verder toestemde dat Vlaenderen in den oorlog tegen Engeland
geheel onzydig bleve. Maer de invloed van Artevelde deed deze aenbiedingen, als
zynde fransche listen, met smaed verwerpen. De burgers bejegende met verachting
den vorst, uit wiens mond zy nooit andere woorden hoorden dan loftuitingen van het
door hen met regt gehate Frankryk. Graef Lodewyk, door het volk gehoond, geraekte
in levensgevaer; tot zoo verre dat hy, om hetzelve te ontgaen, zich aen het verbond
met Eduward gunstig veinsde, en, onder de inwooners der stad, zich gemeenzaem
mengde, dragende hunne kenteekenen, alsof hy zelf tot de engelschgezinde ambachten
behoord had. Artevelde doodde in zyne tegenwoordigheid den heer Volkaerd van
Rhode, die met hem gekomen was, en hield den graef zelven binnen Gent gevangen.
Onderwyl werd de ongelukkige vorst door zyne onderdanen gedwongen alle de
bannelingen van Vlaenderen door een edikt terug te roepen en met Braband een
verbond van oorlog en van koophandel, zoo als koning Eduward het verlangde, aen
te gaen en te bezegelen. Het pynde graef Lodewyk zeer, zich aldus aen den willekeur
en aen den hoon van Artevelde overgeleverd te zien en nu de gedwongen dienaer
der ambachten te zyn. Daerom poogde hy middelen te ontdekken om uit Gent te
ontsnappen; het gelukte hem eindelyk de waekzaemheid der Gentenaers te bedriegen
en in Frankryk te geraken. Het is dan dat Artevelde, alhoewel hy slechts den naem
van Ruwaerd droeg, zich met de daed als graef van Vlaenderen aenstelde. Het begon
hem te verdrieten, altyd nog vrienden van den vorst te vinden, die hem in het bereiken
van zyn doel byna onverwinbare hinderpalen waren, en geheimlyk tot werktuigen
dienden van den franschen koning. Uit het geweld geboren, kon hy zich niet dan
door geweld staende houden en gevoelde het wel. Daerom werd hy allengskens een
dwingend beheerscher en begon het bloed der edelen en zyner tegenstrevers te
vergieten. Dit deed het vreedzaem gedeelte
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der Vlamingen met benaeuwdheid en met spyt zyne klimmende magt aenschouwen,
maer het was nu al te gevaerlyk geworden die spyt uit te drukken. Zoo deed Artevelde
vyf wethouders van Ardenburg het hoofd afslaen, omdat zy zich den graef genegen
getoond hadden, en,

het zy uit schrik of door dwang, alle de steden van West-Vlaenderen leverden hem
gyzelaers als de panden harer trouw.
Vlaenderen lag nog altyd in den ban der H. Kerk, en, vermits er geene goddelyke
diensten meer gedaen werden en alle de tempels gesloten bleven, baerde dit in meest
alle gemoederen eene groote ontsteldtenis. Artevelde, die niet gewoon was voor
eenen hinderpael te blyven staen, vond behendiglyk een middel om de achterdocht
te verdryven: hy deed Eduward van Engeland, alsdan te Gent zynde,

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

t.o. 239

Zeeslag tusschen Sluys en Blankenberghe (1340.)

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

239
in alle zyne schriften den tytel van koning van Frankryk aennemen en het wapen van
Frankryk nevens dit van Engeland in zyne schild voeren, door welken list de
inwooners van Vlaenderen, in twyfel zynde, of willende zyn, wie van beide de echte
koning was, zich plegtiglyk met Engeland verbonden zonder zich langer aen
meineedigheid schuldig te achten. Verder beloofde Eduward, dat hy priesters zenden
zou die misse zouden lezen, ondanks den ban der bisschoppen. Artevelde reisde
hierop door Vlaenderen en ontving in alle steden den eed van manschap aen Engeland.
Intusschen was Eduward de zee overgevaren en had zyne vrouw en kinderen te Gent
gelaten. Er volgden dan eenige vyandlykheden tusschen de fransche en engelsche
legers. Artevelde aen het hoofd van talryke benden Vlamingen belegerde Doornik,
doch moest het beleg onverrigter zake verlaten. Op zynen terugtogt, in 1339, vernam
hy, dat binnen Brugge een bloedige twist ontstaen was tusschen de lakenwevers en
de makelaers. Artevelde besliste het geschil spoedig, maer het was door een krachtig
middel, dat men in dit geval wel dwingelandy noemen mag: meest alle de makelaers
werden ter dood gebragt. Korts daerna trok hy aen het hoofd van 60,000 Vlamingen
naer Henegauwen om de Engelschen bystand te doen. Het vlaemsch leger kwam, in
1340, zyne eigene zeekusten verdedigen, dewelke door eene fransche vloot van 380
schepen bedreigd waren. Tusschen Sluys en Blankenberg begon er een schrikkelyke
zeeslag der engelsche schepen tegen de fransche vloot. In den beginne des gevechts
schenen de Franschen te zullen overwinnen; maer eensklaps kwamen de vlaemsche
schepen in den stryd en deden den zege naer de zyde der Engelschen overgaen: by
de 30,000 Franschen sneuvelden in dezen bloedigen slag. De overwinning werd met
groote blydschap in Vlaenderen gevierd; dan, nog grooter werd de algemeene vreugde,
toen de koningin van Engeland te Gent eenen zoon baerde, dien de koning Eduward,
in byzyn van Artevelde en van andere voorname Vlamingen, den naem van Jan van
Gent deed geven. Dit scheen de engelsche vorsten door de banden des bloeds aen
Vlaenderen te hechten, en de inwooners juichten er over, als over eene waerborg dat
zy voortaen, tegen de heerschzucht
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der Franschen, eenen magtigen beschermer zouden hebben. Het zelfde jaer nog
stonden de fransche en engelsche legers voor Doornik gereed om handgemeen te
worden; echter, door tusschenkomst van Johanna van Valois, oud-gravinne van
Henegauwen, traden de twee vorsten in onderhandeling. Te dier gelegenheid betoonde
Eduward dat eigenbaetzucht de grondsteen zyner verbindtenis met Vlaenderen was,
vermits hy zich genegen toonde om de Vlamingen buiten het verdrag te sluiten en
hen diensvolgens aen den toorn van Frankryk over te leveren; maer Artevelde sprak
hem zoo bitsig en zoo krachtig toe, en wist de zaek zoo

goed te bepleiten dat men eindelyk Vlaenderen insgelyks begreep in den
wapenstilstand van twee jaren, welke er getroffen werd. Men verklaerde Vlaenderen
vry van alle geldschulden aen Frankryk en men zou ter oorzake des oproers geene
regtsvordering doen: de geestelyke ban werd geligt.
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Dan keerde graef Lodewyk terug naer Gent, met de hoop van er eenige overheid
weder te krygen. Artevelde hem hier in tegenwerkende, gelukte het hem niet, zelfs
in schyn, als vorst gehoorzaemd te worden. De Ruwaerd ging voort met Vlaenderen
door zynen invloed te besturen, en Lodewyk, ziende dat hy niets op de gemoederen
zyner onderdanen vermogt, begaf zich, in 1342, weder naer Frankryk. Het is dan dat
Artevelde, van alle zyden omringd door de netten welke de koning van Frankryk
rondom hem in het geheim deed spannen, van alle kanten tegenstreving en vyandschap
vindende, en, ziende dat het opgestookte volk alreeds tegen hem begon te morren en
dezelfde tael jegens hem te voeren als die welke men tegen den graef gevoerd had;
het is dan, dat hy geheel uit de baen der matigheid en der regtveerdigheid verdwaelde.
Hy voerde eene vorstelyke pracht, herschiep zyne wooning in een paleis en handelde
in alles gelyk een wettig alleenheerscher. Zyn grootste vyand was Geeraert Denys,
deken der wevers van Gent; doch deze vyandschap sproot slechts uit persoonlyke
oorzaken, vermits Denys zich insgelyks in alle omstandigheden tegen den graef en
tegen Frankryk verklaerde.
Artevelde had zyne magt op den oproer gebouwd; hy mogt zich dus niet
verwonderen dat men dit gevaerlyk werktuig tegen hem zelven scheen te willen
gebruiken. De beroerten der steden onder elkander begonnen zyne overheid te
ondermynen. De Yperlingen gingen gewapenderhand de stad Poperinghe verwoesten
om derzelver inwooners de lakenwevery te beletten; overal hadden de groote steden
den alleenhandel zich aengematigd en dagelyks vielen er bloedige twisten voor
tusschen de groote en kleine gemeenten. Dan vond Artevelde wederstand en
ongehoorzaemheid; het werd hem onmogelyk door bloedvergieten of door gebeden
het woest en losgebroken volk te temmen. In de stad Gent was zyn wil eerst opentlyk
miskend. Een burger, Jan Van Steenbeke genaemd, verweet Artevelde luid op zyne
meineedigheid jegens zyne wettige vorsten; de vertoornde Ruwaerd wilde Jan Van
Steenbeke doen dooden, maer de wethouders der stad beletteden hem dit; er ontstond
eene groote beroerte, doordien de
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vrienden van Van Steenbeke gewapenderhand zich op de Vrydagmarkt vergaderden
en begonnen te roepen, dat zy geene andere overheid meer wilden herkennen dan
die van hunnen graef. Frankryk was niet vreemd aen deze terugwerking, en moest
gelukken in de hatelyke poogingen, die het aenwendde om Artevelde, by middel van
eerschending en valsche betigtingen, by zyne landgenoten verdacht te maken en de
eensgezindheid der Vlamingen door twiststoken en verleiding te breken.
Ondertusschen deed Artevelde zyne aenhangers van de andere steden naer Gent
komen, en, zich magtig genoeg ziende, bande hy, met Jan Van Steenbeke, een
honderdtal burgeren uit het Land. Zoo vol oproer en aen de akeligste regeringloosheid
overgeleverd, bleef Vlaenderen zyne eigene welvaert ondermynen en het bloed zyner
inwooners in schandelyke twisten storten. In 1344 ontstond er een geschil tusschen
de wevers en volders van Gent, ter oorzake dat deze laetsten, door Artevelde
ondersteund, van ieder gevold stuk laken vier penningen meer dan te voren wilden
hebben. Op eenen maendag, in de maend Mei van dit jaer, liepen de beide gezindheden
te wapen op de Vrydagmarkt. Er volgde eene beweenlyke, eene gruwelyke slagtery:
de markt was met lyken bezaeid en bloed stroomde tusschen de voeten der strydenden.
Om deze moordery te doen ophouden bragten de priesters het Heilig ligchaem des
Heeren tusschen de woedende scharen, maer niets kon hunne razerny verdooven: zy
gingen voort in het bloedvergieten, tot dat 1500 lyken de Vrydagmarkt overdekten
en de volders byna geheel vernietigd waren. Men noemde dien dag de kwade
maendag. De glans van Artevelde's overheid moest dan alreeds zeer verdoofd zyn,
daer hy dezen bloedigen oploop niet had kunnen beletten. Nu begon van uit alle
steden van Vlaenderen eene stem op te gaen tegen den staet van verwarring en
regeringloosheid, die uit de afwezigheid van eenen wettigen vorst voortsproot, en
men begon in het algemeen de terugkomst van graef Lodewyk te verlangen. Dit
gevoel, versterkt door de geheime werking van Frankryk, won dagelyks veld, tot zoo
verre dat voorname lieden opentlyk middelen begonnen te beramen om Vlaenderen
geheel en al onder de gehoorzaemheid van den graef te doen terugkeeren. Maer dit
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voornemen kon voor alsdan niet uitgevoerd worden, dewyl koning Eduward van
Engeland te Sluys aenkwam met tachentig oorlogschepen en door zyne
tegenwoordigheid den schrik inboezemde aen degenen die zich voor den graef
genegen toonden. Jacob van Artevelde ging by den koning te Sluys en vormde met
hem het ontwerp om Lodewyk van Nevers van zyne graeflyke kroon vervallen te
verklaren en den erfprins van Engeland tot graef van Vlaenderen te doen verheffen;
maer niet zoohaest had Artevelde de aenbieding of de begeerte van Eduward bekend
gemaekt of er ontstond te Gent een schreeuw van verontweerdiging tegen hem.
Inderdaed, de Vlamingen waren wel woelziek en tot oproer genegen, zy waren wel
als venyn op Frankryk gebeten en vervuld met gloeijenden haet tegen den
franschdollen Lodewyk; eventwel, zoo ver was het met hen nog niet gekomen, dat
zy het oud grafelyk Huis van Vlaenderen wilden onterven om eenen vreemdeling
als vorst aen te nemen. Artevelde boodschapte den koning van Engeland te Sluys
wat wederstand hy had gevonden; deze gaf hem 500 uitgelezen engelsche krygslieden,
en, Artevelde hopende nu beter tot zyn doel te geraken, deed dezelve onder een
geveinsd voorwendsel in zyne wooning te Gent komen. Dan begon hy de inwooneren
op nieuw te aenzoeken tot het verheffen van den zoon des konings van Engeland,
maer in stede van in zyne poogingen te gelukken ontstak hy den haet des volks tegen
hem.
De franschgezinden namen de gelegenheid te baet om hem onder de burgers te
beschuldigen en, door allerlei middelen, hem als een verrader en als een dwingeland
te doen aenzien. - Welhaest vernemen de Gentenaers dat de wooning van Artevelde
vol Engelschen is. Geeraert Denys, deken der wevers, roept, op den 17en july 1345,
zyn ambacht te wapen; een goed gedeelte der andere inwooners vervoegen zich met
hem en allen beginnen vermaledydingen tegen den Ruwaerd uit te roepen. Ditzelfde
volk, dat hem zoo zeer beminde, dat gereed stond om op zynen wenk lyf en have op
te offeren, vervloekt hem nu als een' landverrader en roept om zyne dood. De menigte,
door Geeraert Denys aengevoerd, loopt naer de wooning van Artevelde, breekt de
poort open en stroomt in den voorhof, onder een akelig moordgehuil.
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Artevelde, zich dus bedreigd ziende, doet een venster open, spreekt tot het volk,
herinnert de diensten door hem aen het vaderland bewezen, hy zegt hoe hy den
koophandel deed herleven en den overvloed over Vlaenderen spreidde, hy verzoekt
de bloedzuchtigen te vertrekken en hem des anderendaegs hunne klagten te doen;
maer zyn woord is krachteloos geworden, de toovermagt zyner welsprekendheid is
vergaen. Het volk roept hem huilend toe: ‘Koom af van daer, spreek niet meer van
zoo hoog tot ons en koom ons hier beneden rekening doen over den Landschat van
Vlaenderen!’ Artevelde, ziende wat schrikkelyk lot hem nadert, sluit het venster en
wil in de naburige kerk eene bergplaets zoeken; maer de menigte valt hem aen, de
hand van den schoenmaker Thomas Denys klieft hem met eenen bylslag het hoofd,
en het zielloos

lyk van den ongelukkigen Artevelde stort neder voor de voeten zyns moordenaers!
Zyne wooning wordt geplunderd, de engelsche krygslieden
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worden neêrgehakt en Artevelde's vrienden om hem vervolgd. Op deze wyze verteerde
het vuer des oproers den volksman, die het zoo ontzaggelyk op Vlaenderens bodem
had doen ontbranden.
De beruchte Ruwaerd, Jacob Van Artevelde, is een groot historisch beeld; zyne
vyanden zelven getuigden van zynen wyden geest en van zyne hooge bekwaemheden.
Voorzeker is zyn voornemen edel en verheven geweest, maer het gaet gewoonlyk
zoo: wanneer een mensch, die bezield is met eenen krachtigen wil, een doel, dat hem
door zyne grootheid ontheft, wil bereiken, dan ontziet hy niets; hy smyt met nydig
geweld alle hinderpalen uit den weg en maekt zich dan niet zelden pligtig aen
dwingelandy en aen wreedheid. Wat hier ook van zy, Artevelde heeft zyn vaderland
eenen grooten dienst bewezen, aengezien hy hetzelve aen den franschen invloed
ontrukte en het gered heeft toen het met snelle stappen naer zyne vereeniging met
Frankryk ylde. Die weldaed is gewigtig genoeg om de gedachtenis van Jacob Van
Artevelde ons voor eeuwig dierbaer te maken.
Koning Eduward, de moord van Artevelde vernemende, ontstak in eenen hevigen
toorn. De voornaemste steden van Vlaenderen zonden hem gezanten, om hem te
doen zeggen dat zy geen deel hadden aen de moord van den Ruwaerd, en niet
voornemens waren van de verbindtenis met Engeland af te zien; wat meer is, dat
dezelve kon vereeuwigd worden indien de koning van Engeland zyne dochter wilde
ten huwelyk geven aen den jongen Lodewyk van Male, zoon van graef Lodewyk
van Nevers en wettig erfgenaem van Vlaenderen. De toestand van zaken bleef dezelfde
en de graef won niets by de dood van den Ruwaerd; zyne benden werden zelfs door
de Gentenaers voor Dendermonde en voor Axel verslagen.
Overal in België, behalven in Henegauwen, was de overheid der vorsten miskend,
overal gelukte het de burgeren in overwigt te geraken. Luik had de magt zyner
bisschoppen byna vernietigd. Er was een geschil opgestaen tusschen de stad Hoey
en den bisschop Adolf Van der Marck; deze, willende de oproerige stad tot
onderdanigheid dwingen, had de hulp gevraegd van de graven van Henegauwen, van
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Luxemburg en van Gelderland, die naer Luik gekomen waren. De inwooners van
Hoey, langs hunnen kant, hadden den hertog van Braband als hunnen vorst herkend,
op voorwaerde dat hy hen tegen den bisschop zou verdedigen. Terwyl men alles tot
eenen beslissenden oorlog bereidde ontstonden binnen Luik nieuwe beroerten. De
bisschop zich in eene netelige gesteldtenis ziende, nam het voorstel aen van zich aen
de beslissing der in Luik zynde vorsten te onderwerpen en alzoo tot den vrede te
komen. De uitslag was hem niet gunstig: de vorsten bevoordeelden in alles de
gemeenten en gaven, in 1343, eenen onherstelbaren knak aen de overheid van den
bisschop en aen den invloed der edelen, door de volgende beslissing: dat er te Luik
een geregtshof van twee-en-twintig leden zou ingerigt worden, die alleen en zonder
beroep over alle de belangen van den staet zouden mogen oordeelen en bevelen.
Slechts vier edelen mogten deel maken van die magtige vergadering; de overige
achttien leden moesten burgers zyn. De bischop was gedwongen die voorwaerde aen
te nemen, hoe pynelyk het hem ook zyn moest alle zyne overheid in de handen der
twee-en-twintig mannen te zien. Toen hy in 1344 overleed had hy van de vorstelyke
weerdigheid byna niets meer dan den naem: de gemeente was meester.
De laetste graef van Henegauwen en Holland, afstammende van het Huis der
d'Avesne's, werd in 1345 in Vriesland vermoord. Zyne zuster Margareta, echtgenote
van keizer Lodewyk van Beijeren, beërfde zyne staten en bragt dezelve diensvolgens
onder het vorstelyk stamhuis van Beijeren. Zy stelde Holland en Zeeland onder het
bestier van haren zoon Willem en behield zelve het bestier van Henegauwen, te
gelyker tyd met haren zoon Aelbrecht. Het jaer daerna weigerde Willem haer de
vastgestelde byleving te betalen en geraekte in oorlog met zyne moeder. Uit dezen
twist rezen in Holland groote bloedstortingen; er ontstonden twee gezindheden, die,
onder de namen van Hoeks en Kabiljauws, de keizerin Margareta of haren zoon
voorstonden en gedurende lange jaren hun vaderland verscheurden.
In de maend july 1346 werd de oorlog tusschen Frankryk en Engeland met eene
groote magt van wederzyde voortgezet. Eduward landde
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met eene talryke vloot op de kusten van Frankryk en drong door tot by Parys, alles
roovende en verbrandende. Onderwyl deden de Vlamingen op de fransche grenzen
groote schade aen het platte land. De Engelschen werden van Parys terug gedreven,
tot omtrent Crecy, alwaer, op den 26en augustus 1346, een ongemeen bloedige veldslag
plaets had, in denwelken de Franschen de nederlaeg kregen en meer dan 20,000 man
verloren. De graef van Vlaenderen, Lodewyk van Nevers, die onder het fransch
vaendel streed, verloor het leven in dit gevecht.
De jonge Lodewyk, bygenaemd van Male, als zynde te Male by Brugge geboren,
moest zynen vader in het graefschap opvolgen. Hy was ook tegenwoordig geweest
by den slag van Crecy en had zich met den koning van Frankryk door de vlugt gered.
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Hoofdstuk III.
Lodewyk Van Male, graef van Vlaenderen. - Verovering van Braband
door de Vlamingen. - Everhard 'T Serclaes. - De witte Kapruinen te
Gent en te Leuven. - Philips Van Artevelde. - Het Huis van
Bourgundië beërft Vlaenderen.
Van 1346 tot 1381.

Door de dood zyns vaders beërfde Lodewyk van Male het graefschap. Nog in hetzelfde
jaer 1346, werd hy door de groote steden naer Vlaenderen geroepen en plegtiglyk
ingehuld. De jonge graef was alsdan slechts zestien jaer oud: zyn huwelyk werd
tusschen de groote mogendheden een twistappel. De koning van Engeland verlangde
hem met zyne eigene dochter Isabella te doen trouwen, dit was insgelyks de begeerte
der gemeenten; de
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koning van Frankryk integendeel wilde hem uithuwelyken aen de dochter des hertogs
van Braband, op voorwaerde dat deze zich niet meer met Engeland verbinden zou.
Lodewyk van Male verklaerde dat hy nooit zou trouwen met de dochter van Eduward,
die de oorzaek was van de dood zyns vaders; hy wilde geenszins het oor leenen aen
al wat de steden hem deden zeggen: onder anderen, dat de vriendschap van Engeland
hoogst noodzakelyk was voor den vlaemschen koophandel, dewyl dit land alleen de
noodige wol opleveren kon; dat hy zou inzien hoe alle beroerten en onlusten
voortgesproten waren uit zyns vaders verkleefdheid aen Frankryk en dat, indien zy
met eenen der beide koningen in oorlog moesten komen, het veel voordeeliger was
Frankryk tot vyand te hebben, vermits men dan nog hopen mogt de steden van
Waelsch-Vlaenderen, Ryssel, Douay en Orchies, weder te krygen. Wel vertoonden
hem de engelsche gezanten hoe Frankryk, sedert meer dan dry honderd acht-en-twintig
jaren, de verklaerde vyand geweest was van alle volkeren die uit duitsch bloed
gesproten zyn, zonder dat men hopen mogt die oorsprongelyke vyandschap ooit te
zien verminderen; doch Lodewyk van Male, genoegzaem onbuigbaer voor zynen
ouderdom, bleef by zyn eerste voornemen, en, ziende dat men hem bewaekte en hy
welligt tegen dank zou gedwongen worden volgens de begeerte des volks zich te
gedragen, ontsnapte hy, in 1347, uit Vlaenderen, begaf zich naer Frankryk en van
daer naer Braband, waer hy trouwde met Margareta, dochter van hertog Jan, de derde
van dien naem. De Vlamingen zich in hunne hoop bedrogen ziende, namen de wapens
op, stelden alle de ambtenaren af, welke door den graef benoemd waren, verbeurden
de goederen zyner vrienden en begonnen op nieuw de wooningen der edelen te
plunderen. Op de grenzen van Frankryk, en byzonderlyk voor Kales, deden zy de
Engelschen openlyk bystand. In 1348 werd eindelyk de overheid van den graef geheel
hersteld, behalven te Ypre en te Gent, waer Geeraert Denys de vyandschap tegen
Lodewyk van Male onderhield. Deze vorst sloot hetzelfde jaer een vredeverdrag met
Engeland, waerby hy zich verbond nooit tegen dien staet de wapens te voeren en
deszelfs handelsbetrekkingen met
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Vlaenderen onveranderd in stand te laten. Gent en Yperen onderwierpen zich, en de
graef bestierde het Land zonder nog schynbaer aen eenen vreemden invloed te
gehoorzamen. Hy ondervond al spoedig hoe zeer de Vlamingen genegen waren hunne
liefde aen hunnen vorst te schenken, indien deze zich maer onafhanglyk wilde toonen;
en hy mogt daeruit de overtuiging putten dat alle de beroerten gesproten waren uit
de slaefsche onderwerping der graven aen de bevelen van een uitheemsch hof.
Lodewyk van Male was een geldverspillend vorst, altyd omringd van goochelaers,
zangers en vrolyke gezellen. Daer zyne inkoomsten niet zeer hoog liepen, bevond
hy zich meermalen in schuld en ligtte dan, met toestemming der gemeenten,
buitengewoone belastingen, om zich jegens zyne schuldeischers te kunnen kwyten.
Te Gent bestond nog altyd eene gezindheid die hem vyandig was: de wevers met
hunnen deken Geeraert Denys waren de opstokers dier gezindheid. De zware lasten
voor beweegreden nemende, liepen zy te wapen en wierpen zich op tegen den graef.
Lodewyk van Male te Gent komende, vond 600 wevers in eene dreigende houding
op de Vrydagmarkt staen, en zag zich weldra door deze wederspannigen aengerand;
maer de andere ambachten van Gent liepen toe om den vorst te verdedigen en hakten
zoo verwoed onder de wevers, dat geen enkel na den stryd nog in leven was. Geeraert
Denys lag dood tusschen de lyken zyner makkers. De wevers van Yperen werden
omtrent denzelfden tyd ten onder gebragt, en Vlaenderen voor eenigen tyd van de
plaeg der muiteryen en der beroerten verlost.
In het jaer 1350, Philips van Valois gestorven zynde, was Jan II op den franschen
troon geklommen. Het jaer daerna, op aenrading der gemeenten, weigerde de graef
Lodewyk den koning manschap te doen en deszelfs krooning by te woonen, ten ware
men aen Vlaenderen de steden Ryssel, Orchies en Douay teruggave. De oorlog scheen
uit deze weigering te zullen voortspruiten, doch de graef kreeg andere gedachten en
trok het volgende jaer met eenige wethouders der steden van Vlaenderen naer
Frankryk om het geschil by te leggen.
In 1355 overleed Jan III, hertog van Braband, in een klooster, waer
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hy, ziek zynde, zich had doen brengen om in het gewaed der Bernardynen te kunnen
sterven. Hy liet geene mannelyke erfgenamen na

en werd opgevolgd door Wencelyn van Luxemburg, de echtgenoot zyner dochter
Johanna. Hierdoor kwam Braband met Luxemburg onder den zelfden hertog, en deze
nieuwe en magtige staet zou misschien zwaer in de schael der gebeurdtenissen
gewogen hebben, had Wencelyn geen onbekwaem, dartel en geldzuchtig vorst
geweest.
Het jaer daerna eischte de graef van Vlaenderen de heerlykheid van Mechelen,
welke hy nochtans in 1346 aen hertog Jan verkocht had, maer de penningen waren
hem nooit geteld geweest: daerenboven had hy nog niets ontvangen van de bruidschat
zyner vrouw Margareta van Braband. Zyne eischen niet aenhoord ziende, bragt hy
een leger Vlamingen te been. Mechelen gaf zich over, Brussel werd ingenomen,
Leuven, Nyvel en andere steden vielen insgelyks in de magt der Vlamingen en geheel
Braband werd gedwongen de overheid van den graef
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van Vlaenderen te erkennen, dewelke den tytel van hertog van Braband begon te
voeren. Onderwyl was Wencelyn te Maestricht, zich vermakende met vrolyke gezellen
en zonder te bedenken door welk middel hy ooit in zyne staten zich zou kunnen
herstellen. Graef Lodewyk liet in alle steden goede bezettingen en keerde terug naer
Vlaenderen. De Brabanders verdroegen de tegenwoordigheid der Vlamingen niet
met geduld; nog hetzelfde jaer, 1356, in de maend october, kwam een brabandsch
ridder, Everhard 'T Serclaes genaemd, op eenen duisteren nacht binnen Brussel
geloopen met omtrent vyftig moedige makkers. Door de straten gaende, hieven zy
den krygsschreeuw van Braband aen, Braband den grooten hertog! Meteen liepen
de burgers te samen op de markt en dreven de Vlamingen uit de stad. Voor het einde
des jaers was geheel Braband onder het bestuer van hertog Wencelyn teruggekeerd.
De Vlamingen gingen niettemin voort met dagelyks het land van Braband af te loopen
en te verwoesten. Eindelyk, in 1357, werd de vrede gesloten. Wencelyn stond
Mechelen en Antwerpen aen Vlaenderen af.
Zoohaest was Braband niet van den inloop der Vlamingen verlost of de
binnenlandsche beroerten kwamen op nieuw de ruste stooren. De burgers begonnen
zich meer dan ooit tegen het overwigt der oude adelyke geslachten te verzetten, en
lieten geene poogingen onaengewend om inbreuk op hetzelve te doen. Door nyverheid
in bezit van aenzienelyke goederen geraekt, hadden zy zich eene magt verworven,
wier ontwikkeling zy met ongeduld door de edelen zagen wederhouden. Dewyl de
adelyke stammen in bezit der gewigtigste ampten waren, en zich des te hooveerdiger
toonden naermate hun gezag meer bedreigd werd, groeide er een diepe haet in het
hart der burgeren, tot dat het onweêr eindelyk losbrak. In alle steden wierp het volk
zich op tegen het bestier der adelyke geslachten en eischte gewapenderhand, dat ten
minste de helft der wethouders uit de burgery gekozen wierde. De hertog liet de twee
gezindheden begaen en bemoeide er zich weinig mede. In Brussel hadden de edelen
reeds het volk overvallen en met geweld tot onderdanigheid gedwongen. Dan, binnen
Leuven zegepraelden de burgers;
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aengevoerd door hunnen Meijer Coutereel, liepen zy de huizen der edelen af en
sleurden al wie van adelyk geslacht was naer de gevangenis. Het

schynt dat hertog Wencelyn bedektelyk die beroerte had begunstigd; want hy ontving
de helft van het losgeld, dat men van de gevangen edelen afeischte, en vergunde de
Leuvenaers, dat voortaen van de zeven schepenen, dry uit het volk zouden worden
gekozen.
De keizerin Margareta, gravin van Holland en Henegauwen, stierf in 1356. Haer
zoon Willem van Beijeren volgde haer op in alle hare staten. Hy is het die, om tegen
den bisschop van Utrecht te oorlogen, de burgery van Bergen voor de eerste mael in
zekere wapenbenden verdeelde. Twee jaren later werd hy met zinneloosheid geslagen
en in het kasteel van Quesnoi opgesloten: zyn broeder Aelbrecht volgde hem op.
Deze vorst was trotsch, wraekgierig en niet zeer bekwaem om de ruste in
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Henegauwen te behouden. In 1364 deed hy eenen dapperen en beruchten ridder, met
name Segher van Enghien, by het hoofd vatten en onthalzen om een gering geschil
dat er tusschen hem en den ridder gerezen was. De bloedverwanten van den onthalsden
stelden zich in de wapens, en, geholpen door den adel van Henegauwen en van
Vlaenderen, bragten zy een leger in het veld. Graef Aelbrecht ontbood hulpbenden
uit Holland en uit Beijeren en tastte het adelyk leger aen; maer hy kreeg de nederlaeg
en werd, in 1366, gedwongen eenen vernederenden vrede te aenveerden.
Graef Lodewyk van Male had eene zeer jonge dochter, Margareta genaemd,
dewelke na hem het graefschap moest beërven. Daerom, van alle kanten poogden
de vorsten deze jonge gravinne een voor hen voordeelig huwelyk te doen aengaen;
de koning van Engeland vroeg haer voor zynen zoon Edmond, terwyl de koning van
Frankryk haer voor zynen broeder Philips van Bourgundië deed verzoeken. De graef
van Vlaenderen was genegen om zyne dochter aen Edmond van Engeland te geven,
om dieswille dat hy den wensch zyner onderdanen wilde inwilligen en misschien
zelf eenen walg van den invloed van Frankryk gekregen had. Zyne moeder Margareta,
die eene dochter was van Philips V, overleden koning van Frankryk, kwam hem
vinden en poogde door alle middelen hem tot het huwelyk zyner dochter met Philips
van Bourgundië over te halen. Ziende dat hy haer hardnekkig bleef weigeren,
ontvlamde zy in eene bittere spyt; haer opperkleed losrukkende, riep zy uit: ‘Welaen!
vermits gy, noch aen den wil des konings, noch aen dien uwer moeder wilt
gehoorzamen, zal ik u schande aendoen: myne borsten, welke u alléén en geene
andere gevoed hebben, zal ik afsnyden en de honden te eten geven. Weet ook dat ik
u onterf en dat gy nooit myn graefschap van Artois bezitten zult.’ - Graef Lodewyk,
verschrikt en ontroerd, poogde zyne moeder te bedaren en willigde in hare begeerte.
In 1369 werd de echtverbindtenis tusschen de jonge Margareta van Vlaenderen en
Philips van Bourgundië, bygenaemd de Stoute, plegtiglyk gevierd in de oude kerk
van St.-Baefs, te Gent. De dry steden van West-Vlaenderen, welker terughouding
door de
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Franschen nu reeds zoo lange jaren de oorzaek van haet en twist geweest was, werden
aen Vlaenderen wedergegeven. Het volk verheugde zich hierover zeer, en zag dus
met blydschap het huwelyk der jonge gravin. Eene lange rust volgde op die
verbindtenis, welke Vlaenderen later onder het stamhuis van Bourgondië zal
overbrengen.
Braband genoot nu insgelyks eenen weinig onderbroken vrede sedert byna acht
jaren. Misschien zou dezelve zich nog verlengd hebben, maer er ontstond op de
grenzen des hertogdoms eene oorzaek van oorlog. Sedert eenigen tyd waren alle de
wegen, die naer de Rhynlanden geleidden, overdekt met benden struikroovers en
plunderaers, die zich zelven

naer hunnen oversten Linfaerts noemden. In korten tyd was het getal der Linfaerts
zoo schrikkelyk groot geworden dat de koophandel tusschen Braband en de duitsche
staten geheel ophield. De keizer Karel IV bewerkte eene samenspanning tusschen
de graven van binnen-België
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om tot de uitroeijing der struikroovers mede te werken: hertog Wencelyn kreeg, in
1371, het bevel over de vereenigde wapenmagt en trok op tegen den graef van Gulik,
die als beschermer der Linfaerts gekend was. Omtrent Bastweiler, tusschen Maestricht
en Gulik, ontmoette zich de twee vyandige legers en een beslissende veldslag begon.
Wencelyn had, zonder tot het gevecht gereed te zyn, zich laten verrassen en kreeg
de nederlaeg; hy werd met dry honderd ridders gevangen genomen en in hechtenis
gehouden. Het jaer daerna geraekte hy, door tusschenkomst van den keizer, op vrye
voeten en keerde terug naer Braband. Gedurende zyne gevangenis hadden de steden
eene samenspanning aengegaen om hare voorregten te verdedigen, en hadden de
renten en goederen van den hertog aengeslagen om zyne schulden te betalen.
Wencelyn dwong by zyne terugkomst de gemeenten en kloosters tot het opbrengen
van 130,000 gouden mottoenen, om te voorzien in de kosten van den laetsten oorlog;
hy bekrachtigde de vorige vryheden en breidde de keure van Cortenberg uit.
Gedurende tien jaren bleef Vlaenderen zonder oorlog; doch, alhoewel er geene
groote wapeningen of oproeren geschiedden, mag men niet zeggen dat het Land
waerlyk de langgewenschte rust genoot. De losbandigheid en de wraekzucht zyn
gevolgen der volksberoerten; deze ondeugden heerschten in het vaderland en deden
het bloed der burgeren, nu niet in opstanden, maer by verassing stroomen. In het
regtsgebied van Gent alleen telde men, binnen den loop van één jaer, veertien honderd
byzondere moorden, meest allen begaen in herbergen, taveernen en andere plaetsen
van openbare vermaken of van ontucht. De hoogmoed der ryke burgers was ten
toppunt geklommen; door hunne pracht in kleeding en eetmalen overtroffen zy niet
zelden de edelen die, in navolging van den graef, insgelyks alles inspanden om zich
door hunne geldverkwisting te onderscheiden. Graef Lodewyk was een groot
liefhebber van steekspelen en andere ridderfeesten, tot dewelke hy de edelen van
alle omliggende landen gewoonlyk uitnoodigde. Meer dan eens bragt hy zich zelven
in zware schulden om in derzelver kosten te kunnen voorzien. Het was hem
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niet zeer moeijelyk geweest, van de ryke steden buitengewoone toelagen te verkrygen;
maer allengskens versleet dit middel en men begon overal tegen de nieuwe belastingen
te morren: Gent weigerde eerst dezelve te betalen. De graef wendde zich, in 1379,
tot de Bruggelingen, dewelke hem eene aenzienlyke toelage beloofden te geven, op
voorwaerde dat hy hun toeliete de vaert te Brugge van uit het Minnewater voort te
graven tot in de rivier de Leye, omtrent Deynze. Niettegenstaende dat de voornaemste
edelen en wyze mannen van Vlaenderen hem dit afrieden, stond de graef aen de
Bruggelingen het gevraegde oorlof toe. Dit voorval, hoe eenvoudig, ja, hoe
onbeduidend het ook moge schynen, ging oorzaek geven tot den beweenlyksten
burgeroorlog, die het vaderland verscheurd hebbe. De Gentenaren zagen in de
ontworpen vaert eene inbreuk op de voorregten van binnenlandschen rivierhandel,
welke zy van onheugelyke tyden beweerden te bezitten. Of deze nieuwe vaert hun
wel eene merkelyke schade kon toebrengen is niet zeker; in alle geval bezaten zy
den alleenhandel der binnenwateren niet door regt; maer het was de inwooners der
stad Gent genoeg, hier in vergeten te schynen, om alweder de wapens op te vatten
en de rust des lands door bloedige oploopen te stooren. Er bestond binnen Gent eene
zekere gilde of broederschap, waervan de stoutmoedigste en meest woelzieke burgers
deel maekten; dit broederschap, dat men wel de ontevreden zou hebben mogen
noemen, moest ontwyfelbaer alle de edelen en byzonderlyk den graef vyandig zyn:
men hiet het de gilde der Witte Kapruinen, omdat zy, als kenteeken, eene witte kap
op het hoofd droegen. Jan Hyoens, een waeghals, maer bekwaem en dapper, stond
aen het hoofd der Witte Kapruinen; hy blaekte in eenen bitteren haet tegen den graef,
die hem van het ambt van deken der schippers had afgezet om het aen eenen zekeren
Mathys te geven. Zoodra hy hoorde dat de Bruggelingen begonnen hadden de vaert
te graven, liep hy met eene bende zyner stoutste gezellen ter plaetse, sloeg een gedeelte
der brugsche arbeiders dood en verjoeg de overigen. Deze aenval verspreidde den
schrik door Vlaenderen, als of ieder gevoeld hadde, dat de minste beroerte eene
langdurige
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ontsteldtenis moest baren. Voorname burgers en edellieden verkregen zoo veel van
den graef, dat hy het oorlof aen de Bruggelingen gegeven, introk, op voorwaerde dat
de gilde der Witte Kapruinen zou worden te niet gedaen. De burgers van Gent waren
genoeg genegen om de begeerte van den graef te vervullen en alzoo een einde aen
de onrust te stellen; maer Jan Hyoens deed hun verstaen dat men de Kapruinen wilde
te niet hebben om hunne vryheden onbelet en ongestraft te kunnen inkorten: de
Kapruinen bleven in stand, ondanks de bevelen van den graef. Eindelyk wilde deze
de wederspannigen met geweld dwingen en zond twee honderd ruiters naer Gent.
De Kapruinen liepen te wapen, versloegen de mannen van den graef, scheurden zyne
baniere en verjoegen alle zyne ambtenaren en aenhangers uit de stad, welke dan door
Hyoens bestierd werd. De vreedzame burgers zagen de nieuwe wapening met verdriet
en met angst, doch niemand durfde de Witte Kapruinen opentlyk tegenspreken, want
deze woelzieke mannen stelden zich zoo dwingend en zoo moorddadig aen, dat het
gevaerlyk was, wyze en vredezoekende woorden te laten hooren. Na vele onstuimige
byeenkomsten besliste men dat er twaelf gezanten tot den graef zouden gezonden
worden om zyne genade af te smeeken en eene algemeene vergiffenis te verkrygen;
maer men zou die niet aenveerden, ten zy allen, wie het ook ware, in dezelve begrepen
wierden. De graef ontving de gezanten te Male en was gereed om hun alles toe te
staen, toen men te Male vernam, hoe Jan Hyoens met by de 10,000 Witte Kapruinen
uit Gent vertrokken was en het kasteel van den graef te Wondelghem had verwoest
en geplunderd; hoe hy verder bezig was het land te doorloopen om de sloten en
burgten der edelen te berooven, en de inwooners met geweld dwong hem den eed
van getrouwigheid te doen. De graef zond daerop de gezanten met schrikkelyke
bedreigingen weg en zegde hun, dat hy nooit van vrede nog zou willen hooren spreken,
ten zy de Gentenaren zich in genade en ongenade aen hem onderwierpen. Dan trok
hy naer Ryssel, riep er zyne ridders in eene algemeene vergadering te samen en
verdeelde hen in eenige sterke steden om dezelve tegen de oproermakers te
verdedigen. Weldra vertrok Jan
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Hyoens op nieuw uit Gent aen het hoofd van 10,000 man, die zich allen onder de
baniere der Witte Kapruinen hadden gesteld; hy verscheen voor Brugge en wilde die
stad met geweld innemen, maer het gemeene volk opende de poorten en de Gentenaren
trokken er zonder bloedstorting binnen; Damme ging insgelyks tot de opstandelingen
over. Onderwyl werd Jan Hyoens te Brugge, den derden dag, eensklaps doodelyk
ziek; men voerde hem in eene draegbaer naer Eecloo, waer hy stierf. Men vermeent
dat hy vergiftigd is geweest door eenige edelvrouwen, met dewelke hy, den avond
voor zyne ziekte, te Brugge het avondmael

genut had. Dan, zyne dood dempte den oproer niet. Integendeel een groot getal andere
steden traden in verbond met de Witte Kapruinen en
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leverden hun gyzelaers als panden hunner trouw. Na de dood van Jan Hyoens hadden
de opstandelingen zich vier nieuwe oversten gekozen, namentlyk Jan Bruneel, Jan
Boele, Rase van Herzeele en Pieter Van den Bossche. In weinig tyds waren alle de
voorname steden in het verbond der Kapruinen getreden. Audenaerde en
Dendermonde alleen stonden nog onder den graef.
Verwonderlyk is het hoe de verteerende ziekte des oproers geheel Vlaenderen
alsdan beheerschte; nooit zag men eenen opstand die min gegrond en onregtveerdiger
was dan deze: men vraegt nutteloos wat de Vlamingen in deze omstandigheid toch
begeerden. Eischten zy nieuwe voorregten? Wilden zy eenen anderen graef of een
volksbestuer? Hadden zy zich over schreeuwende onregten te wreken? Geene enkele
dezer vragen kon men bevestigend beantwoorden: integendeel, vóór den opstand
was graef Lodewyk van Male, ondanks zyne geldligtingen, genoegzaem bemind, en
nu zelfs was het niemands gedacht eenen anderen vorst te hebben of zonder wettig
hoofd te blyven. De ware oorsprong van dezen beweenlyken en vloekbaren opstand
is nog altyd de haet der kleinen tegen de grooten, der burgers tegen de edelen:
hetzelfde gevoel, dat nu sedert byna dry honderd jaren den bodem van België met
bloed overgoten heeft. Daerby voegt zich op dit tydstip nog een andere niet min
laekbare drift, de nyd en de yverzucht tusschen de twee groote handelsteden van
België, Gent en Brugge.
Nu de Witte Kapruinen geheel het land onderworpen hadden, waren alle de edelen
dagelyks aen mishandelingen blootgesteld; een groot getal derzelve had zich binnen
Andenaerde opgesloten, maer de Gentenaers belegerden weldra deze stad met 60,000
man, welke uit alle gewesten van Vlaenderen tot hen gekomen waren. Audenaerde
werd goed verdedigd, doch, niettegenstaende dat de Gentenaren er dagelyks veel
volks verloren, scheen de stad door gebrek en hongersnood welhaest in hunne handen
te zullen vervallen. In deze gesteldtenis verzocht graef Lodewyk de hulp van zynen
schoonzoon, de hertog Philips van Bourgundië. Deze, naer Vlaenderen gekomen
zynde, stelde zich als

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

261
middelaer aen en deed zoo veel dat men eenen vrede trof, waerby graef Lodewyk,
om veel bloed te sparen, zich gedwongen zag aen de Gentenaren eene algemeene
vergiffenis toe te staen, met de belofte dat hy binnen hunne stad en niet te Male,
voortaen zyn hof houden zou. Na eene wyl geaerzeld te hebben ging graef Lodewyk
naer Gent en werd er met groote blydschap onthaeld; op de Groote Markt sprak hy
uit een venster tot het volk met wyze en zachte woorden en eischte de afschaffing
der Witte Kapruinen. Maer deze laetsten, die zich in groot getal op de markt bevonden,
ontvingen de redevoering van den graef met hoonend gemompel, en, toen hy tusschen
hen doorging om naer de hem bestemde wooning te keeren, bezagen zy hem met
linksche blikken en zonder zich eenigzins te buigen of hem het minste bewys van
eerbied te geven. Lodewyk bemerkte spoedig dat hy niet veilig onder deze vyandige
burgery kon woonen en vertrok, reeds den tienden dag, bedektelyk uit Gent naer
Ryssel en van daer naer Parys by den koning. Onderwyl trok Jan Bruneel met 500
Kapruinen uit Gent naer Audenaerde en nam de stad zonder moeite in, alzoo er zich
niemand bevond om ze te verdedigen. De graef dit hoorende, deed aen de wethouders
van Gent zeggen, dat zy hunne mannen uit Audenaerde zouden doen gaen of dat hy
tegen de inwooners der oproerige stad eenen beslissenden oorlog ging ondernemen.
Jan Bruneel, die zonder iemands bevel naer Audenaerde getogen was, werd
teruggeroepen en uit het Land gebannen; weinig daerna, in de handen des graefs
gevallen zynde, stierf hy te Ryssel door de handen van den beul. Dit joeg de andere
oversten der Kapruinen eenen grooten schrik aen; zy zagen wel dat de graef zich
over hen op dezelfde wyze wreken zou, indien hy hen in handen krygen kon: daerom
begonnen zy nog meer dan te voren hunne stadgenoten tot wederstand aen te manen.
Gedurende eenigen tyd deden de Witte Kapruinen niets anders dan de velden
doorloopen en alle kasteelen van edelen verwoesten. Tusschen Audenaerde en Kortryk
versloegen zy 800 man van de graeflyke benden. Allengskens nochtans begon het
grootst gedeelte van Vlaenderen, in 1380, eenen walg van deze bloedige en nuttelooze
twisten te krygen. De koophandel
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en de nyverheid waren overal aen het vervallen en in eenige steden als Ryssel, Kortryk
en Brugge byna geheel vernietigd. Antwerpen is aen deze beroerten zyne eerste
opkomst als handelsstad verschuldigd, vermits vele vreemde kooplieden uit Brugge
aldaer in dien tyd gingen woonen. De Hansen of kooplieden van noorder-Duitschland
waren naer Dordrecht in Holland, vertrokken.
In dezen stand van zaken gaet de graef naer Brugge, alwaer hy door het
welmeenend gedeelte der burgers met blydschap wordt ontvangen. Hy doet er 500
opstandelingen ter dood brengen. De Gentenaren komen naer Brugge en geraken in
de stad; maer de burgers loopen te wapen, overwinnen de Gentenaren in eene
hardnekkige worsteling, dooden er 600 en nemen er 300 gevangen. Langs eenen
anderen kant nemen de Witte Kapruinen Dendermonde in en steken hetzelve in brand.
De Gentenaren verzoeken korts daerna den vrede; de graef zelf gaet naer Gent en
wordt er door allen met blydschap ontvangen; men vergeet van wederzyde de haet
en wraek, en de oproer schynt gedempt. Maer er ontstaet zeven weken daerna te
Brugge een oploop der wevers tegen eenige edelen; de wethouders dier stad
verdedigen de edelen en straffen de wevers. Dit hooren de Kapruinen van Gent, die
meest allen van het weversambacht zyn: zy loopen te samen en trekken naer Brugge
onder geleide van Jan Boele en Arnold De Clerck. Onderwege besluiten de Gentenaers
dat Jan Boele om hulpbenden naer Yperen zal gaen en met dezelve het leger op de
baen van Rousselare zal komen vervoegen. Jan Boele bekomt te Yperen een
aenzienlyk getal mannen en trekt met dezelve naer den vyand zonder het andere
gedeelte des legers te gaen opzoeken. Weldra valt hy in eene hinderlaeg van de
graeflyke benden; een gevecht heeft plaets, de Gentenaren worden verslagen en
verliezen 1200 man; zy vermoorden Jan Boele, als verdacht van verstandhouding
met den graef. Yperen geeft zich over; Lodewyk doet er eene wreede en allezins
laekbare wraekneming: 300 burgers worden er ter dood gebragt. Dit kort en bloedig
regt, door den graef in alle onderworpen steden gedaen, belet de Gentenaren om
vrede te vragen. Het geheele jaer door, stroomt het bloed in verschillende gevechten.
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Gent wordt gedurende zes weken belegerd en stelt eindelyk den vrede voor. De graef
ontvangt de oproerige stad in genade: er volgt eene rust van dry maenden.
Na dien tyd, in het begin van 1381, eischten de Bruggelingen de weerde der
goederen terug, welke de Gentenaers binnen Brugge geroofd en in hunne stad
openbaerlyk verkocht hadden. Het vuer des oproers ontvlamde zoo schrikkelyk als
te voren; de Gentenaren, alhoewel door alle andere steden, behalven Geeraertsberge,
verlaten zynde, bragten een talryk leger te been en trokken op tegen de graeflyke
benden; onderwege versloegen zy by de 600 ruiters en kwamen omtrent Nevele in
het gezigt van het graeflyk leger, dat 1500 ruiters en 20,000 voetgangers telde, onder
bevel van den jongen en moedigen ridder Walter van Enghien, nog geene twintig
jaren oud zynde. Een bloedige veldslag ving aen: de Gentenaren gaven blyken van
eene ongemeene onversaegdheid en versloegen veel van des graven volk, onder het
geschreeuw van Gent! Gent! Hunne vyanden, niet min door razerny vervuld, riepen
gedurig Vlaenderen den Leeuw! en hakten schrikkelyk onder de Gentenaers. Eindelyk
werden deze laetsten onder het overgroot getal verplet, by de 6,000 Gentenaers lagen
in hun bloed zwemmende op het slagveld; de anderen keerden naer huis met hunnen
oversten Pieter Van den Bossche. Te Gent komende sleepten zy zes-en-twintig
krygsgevangen Bruggelingen uit hunne gevangenissen tot op de markt en sloegen
ze daer, uit razerny, met hamers en stokken dood; voorts staken zy vyf of zes kleine
steden in brand en hielden niet op de omliggende plaetsen te verwoesten. Eenige
poogingen om den vrede te verkrygen werden er wel gedaen, doch de Witte
Kapruinen, voor hun leven vreezende, wilden de voorwaerden van den graef niet
aennemen. Ondertusschen werd Geeraertsberge, de eenige stad die het nog met Gent
hield, door Walter van Enghien ingenomen en op twee honderd plaetsen in den brand
gestoken: 5,000 burgers verloren er het leven. De graef vervoegde zyne zegepralende
benden en ging Gent belegeren. Terwyl men den tyd in kleine schermutselingen
doorbragt, werd de deken der wevers, Lieven Walrave, door de Kapruinen van
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verstandhouding met den graef betigt. Het geringe volk sloeg hem dood en de vrouwen
sleurden zyn lyk door den modder der straten. Het beleg

scheen lang te zullen duren; maer de moedige Walter van Enghien in een gevecht
gesneuveld zynde, werd graef Lodewyk met zulke diepe droefheid bevangen, dat hy
het beleg opbrak en naer Brugge terugkeerde. Het spreekt van zelven dat, by deze
gedurige ontrusting, de volksarbeid, de koophandel en alle nyverheid binnen Gent
gestremd of te niet waren. Ook begonnen de burgers luid op om vrede te roepen en
de Witte Kapruinen van alle hunne ongelukken te beschuldigen. Eene nieuwe
onderhandeling, door Aelbrecht van Henegauwen op verzoek der Gentenaren
begonnen, eindigde zonder uitslag, vermits de Kapruinen de voorwaerden van den
graef verwierpen. De levensmiddelen waren schaersch en duer binnen Gent; het arm
volk, zonder werk en zonder brood, was moeijelyk nog te bedwingen, de overheid
der gekozene wethouders werd miskend en alles voorspelde eene bloedige worsteling
binnen de stad zelve. Zich herinnerende wat overvloed er gedurende het verbond
met Engeland geheerscht had, riep het volk
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dikwyls: ‘Oh! leefde Jacob Van Artevelde nog, het zou er zoo niet gaen!’
Pieter Van den Bossche, een der hoofden van de Witte Kapruinen, dit gehoord
hebbende, ging Philips Van Artevelde, den zoon van Jacob, op eenen avond bezoeken.
Deze Philips, het droevig einde zyns vaders voor oogen houdende, leefde gansch
eenzaem met zyne moeder en zyne echtgenote, zonder zich met de gemeentezaken
te bemoeijen; zyne gewoone bezigheid was van uit een venster zyner wooning in de
Schelde met eene angelroede te visschen. Pieter Van den Bossche wist hem zoo wel
te doen begrypen, dat hy alleen de stad redden kon, dat hy eindelyk tot zyne begeerte
overkwam en toestemde de plaets zyns

vaders te aenveerden. Des anderendaegs kwamen de ambachten hem hulde doen en
hy ontving den eed des volks op de markt. Philips Van Artevelde was welsprekend
als zyn vader, zoet en gespraekzaem met
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iedereen, wys en diep van raed. Het volk beminde hem uitermate en gehoorzaemde
hem blindelings; echter kon hy, waer hy het nuttig dacht, zich ook wel streng en
wreed toonen. Hy deed ten eerste twaelf burgers dooden, omdat zy het waren, die
de oneenigheid onder de Gentenaers onderhielden en eertyds niet vreemd aen de
moord zyns vaders geweest waren. De deken der wevers, die onder de hand ten
voordeele van den graef arbeidde, werd insgelyks ter dood gebragt. Hierop deed
Artevelde in alle de straten der stad, onder anderen, de volgende bevelen afkondigen:
alle doodslager zal onmiddelyk met de dood gestraft worden; alle vyandschap tusschen
de burgeren zal uitgesteld worden tot vier-en-twintig dagen na het sluiten van den
vrede; wie zonder zware wonden uit den stryd gaet vlugten zal om zyne lafheid
gedurende zestig dagen te water en te brood gevangen gezet worden; dezelfde straffe
zullen diegenen ondergaen die, in herbergen of ontuchtige plaetsen, eeden zweeren,
vloeken, dobbelen of twisten; in alle vergaderingen zullen zoowel de armen als de
ryken hun gevoelen mogen te kennen geven; alle maenden zal men verpligt zyn aen
de Gemeente rekening te doen over de stadsgelden; alle abten en ryke persoonen
zullen hun overschietende koorn wekelyks ter markt moeten te koop brengen; - elk
burger van Gent zal eene witte mouw aen zyn kleed dragen en op dezelve, in roode
letteren, doen naeijen de woorden Helpe God. - Door zyne strengheid en door meer
andere maetregelen herstelde hy de eendragt tusschen zyne stadsgenoten en dempte
allen twist en muitery.
De graef was op nieuw de stad komen belegeren; ditmael vergenoegde hy zich
met den toevoer van levensmiddelen af te snyden en bragt daerdoor welhaest de stad
in grooten nood. Artevelde, met medelyden voor de ellende zyner medeburgeren
aengedaen, poogde den vrede met den graef te bewerken; maer de vorst, nu door
zynen eigen wrok en door verbitterde hovelingen geraden, eischte van de Gentenaren
zulke diepe vernederingen dat alle poogingen tot den vrede verydeld werden.
Onderwyl werd de hongersnood zoo onlydelyk, dat een leger van 12,000 man, onder
bevel van Frans Ackerman, naer Brussel trok en van daer naer Luik, om met goede
woorden eenigen voorraed voor de stad Gent
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af te bedelen. Overal had men medelyden met deze heldhaftige burgers, die, uitgeteerd
en geel van den honger, doch niets roofden en ieder met vrede lieten, alleenlyk
verzoekende hun geld voor eetwaren te mogen geven. De Luikenaren, over hunne
grootmoedige ellende aengedaen, verkochten hun zes honderd wagenladingen van
allerlei voorraed, en leenden hun zelfs de rytuigen om denzelven te vervoeren. Het
was eene groote blydschap te Gent, wanneer de dappere Ackerman met de zes honderd
wagens de stad binnen trok. Maer wat kon dit helpen? - In weinig tyds heerschte de
hongersnood verschrikkelyker nog dan te voren; men plunderde de graenzolders en
bakkeryen, dagelyks vond men in de straten de lyken liggen der kinderen en vrouwen,
die des nachts van honger bezweken waren.

Terwyl de ongelukkige Gentenaren dus tot den uitersten trap van ellende en van
lyden vervallen waren, hielden de bisschop Arnold van Luik, de graef Aelbrecht van
Henegauwen en Johanna, de hertoginne van Braband, te Doornik eene byeenkomst
om, als vredemakers, den graef van Vlaenderen met zyne onderdanen te verzoenen.
Graef Lodewyk
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verscheen er niet, maer zond er den Proost van Harlebeke om in zynen naem te
handelen. Niettegenstaende het gevaer waeraen hy zich ging blootstellen, besloot
Artevelde zelf tot deze byeenkomst te gaen en den vrede te bewerken, ten koste van
alles wat den Gentenaren kon dierbaer zyn. Hy vertrok met twaelf ouderlingen naer
Doornik en bood aldaer de onderwerping der Gentenaren aen, op voorwaerde dat
men niemand uit hoofde des opstands zou ter dood brengen; maer dat de graef verder
de Gentenaren kon bannen en straffen, volgens zynen wil. Deze voorwaerde werd
den graef medegedeeld door een gezantschap; doch de onverbiddelyke vorst wilde
van geenen vrede hooren, ten ware de inwooners van Gent, van vyftien tot zestig
jaren oud, zonder uitzondering met bloote voeten, in hun hemd en met eene koorde
aen den hals hem halfwege Brugge te gemoet kwamen en zich aen hem overleverden
op leven of dood.
Met eene diepe droefheid vervuld, keerde Artevelde terug naer Gent. Van verre
zag hy een oneindig getal arme burgers, verhongerde vrouwen en kinderen hem in
het veld voor de stadspoorten afwachten; zy staken hunne armen smeekend tot hem
uit en riepen met grievende stemme: ‘ô, Ruwaerd! geef ons goed nieuws!’ Artevelde,
met het hoofd gebogen en met verpletterd hart, ging tusschen hen door en gaf hun
den eisch van den graef te kennen. Het gekerm der vrouwen, het gehuil der kinderen
en de wraekroep der mannen vervulde de stad tot 's anderendaegs; alswanneer, de
burgers op de markt vergaderd zynde, Artevelde met roerende stem tot hen sprak:
‘Gy weet het, er zyn hier dertig duizend persoonen, die sedert vyftien dagen geenen
beet broods genut hebben; dit zegt u genoeg, dat er een onmiddelyk besluit moet
genomen worden. Dry dingen kunnen wy doen: ten eerste de stadspoorten sluiten,
onze biecht spreken en biddend, als martelaren, in kerken en gewyde plaetsen, ons
zelven van honger laten sterven. Dan zou de wereld van de Gentenaren zeggen, dat
zy als onverschrokken lieden gestorven zyn. - Ten tweede kunnen wy, met de koorde
aen den hals, allen te gelyk den graef te gemoet gaen en zyne genade afsmeeken; ik
zal de eerste hem myn hoofd bieden om zynen toorn te voldoen.
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- Ten derde kunnen wy vyf of zes duizend onzer onversaegdste mannen naer Brugge
zenden om den graef oogenblikkelyk te bestryden, en, indien wy dan sterven zal het
met eere en met roem zyn.’ De burgers werden by deze redevoering als radeloos; zy
sloegen zich voor de borst en wrongen de armen tegen hun ligchaem als wanhopige
lieden. ‘ô Artevelde, riepen zy, wy zullen u gehoorzamen! Raedt ons, wat moeten
wy doen?’ ‘Gewapenderhand naer Brugge trekken!’ was het antwoord. ‘Naer Brugge!
naer Brugge!’ galmde het woord des Ruwaerds tegen, - en welhaest bevonden zich
5,000 uitgelezene mannen op de markt in de wapenen vergaderd. Men bragt hun al
den voorraed die nog in de stad was: vyf karren brood en twee vaten wyn. Zy verlieten
Gent vervuld met heldenmoed en razerny. Van verre nog, riepen de blyvende burgers
en vrouwen hen naer: ‘ô, komt zegepralend terug, want indien gy sneuvelt, zullen
wy de stad in brand steken en ons zelven tot den laetsten toe vermoorden!’
Den tweeden dag daerna, zynde den 3en mei 1382, slagen de Gentenaren zich neder
op eene uer gaens van Brugge. De graef, dit vernemende, wil in den eerste niet tegen
de Gentenaers optrekken, zeggende dat zy wel door honger en gebrek zullen vergaen;
doch in den namiddag geeft hy gehoor aen den raed der Bruggelingen en doet de
baenderheeren en ridders vergaderen; de ambachten van Brugge voegen zich by zyne
benden, hy bevindt zich aen het hoofd van 40,000 man. Dit ontzaggelyk getal
krygsknechten zakt schrikverwekkend af naer de Gentenaren; dezen, in dit akelig
oogenblik niets dan de dood te gemoet ziende, biechten hunne zonden en nutten het
Ligchaem des Heeren. Artevelde doet hun het laetste brood uitdeelen, spreekt hun
den leeuwenmoed in het hart en beveelt den aenval. De vyf duizend helden van Gent
werpen zich, onder den roep Gent! Gent! op het graeflyke leger; zy doorbooren met
den eersten schok de ambachten van Brugge en slaen dezelve in wanorde uiteen;
vruchteloos poogen ridders en ruiters de onverschrokken Gentenaers tegen te houden,
niets kan hen wederstaen; de graef zelf wordt van zyn peerd geworpen en redt zich
met moeite, - geheel dit leger van 40,000 man vlugt naer Brugge, als
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eene wolk, die door den stormwind gedreven wordt. Bruggelingen en Gentenaren
dringen te gelyk de stad in; deze laetsten planten hunnen zegepralenden standaerd
op de Groote Markt.
Intusschen was het nacht geworden en de Gentenaren liepen by hoopen de stad
rond om den graef te ontdekken en hem gevangen naer Gent te voeren. Terwyl kwam
de vorst uit zyne schuilplaets met een groot getal ridderen en knapen, die flambeeuwen
en toortsen droegen; hy meende ligtelyk met geweld de stad te kunnen ontvlugten,
maer in de St-Amandstraet ontmoette hy eenen zoo aenzienlyken hoop Gentenaers,
met Artevelde aen hun hoofd, dat hy vol angst gebood de lichten uit te dooven en
elk aenmaende zyn leven door de vlugt te redden. Hy zelf deed met haest de deur
eener arme wooning open en smeekte de oude vrouw, welke hy aen den haerd vond,
hem te redden. Zy deed hem eene ladder opklimmen en verstak hem onder het bed
harer kinderen op den zolder. Een oogenblik daerna traden de Gentenaers in de arme
wooning, doch vonden den graef niet. Het gelukte hem later alleen en te voet in het
veld te geraken en te ontvlugten. Gedurende dien nacht hadden de Gentenaers de
aenhangers van den graef opgezocht en overal dood geslagen: meer dan 1200 ridders
en burgers verloren er het leven. Dry der poorten van Brugge werden geslecht en
500 burgers, benevens onschatbare goederen, naer Gent gevoerd.
Deze beslissende overwinning deed den moed der Gentenaren ten toppunt klimmen,
dewyl alle de vlaemsche steden, behalve Audenaerde en Dendermonde, met hen in
verbond traden en Artevelde als ryksvoogd van Vlaenderen erkenden. Hy was het
voorwerp der innigste liefde en een wenk van zyne hand werd als een heilig bevel
door de Gentenaren ontvangen. Dit sproot niet alleen uit zyne laetste overwinning,
maer insgelyks uit zyn wys en weldadig bestuer. Hy deed de wetten onderhouden,
verleende ieder een spoedig regt, stelde in alle steden ontvangers aen en bestierde
het Land als of hy deszelfs vorst geweest ware. Binnen Gent was er een ongemeene
overvloed van alle levensmiddelen: eene mate wyn, welke men een weinig vroeger
tot twaelf stuivers betaelde, gold er niet meer dan éénen stuiver.
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Intusschentyd was er te Leuven insgelyks eene samenspanning des volks onder den
naem van Witte Kapruinen ontstaen, en deze had eenige edelen der schepengeslachten
verjaegd. In 1379 vernam men binnen Leuven hoe de uitgedreven edelen te Brussel
eenen oversten der Kapruinen hadden vermoord. Dit nieuws veroorzaekte eene
bloedige wraekneming; het volk liep te wapen, sleurde zeventien voorname edelen
naer het stadhuis en wierp dezelve met eene wreede razerny van boven uit de vensters
op de markt, alwaer zy van de juichende menigte op speren en degens ontvangen
werden en eene ellendige dood stierven. Hertog Wencelyn wilde zich tusschen den
twist mengen; maer men gaf geen acht op zyne bevelen, en de oorlog tusschen het
volk en den adel bleef op eene schrikkelyke wyze voortduren, tot op het einde van
1382, alswanneer de hertog met eene groote magt de stad kwam belegeren en, na
eene maend, de inwooners tot onderwerping dwong. Leuven was gedurende die
onlusten geheel vervallen; haer koophandel en hare talryke lakenweveryen waren te
niet gegaen en hare werklieden naer Engeland verhuisd; zy telde byna de helft
inwooners minder dan te voren.
Na binnen Gent alles in goede orde gesteld te hebben, ging Artevelde niet lang
daerna Audenaerde en Dendermonde belegeren en poogde deze sterkten door den
hongersnood te dwingen. Terwyl de Vlamingen hiermede bezig waren deed graef
Lodewyk in Frankryk al wat hy kon om, door tusschenkomst van hertog Philips van
Bourgundië, zynen schoonzoon en erfgenaem, de hulp van den koning van Frankryk
te verkrygen. Deze had in den eerste niet veel lust tot den oorlog; doch wanneer hem
te wete kwam, hoe de burgers van alle omliggende landen naer het voorbeeld der
Gentenaren het hoofd tegen de edelen begonnen op te steken, en dat welligt in Europa
de adel geheel in gevaer geraken zou, indien men het volk in Vlaenderen meester
liet, dan besloot hy de Vlamingen te bestryden en ten onder te brengen. Nog meer
werd hy er toe bewogen toen hy vernam dat de Gentenaers het kasteel van Male
hadden ingenomen, er de zilveren wieg en de kostbare verzameling van wapens
hadden geroofd, en voorts het geheele slot hadden geplunderd en beschadigd, tot
kleinachting en schande van hunnen graef.
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In de maend november 1382, na eenige kleine gevechten en schrikkelyke plunderingen
van wederzyde, bevond het fransch leger zich omtrent Rousselare, in
West-Vlaenderen. Artevelde, aen het hoofd van by de 40,000 man, toog hen te gemoet
en kwam in het gezigt des vyands by het dorp Roosebeke. Des anderendaegs, zynde
donderdag 27en november, schikten de Vlamingen zich in slagorde en vielen met
woede en met onversaegdheid tegen de fransche scharen. Eerst gelukte het hun de
afdeeling, waerby de koning van Frankryk zich bevond, te doen achteruit deinzen;
maer het getal der vyandlyke ruitery was zoo groot, dat deze alle de Vlamingen in
eenen wyden kring sloot en van alle zyde op hen aenviel. Lang duerde die bloedige
veldslag, met ongemeen gedruis en met eene akelige verwarring; welhaest echter
kon men bemerken dat de Vlamingen de nederlaeg hadden en zich met wanhoop,
doch vruchteloos verweerden. Na den stryd lag het lyk van den held Artevelde
verloren tusschen de ligchamen van 20,000 zyner gesneuvelde broeders!
Geheel Vlaenderen onderwierp zich aen den koning, behalve de Gentenaers alleen.
Op den raed van Pieter Van den Bossche, en, hulp van Engeland verhopende,
verwierpen zy zelfs de voorstellen van vrede, welke hun door den koning gedaen
werden. Frans Ackerman, die zich

in alle gelegenheden als een kundig en heldhaftig krygsman had gedragen, werd tot
veldheer van hunne benden uitgeroepen. De koning
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van Frankryk, ter oorzake van het gedurig slecht weder, vond het voor alsdan niet
raedzaem de stad Gent te gaen belegeren; hy keerde terug naer Parys en liet den
edelheer Jan Van Gistel, als Ryksvoogd van Vlaenderen, te Brugge, met talryke
benden fransche krygsknechten. De gansche winter liep voorby in afzonderlyke
gevechten: dikwyls behaelden de Gentenaers nog al gewigtige overwinningen op
hunne vyanden, geholpen als zy waren door een deel engelsche ruitery. Na vele
wisselvalligheden traden de koningen van Frankryk en van Engeland in
onderhandeling om eenen wapenstilstand te treffen. Graef Lodewyk wilde de
Gentenaers buiten het bestand gesloten hebben; maer de hertog van Lancaster, een
engelsch veldheer, stelde zich hier tegen, en de hertog van Berry verweet den graef
zyne wraekzucht en onvoorzigtigheid met bittere woorden. Eindelyk, in de maend
october 1383, kwam men tot eene wapenschorsing voor een jaer. De Gentenaers
waren er in begrepen en mogten zelfs de door hen ingenomen steden, Audenaerde
en Grevelinge, behouden.
Lodewyk van Male, ziende dat alles zonder zynen raed of toedoen beslist werd
en dat vriend noch vyand hem scheen te achten, stierf van verdriet te St.-Omaers op
den 29en january 1384. In Vlaenderen liep de mare dat hy in eenen twist door den
hertog van Berry met eenen dolk was gesteken geweest; dan, men betreurde zyne
dood zoo weinig, dat niemand eenige moeite deed om de waerheid daerover te
ontdekken.
Door deze dood verstierven, op hertog Philips-de-Stoute van Bourgundië, die
getrouwd was met Margareta, de dochter en erfgename van den overleden graef: de
graefschappen van Vlaenderen, van Artois, van Rhetel en van Nevers, de heerlykheid
van Mechelen en nog eenige andere mindere landgoederen.
Het jaer te voren was hertog Wencelyn van Braband insgelyks uit deze wereld
gescheiden, latende het bestier van Braband in de handen zyner vrouw Johanna.
Gedurende deze laetste honderd jaren hadden de kunsten en wetenschappen in
België niet veel voortgang gedaen; de aendacht der menschen, op de beroerten en
oorlogen gevestigd, kon zich niet bezig
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houden met de werken des geestes, welke geheel moesten onderdoen voor de werken
der woeste magt en des gewelds. Eventwel, zyn uit dit tydstip nog al eenige
verdienstelyke dichters en geschiedschryvers te noemen. Onder andere brabandsche
vorsten, onderscheidde zich hertog Jan III, door zyne schoone vlaemsche liederen.
Omtrent 1291, schreef Jan Van Heelu, een brabander, zyne berymde kronyk van den
slag van Woeringen; weinig later vervaerdigde de priester Lodewyk van Velthem
zynen Spiegel Historiael. Hendrik Goethals, te Gent in 1271 geboren, was een der
geleerdste mannen zyns tyds: hy schreef over natuerkunde en wiskunst en verwierf
eenen grooten roem. De verdienstelykste geschiedschryver, welke België tot dan had
opgeleverd, was Jan Van Froissard, te Valencyn, alsdan in Henegauwen, ten jare
1337 geboren. Zyne kronyk, in de fransche tael opgesteld, is eene kostbare bron, uit
dewelke men voor de geschiedenis onzes vaderlands, wydloopige berigten putten
kan; Froissard was daerby insgelyks een uitstekend dichter. De veertiende eeuw
leverde in het vak der kunsten weinige andere namen op, die eene byzondere melding
verdienen. Braband en Henegauwen beoefenden de dichtkunst niet zonder eenigen
roem; maer echter niet met den vorigen luister. In Vlaenderen scheen de kunst, door
de beroerten, zonder meer voortgang stil te staen. De bespiegelende wetenschappen
zagen alsdan hare eerste en byna onmerkbare ontkieming.
De toonkunst of muziek begon meer algemeen de aendacht te vestigen en was
byzonderlyk door de Belgen beoefend: in 1318 bezat Brugge reeds scholen waer de
toonkunst onderwezen werd.
Omtrent het begin der dertiende eeuw werden onze meeste Rederykkamers, of
dichterlyke en tooneelkundige maetschappyen opgerigt, en gaven van dan af de
rigting aen de beoefening dier kunsten, die zy wel in stand hielden maer niet
verbeterden; ja, die zy later geheel ontzielden en eene vervelende stroefheid gaven.
De schilderkunst diende nog uitsluitelyk tot het versieren der handschriften en
schynt alsdan nog geene ontwikkeling te hebben verkregen, zoo min als de
beeldhouwkunst. Integendeel de bouwkunst snelde met reuzenstappen vooruit: eenige
schoone gothische tempels behooren
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tot dit tydstip. Onder andere uitvindingen en verbeteringen moet men de volgende
aenteekenen: de wyze om den pekelharing te kaken, door Willem Beukels van
Biervliet, omtrent het midden der veertiende eeuw, uitgevonden: de opkomst der
tapytweveryen in Vlaenderen: de stichting eener handelbeurs te Brugge en het gebruik
der wisselbrieven: de uerwerken met klokkenspel en het ontginnen der koolmynen
op eenen breeden voet: eindelyk het gebruik van het buskruid en der kanons, welke
omtrent 1337 voor de eerste mael werden gezien; het is slechts veel later dat het grof
geschut aenleiding gaf om handbussen of schietgeweeren te maken.
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Bourgundisch tydvak.
België onder het Huis van Bourgundië.
Hoofdstuk I.
Philips-de-Stoute, hertog van Bourgundië, graef van Vlaenderen. Meer regelmatige onderschikking van den Adel. - Johanna van
Braband legt de eerste gronden der belgische eenheid. - Beroerten
te Luik. - Veldslag van Nicopolis. - Philips-de-Stoute sterft.
Van 1384 tot 1404.

Philips-de-Stoute, hertog van Bourgundië, was een der magtigste vorsten van Europa,
niet alleen door zyne uitgestrekte bezittingen in Frankryk en in België, maer insgelyks
door zyne koninglyke afkomst en het doorluchtige bloedverwantschap van zyn Huis.
Zyne inborst was wel eenigzins trotsch en hoogmoedig, doch eene diepe
voorzigtigheid matigde genoegzaem de uiterlyke vormen van dit gebrek. Aen hem
zal het vaderland welhaest de zoo lang gewenschte eenheid en eene grootere welvaert
verschuldigd zyn; gedurende zyn ryk zullen de edelen en het volk in evenwigt geraken
en men zal den hedendaegschen

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

277
adel, in zyne eischen en regten geheel verschillend van den vorigen, zien geboren
worden.
Hoe magtig de nieuwe graef ook ware, de onbuigbare stad Gent gaf zich toch niet
ten onderen, en alhoewel Philips van Bourgundië, geheel Vlaenderen dóór, als vorst
werd ingehuld, bleven de Gentenaren hardnekkig weigeren hem te erkennen of te
gehoorzamen. Geraden door Pieter Van den Bossche en aengevoerd door Frans
Ackerman, liepen zy, met de hulp der Engelschen, de omliggende streken af en
overweldigden in 1385 de stad Damme.
Er behoefde niet min dan een magtig fransch leger en de tegenwoordigheid des
konings, om de dappere Gentenaren, na eene lange en voor de Franschen zeer
nadeelige belegering, uit Damme te doen verhuizen. Ter dier gelegenheid verdienden
de Vlamingen de bewondering der fransche ridders om hunnen heldenmoed, en deden
blyken wat mannen zy waren: de koning van Frankryk eenige Gentenaren
krygsgevangen gemaekt hebbende, deed dezelve in zyne tegenwoordigheid verschynen
en beloofde hun het leven te schenken, op voorwaerde dat zy zich voor hem
verootmoedigen zouden; maer zy verwierpen zyne genade met fierheid en zegden
tot hem: ‘gy kunt de ligchamen van de dapperste mannen der wereld wel onderwerpen,
doch hunne zielen niet; ja, indien alle de Vlamingen dood waren, zoo zouden hunne
beenderen uit den grond nog opstaen en zich vereenigen tegen de Franschen!’
De koning zou alsdan wel geerne de stad Gent belegerd hebben, maer vele oorzaken
kwamen dit beletten; onder anderen zyn groot verlies van krygsknechten voor Damme,
het gebrek aen geld en de oorlog welke hy tegen Engeland wilde voeren. Terwyl hy
in Frankryk teruggekeerd was begonnen de kooplieden en de Adel binnen Gent het
volk tot de onderwerping aen te manen. Zy verkregen eindelyk, in 1385, door toedoen
van Frans Ackerman, dat men een gezantschap naer Doornik zou zenden om met
den hertog van den vrede te handelen. De vorst kwam ten zelfden einde in deze stad
met zyne echtgenote Margareta, de gravin van Nevers, de hertogin van Braband en
de

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

278
gravin van Henegauwen en Namen. De gezanten van Gent, onder geleide van
Ackerman, verschenen in zyne tegenwoordigheid, niet als ootmoedige onderdanen
maer met eene pracht en eene fierheid, die den hertog grootelyks vertoornden: zy
wilden zich voor hem niet buigen en weigerden zich als pligtig te erkennen. De hertog
stond gereed om van alle onderhandeling met zyne trotsche onderdanen af te zien,
wanneer de oude hertogin Johanna van Braband en de gravin van Nevers op beide
knieën voor zyne voeten nedervielen. De hertogin Margareta van Vlaenderen, dit
ziende, stond op van haren zetel en wierp zich insgelyks geknield voor Philips,
roepende dus alle gelyk, in den naem van Vlaenderen, om genade voor de ongelukkige
stad Gent. Philips van Bourgundië, als een wys en behendig vorst, liet zich door de
doorluchtige vrouwen verbidden en teekende een wydloopig vredeverdrag, by hetwelk
hy eene volle en onbeperkte vergiffenis schonk aen alle zyne onderdanen, en aen
Gent alle zyne voorregten en vryheden teruggaf. De gezanten bedankten plegtiglyk
de hertogin van Braband, aen de poogingen derwelke men allermeest dezen
voordeeligen vrede verschuldigd was.
In regtzinnigheid verheugde zich de inwooners van Gent over de voorwaerden
van het verdrag en bleven voor dien tyd den vorst onderdanig. Pieter Van den Bosch,
de ziel en de raedsman van den opstand, vertrok naer Engeland; Frans Ackerman,
de held van Gent, de arm des volks, werd in 1387 door eenen bastaerd van den heer
van Herzeele uit persoonlyke wraekzucht vermoord.
De hertogin Johanna, weduwe van Wencelyn, had geene kinderen; Braband moest
by haer overlyden beërfd worden door hare nichte Margareta van Vlaenderen,
echtgenote van Philips van Bourgundië. Men voorziet dus, dat Vlaenderen en Braband
eens te samen onder het Huis van Bourgundië zullen staen. Dit gaf aen Johanna het
gedacht om de voornaemste belgische vorstenstammen door het bloed aen elkander
te verbinden en alzoo de eerste gronden van de eenheid des vaderlands te leggen. Zy
was eene welsprekende en verstandige vorstin en had zich, door hare gelukkige
tusschenkomst in gewigtige staetszaken,
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eenen magtigen invloed verworven. Niettegenstaende allerlei moeijelykheden
bewerkte zy een huwelyk tusschen Jan van Bourgundië en Margareta van Beijeren,
dochter van den erfgenaem van Henegauwen en Holland, als ook tusschen den broeder
en de zuster der voorgaenden, Willem van Beijeren en Margareta van Bourgundië.
Deze dubbele verbindtenis vergrootte nog de magt en den luister van het Huis van
Bourgundië en vermengde het bloed der twee vorstelyke geslachten, onder dewelke
de beheersching der belgische Staten verdeeld was. De bisschoppelyke stoel van
Luik, door de dood van Arnold van Horne opengevallen zynde, zoo voegden deze
twee Huizen hunnen invloed te samen om Jan van Beijeren tot bisschop te doen
verkiezen, alhoewel hy slechts zeventien jaer oud was en den geestelyken staet niet
had aengenomen. Dit hun gelukt zynde, deed bisschop Jan zyne intrede te Luik, in
het midden des jaers 1390. Ter dier gelegenheid gaf hy de eerste blyk der wreedheid,
welke in zyn hart verborgen lag. Op de plegtige maeltyd, ter zyner eere gegeven,
schimpte een burger op zyne verheffing; maer deze onbezonnen spreker betaelde
zyne stoutheid al te duer: onmiddelyk werd hy, op bevel van den nieuwen vorst, naer
de markt gesleurd, met roeden geslagen en de hand afgehakt.
Jan van Beijeren was van eene losbandige inborst, overgeleverd aen alle kwade
driften en allezins den bisschoppelyken staet onweerdig. Niettegenstaende herhaelde
klagten en bezwaren, bleef hy de geestelyke wydingen weigeren en leefde als een
woest en dartel ridder. Eindelyk verbitterde hy de gemoederen der Luikenaren zoo
zeer, dat zy gezamentlyk tegen hem opstonden en hem, in 1393, dwongen naer Diest
te vlugten. Men liet hem op zekere voorwaerden terugkomen, doch hy veranderde
zyne slechte levenswyze niet.
Ondertusschen nam Philips-de-Stoute deel in den oorlog tusschen Frankryk en
Engeland. Men vergaderde te Sluis een duizendtal schepen; maer het ongunstig
jaergetyde verydelde deze ontzaggelyke voorbereidsels, dewelke geene andere
gevolgen hadden dan den vlaemschen koophandel te vernietigen en naer Holland te
doen overgaen. Philips-de-Stoute, bemerkende dat de oorlog het schoonste deel zyner
staten
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ging verarmen, begon poogingen aen te wenden om het einde der vyandlykheden te
bewerken. Door zyne tusschenkomst sloot men eene tydelyke wapenschorsing; hy
nam dezelve waer om de vreemde kooplieden, bovenal die der Hansensteden uit
Holland, by middel van schadevergoeding, naer Brugge terug te roepen. In weinig
tyds herbloeide de koophandel, Vlaenderen zag een tydstip van welvaert, en hertog
Philips won de genegenheid der Vlamingen, ondanks de zware belastingen door hem
ingevoerd.

PHILIPS-DE-STOUTE.

Willem-de-Zinnelooze graef van Henegauwen en Holland stierf in 1388, latende
het bewind zyner staten in handen van zynen broeder Aelbrecht van Beijeren. Deze
vorst voegde by vele andere ondeugden ook de wulpschheid; hy ontvlamde in eene
blinde liefde op eene schoone jonkvrouw, Adelheid van Poelgeest genaemd, en deed
haer, ter verergernis van een ieder, als byzit in zyn hof woonen. Deze vrouw verkreeg
door hare vleijers eene onbeperkte magt op zyn gemoed en heerschte, om zoo te
zeggen, in zynen naem, met eene trotschheid, die alle de hovelingen van den vorst
op haer verbitterde.
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Eenige edelen spanden te samen tegen de hooveerdige Adelheid en vermoordden
haer by verassing in het paleis van den graef. Om de

woede van den vertoornden vorst te ontvlugten verlieten zy Holland en begaven zich
naer Henegauwen, alwaer zy met vriendelykheid onthaeld werden door Willem, den
oudsten zoon van Aelbrecht van Beijeren. Deze, dit vernemende en reden hebbende
om te denken dat zyn zoon de moordenaers van Adelheid wilde verdedigen, kwam,
in 1390, met een leger naer Henegauwen afgezakt en dwong Willem tot de vlugt
naer Frankryk. Zes jaren daerna verzoende de zoon zich met zynen vader.
In 1396 was de turksche magt, op de grenzen van Bohemen, Europa met eene
overweldiging komen bedreigen. De kristen ridders wapenden zich, als voor eene
andere Kruisvaert, en togen, uit België en uit Frankryk, de Mahometanen tegen. Jan
van Nevers, gekend onder den naem van Jan-Zonder-Vrees, oudste zoon van hertog
Philips, voerde het hoog bevel over het kristen leger. Willem van Beijeren, de zoon
van Aelbrecht, zou geerne met den henegauwschen adel in deze kruisvaert deel
genomen
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hebben, doch op het aenraden zyns vaders ging hy den oorlog tegen de Vriezen
voeren en bragt dit tot dan ontembaer volk zoo ernstige slagen toe, dat het weinig
later zich aen Holland onderwierp.
Dezelfde oorzaken, die den slechten uitval der laetste kruisvaerten hadden te weeg
gebragt, moesten den nieuwen togt tegen de Turken insgelyks doen mislukken;
namelyk, de losbandigheid en de dwaze drift der ridderen. Instede van zich als kristen
helden te gedragen, gaven zy zich over aen alle buitensporigheden, namen onzedige
vrouwen met zich, mishandelden onderwege de inwooners van het binnen-Europa
en bragten voorts den tyd dóór in gastmalen en slemperyen. De vermaningen der
priesters, welke by het gevolg waren, konden hunne woeste gemoederen niet tot
eerbare zeden overhalen; de raed des konings van Bohemen was onmagtig om hun
de noodige voorzigtigheid in te boezemen. In den eerste wonnen zy eenige steden
op de Turken en versloegen vele vyanden; maer by de stad Nicopolis kwam de
beruchte veldheer Bajazet met een magtig leger Turken hen aenvallen en vernietigde
het kristen leger op weinige mannen na. De voornaemste

ridders werden gebonden in de tegenwoordigheid van Bajazet gebragt
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en men begon dezelve, den eenen na den anderen, het hoofd af te houwen; reeds
lagen er eenige in hun bloed gewenteld, wanneer Jan van Nevers, door smeekende
gebaren en teekens, aen Bajazet deed verstaen dat hy voor hun leven een groot losgeld
krygen kon. De sultan deed de moordery staken en liet eenen kristen ridder, als bode
naer België en naer Frankryk reizen om van de losgelden te handelen. De steden van
Vlaenderen betaelden 200,000 dukaten voor de vryheid van Jan van Nevers.
Die ongelukkige togt had geenen invloed op den toestand van België. Overal
ontwikkelde zich de nyverheid en de koophandel, zoo zeer door de laetste beroerten
en oorlogen gekrenkt. In 1403 werd Antoon, de tweede zoon van Philips-de-Stoute,
op verzoek van hertogin Johanna, door den landraed tot ryksvoogd van Braband
verkoren. Later gaf hy aldaer oorsprong aen een nieuw hertogelyk Huis. Zyn vader
Philips-de-Stoute ging naer Brussel om by zyne inhuldiging tegenwoordig te zyn;
de oude hertog gaf er, ter eere van Johanna van Braband, luisterryke steekspelen en
vermakelyke feesten; maer hier overviel hem eene haestige ziekte, dewelke hem
noodzaekte Brussel te verlaten. Het zy uit godsvrucht of by geval, hy bevond zich
in eene herberg te Halle, alsdan reeds vermaerd om zyn wonderdadig beeld van Onze
Lieve Vrouwe, toen de krachten hem eensklaps begaven en hy de dood voelde
naderen. Hy deed zyne kinderen roepen, vermaende hen, in de vreeze Gods te blyven
leven, en stierf in de maend april van het jaer 1404. Alhoewel deze hertog zoo
behendiglyk de magt van zynen stam op breede grondvesten gebouwd had en zich
gedurende zyn leven als een grootmoedig vorst gedragen had, stak hy zoodanig in
schulden, dat zyne weduwe, Margareta van Vlaenderen, geen geld hebbende om zyn
ligchaem eerlyk te doen begraven, en willende de vervolgingen der schuldeischers
ontgaen, zich gedwongen zag een middel te gebruiken, waertoe zelfs de arme
menschen niet zonder schaemte hunnen toevlugt namen. Zy ging, volgens de gewoonte
van dien tyd, in ontleende kleederen by het graf van haren man, en legde op hetzelve
haren gordel, hare geldborze en hare sleutelen neder, als een bewys dat zy de erfenis
van
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haren echtgenoot verzaekte en de gemeenschap der goederen met hem verbrak. De
twee zonen van den overleden hertog namen alle zyn zilverwerk en verpandde het,
om hunnen vader naer behooren en met pracht ter aerde te kunnen bestellen, hetwelk
onder eenen grooten toeloop van ridderen geschiedde.
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Hoofdstuk II.
Jan-Zonder-Vrees, hertog van Bourgundië en graef van Vlaenderen.
- Opstand der Luikenaers. - Wreedheden van bisschop Jan van
Beijeren. - Algemeene poogingen tot het inkorten der volksvryheden.
- Jacoba van Beijeren. - Oorlogen in Holland. - Moord van
Jan-Zonder-Vrees.
Van 1404 tot 1419.

Jan van Nevers, bygenaemd Zonder Vrees, volgde zynen vader in zyne fransche
bezittingen op; het jaer daerna, zyne moeder Margareta gestorven zynde, beërfde hy
insgelyks het graefschap van Vlaenderen, en werd ingehuld te Gent op den 21en april
1405. Aengezien hy door Margareta was opgevoed en zyne kinderjaren meest in
Vlaenderen had doorgebragt, betoonde hy eene groote liefde en bezorgdheid voor
dit deel zyner staten en verkreeg in verwisseling zyner weldaden de onbepaelde
genegenheid der Vlamingen. Hy regelde eenige geschillen, opgerezen tusschen
Brugge en de omliggende gemeenten wegens de lakenwevery, gaf aen zyne vlaemsche
onderdanen eenige gewigtige vryheden aengaende de regten van erfenis, ontsloeg
hen van de zwaerste belastingen en bevoordeelde hunnen handel met Engeland. Iets
dat,
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in dien tyd van verfransching, als van oneindig gewigt mag beschouwd worden: de
hertog Jan, op de aenvraeg der Vlamingen, verleende hun, dat voortaen alle wettelyke
schriften uitsluitelyk in de vlaemsche tael zouden moeten opgesteld worden.
Terwyl Vlaenderen, in rust zynde, door den arbeid en den handel zyne welvaert
vermeerderde, was het fransch ryk ontsteld door de heerschzucht van eenige
edelheeren. De koning Karel VI, met zinneloosheid geslagen, kon zelf niet het bestier
in handen houden; dit werd eene oorzaek van vele ongelukken, alzoo verscheidene
aenzienlyke hertogen en graven elk een deel der koninglyke magt zich poogden toe
te eigenen. Hertog Jan-Zonder-Vrees, en de hertog van Orleans waren de magtigste
vorsten des Ryks; tusschen hen, die bloedvyanden waren, moest de zucht naer invloed
op 's landsbestuer akelige gevolgen hebben. De hertog van Orleans, door nyd
aengedreven, had de eer der moeder van hertog Jan schandelyk gelasterd. Deze, om
zich daerover te wreken, deed den hertog van Orleans, in 1407, verraderlyk
vermoorden. Er vormden zich alsdan in Frankryk twee gezindheden, dewelke
gedurende dertig jaren dit Land moesten ontrusten, zonder dat België echter deel in
de tweespalt nam of er eene andere schade door leed dan het verlies van eenige
ridders.
Het jaer daerna werd de hertog van Bourgundië uit Frankryk naer België geroepen
om eenen zyner bloedverwanten hulp te doen. Bisschop Jan van Beijeren had, door
zyne ondeugden en door zyne dwingende beheersching, de inwooners van Luik
dermate in haet tegen hem ontstoken, dat hy voor de tweede mael door het volk was
verjaegd geworden en binnen Maestricht eene schuilplaets had gezocht. De gemeenten
van het bisdom verklaerdem hem van de vorstelyke weerdigheid vervallen, kozen
den heer van Perwez tot Ryksvoogd of Mambour van Luik en verhieven Diederik
van Horne, zynen zoon, tot bisschop. De kasteelen der edelen, die het met Jan van
Beijeren hielden, werden verdelgd, hunne goederen geroofd en zelfs eenige hunner
vermoord. Dan vormden de gemeenten een leger van 40,000 man en gingen Maestricht
omringen, in welke stad Jan van Beijeren zich had opgesloten.
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Hy bevond zich in eenen akeligen toestand en mogt dagelyks vreezen in de handen
zyner verbitterde vyanden te vallen. Eindelyk, op zyne aenvraeg, spanden de hertog
van Bourgundië en de graef van Henegauwen te samen om de Luikenaers ten onder
te brengen en hem te ontzetten. Willem van Beijeren, die zynen vader Aelbrecht
onlangs was opgevolgd, vergaderde eenige henegauwsche benden, terwyl
Jan-zonder-Vrees zyne bourgundische en vlaemsche ruiters aenvoerde. De twee
vorsten trokken op met saemgevoegde magt en ontmoetten de Luikenaers omtrent
Othée, op den 23en september 1408. Er werd een allerschrikkelykste veldslag geleverd,
in denwelken de Luikenaren, door de ruitery omvangen, ondanks hunne dapperheid,
byna geheel vernietigd werden: na min dan twee uren strydens overdekten 26,000
hunner lyken het bloedig en rookend veld. De heer van Perwez en zyn zoon, de
nieuwe bisschop, waren mede gesneuveld. Des anderen daegs verliet Jan van Beijeren
de stad Maestricht om zyne verlossers te komen bedanken. Men toonde hem het
hoofd van den heer van Perwez, als een zegeteeken, op eene lans gestoken. Met een
wreed genoegen wandelde hy over het akelig slagveld, tusschen de lyken zyner
verslagene vyanden, en deed nog eenige burgers, die men verborgen vond, omhals
brengen. De stad Luik gaf den moed op na deze beslissende nederlaeg; zy smeekte
ootmoediglyk de genade van den bloedzuchtigen vorst af. Deze eischte dat de
inwooners, op hunne bloote voeten met naekten hoofde en in hun hemd, hem zouden
te gemoet komen. Zes-en-twintig der voornaemste burgers, benevens de heeren van
Rochefort en van Seraing, moesten het volk vooruitgaen. Er was geen middel om
deze vernederende voorwaerden te verwerpen. De burgers gingen dan den bisschop
te gemoet; maer niet zoodra waren zy tot hem genaderd of hy deed de voormelde
zes-en-twintig persoonen aenvatten en in het gezigt van eenieder het hoofd afslaen.
Bevend en bevangen met benaeuwdheid voor zulk een yslyk lot, wierpen de
sidderende burgers zich geknield neder en riepen herhaelde malen om genade.
Onderwyl had Jan van Beijeren eenige benden in de stad gestuerd om er nog grootere
wreedheden te plegen. De heer van Jumont, die met deze
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schandelyke zending belast was, deed een groot getal inwooners, mannen en vrouwen,
uit hunne huizen rukken; men bond dezelve rug tegen rug en wierp ze alzoo in de
Maes. Deze schrikbare wraeknemingen duerden eenige dagen zonder ophouden, te
Luik, te Hoey, te Dinant, te St-Truijen en te Tongeren. De vloek des volks kleefde
aen den naem van den onmenschelyken vorst, dien men, van dan af,
Jan-zonder-Genade begon te heeten. Hy vond het niet geraedzaem voor dit oogenblik
binnen Luik te verblyven en trok met 200 gyzelaers naer Ryssel, om met zyne
bloedverwanten nadere maetregelen te beramen, en over de zaken van het bisdom
te beslissen. De vereenigde vorsten, ziende het volk geheel ter neder geknakt, namen
een onregtveerdig besluit: zy ontrukten de inwooners van het bisdom alle hunne oude
vryheden, en onderwierpen de gemeenten zonder beroep aen eene willekeurige
alleenheerschappy. Onder anderen bevolen zy: dat alle de steden van het bisdom
hare keurbrieven zouden overleveren om te worden vernietigd; dat voortaen de
benoeming der burgemeesters en schepenen, en van alle andere stedelyke ambtenaren,
aen den bisschop zou toebehooren en dat dezelve aen hem alleen rekening over hun
bestuer zouden te doen hebben; dat alle byeenkomst, raed, broederschap of gilde te
niet gedaen was, en de burgers niet meer mogten vergaderen zonder uitdrukkelyk
oorlof des bisschops.
De inkorting der volksregten en vryheden is het kenmerk van dit tydstip. Hetgeen
in den luikschen staet zoo bloedig uitgewerkt wordt, geschiedt langzaem en byna
onzigtbaer in de andere graefschappen van België, alhoewel niet tot dit uiterst punt.
De groote magt der vorstelyke Huizen van Bourgundië en van Beijeren, de laetste
oorlogen en beroerten, welke de gemeenten ontzenuwd hadden, deden deze
terugwerking van zelve ontstaen. Daer by komt zich nog eene gewigtigere oorzaek
voegen, namelyk de meer regelmatige onderschikking des adels. Inderdaed, in de
vorige tydstippen ziet men dikwyls de edelen tegen de vorsten opstaen of onder
elkander twisten en oorlogen; nu is er meer eenheid in den adel; ieder schynt er zyne
plaets te kennen, en allen, zonder uitzondering, gehoorzamen hunnen vorst en
verdedigen hem
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met lyf en have. Dat eene gematigde vermindering der volksvryheden een kwaed
was, kan niet ligt bewezen worden; althans het is zeker dat, nevens het groote en
steeds in magt klimmende fransche ryk, ons vaderland niets by eene langere
verdeeldheid winnen kon, en het nu ten minste tyd geworden was om meer
eenslachtigheid aen de regten der gemeenten en meer magt aen het hoog bestuer te
geven. De vorige opstanden, die niet zelden onregtveerdig waren en het Land
grootelyks beschadigd hadden, vonden dikwyls hunnen oorsprong in twisten over
vryheden, welke de eene gemeente boven de andere beweerde te bezitten, en nog
meer in de worsteling des volks tegen den adel. Nu hadden de edelen van hunne
eischen op onmiddelyke overheersching afgezien en verbleven meest aen de hoven
der vorsten. Die oorzaek van onrust byna verdwenen zynde, mogt men het als eene
weldaed voor het vaderland aenzien, dat de arm van den vorst magt genoeg bekomen
had, om zich beslissender wyze tusschen de twisten der gemeenten te leggen of, in
het algemeen belang, eenige hunner bestierhinderende voorregten te scheuren.
Na de bloedige onderwerping der Luikenaers was hertog Jan-Zonder-Vrees weder
naer Frankryk getogen om het bestier des Ryks gewapender hand aen het Huis van
Orleans te betwisten. In de burgeroorlogen, welke er ontstonden, weigerden de
Vlamingen hunnen graef in Frankryk te volgen, hoe ootmoediglyk hy hen ook daer
toe aenzocht; niet dat zy over zyn bestuer ontevreden waren: integendeel, hy had
hun zynen dertienjarigen zoon Philips, later bygenaemd de Goede, als ryksvoogd
gegeven, hem de vlaemsche tael doen aenleeren en hem als Belg doen opvoeden,
hetgeen de Vlamingen het gedacht van vreemde overheersching deed verliezen. Zy
waren daerover zeer dankbaer, beminden hunnen jongen vorst uitermate en
beschonken zynen vader met buitengewoone toelagen, ter zyner eer. Maer, wanneer
men hen tot diep in Frankryk wilde voeren, maekten zy gebruik van een oud voorregt,
verbrandden hunne legerhutten en keerden huiswaerts, zonder zich daerom
wederspannig te achten of als dusdanig door den hertog in schyn aenzien te worden.
Deze moest gewis over die afbreuk van
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een deel zyner onderdanen verbitterd zyn, doch hetgeen de leden van het Huis van
Bourgundië kenmerkte, was eene diepe en voorzigtige staetkunde, welke stil en
langzaem de inkorting der volksregten, meer van den tyd en van de aenhoudendheid,
dan van het geweld verwachtte. De Brabanders hadden eene dergelyke weigering
aen hunnen hertog Antoon gedaen.

JAN-ZONDER-VREES.

Onderwyl landde er een engelsch leger op de kusten van Frankryk; hertog Jan
verbitterd op den koning, die zich tegen hem en voor Orleans verklaerd had, ontzegde
hem zyne hulp en bleef werkeloos den oorlog aenschouwen. De Franschen werden,
in de maend october 1415, omtrent Azincourt verslagen, verloren 10,000 man en
lieten 14,000 gevangenen in de handen der Engelschen. In dezen veldslag, die het
leven kostte aen vele belgische ridders, bleef de hertog van Braband, Antoon van
Bourgundië, insgelyks dood. Zyn zoon Jan IV,
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nog minderjarig zynde, stelden de staten van Braband hem onder het voogdyschap
van eenen raed uit elf leden gevormd; namelyk twee geestelyken, vyf edelen en vier
burgers. Jan IV beklom den hertogelyken troon in 1418: hy was een onbekwaem
vorst, zwak van ligchaem en van geest, zonder wil en zonder moed, en riep over
Braband eene lange reeks onheilen door zyn huwelyk met Jacoba van Beijeren, eenige
dochter en erfgename van den overleden Willem IV, graef van Henegauwen en
Holland. Jacoba had eene manneninborst, was moedig en vervuld met driften welke
den levensloop eener vrouw ongestuimig en zelden lofbaer maken; zy was dus de
echtgenote niet die den jongen hertog betaemde. Deze wilde onmiddelyk Holland
en Henegauwen in bezit nemen, als het wettig erfdeel van Jacoba; maer een magtig
medestrever kwam hem in den weg. Jan-Zonder-Genade, bisschop van Luik en oom
van Jacoba, maekte aenspraek op Henegauwen en Holland, en vatte het voornemen
op van zynen Stoel te verlaten om de graeflyke kroon aen te nemen. De onweerdige
vorst wierp zyne bisschoppelyke kenteekenen af en trouwde met de weduwe van den
laetsten hertog Antoon, Elizabeth van Gorlitz, die Luxemburg als byleving bezat,
waer door hy het bestier over Luxemburg in handen kreeg en zyne eerste wereldlyke
magt ontving. Jan van Heinsberg werd bisschop van Luik en zag zich in den eerste
door de burgery bemind, omdat hy veel liefde tot het volk toonde.
Zich alleen niet magtig genoeg gevoelende om met den hertog van Braband te
worstelen, wendde Jan-Zonder-Genade zich tot den duitschen keizer Sigismond, die
de graefschappen van Henegauwen en Holland, by gebrek aen mannelyke erfgenamen,
op de keizerlyke kroon vervallen verklaerde en dezelve aen Jan-Zonder-Genade
schonk. Deze begaf zich onmiddelyk naer Holland en vormde er zich talryke
aenhangers onder de gezindheid der Kabiljauws, terwyl de Hoeks het met Jacoba
hielden. In 1418 werd Jan, als graef van Holland, te Dordrecht door de Kabiljauws
ingehuldigd. Jacoba hield onderwyl by haren echtgenoot aen om hem uit zyne
werkeloosheid op te wekken; maer ziende dat hare poogingen zonder uitwerksel
bleven trok zy naer
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Holland, waer zy de Hoeks vergaderde en, als eene heldin, zelve hare benden naer
het slagveld voerde. Zy was echter niet gelukkig en zag haren medestrever steeds
vooruitgaen. De stad Rotterdam, door hem in de maend october van hetzelfde jaer
ingenomen zynde, zoo verminderde het getal der Hoeks spoediglyk. Men begon aen
een vredeverdrag te denken, en, na eenige onderhandelingen werden de wapens van
wederzyde nedergelegd op de volgende voorwaerden: Jan-Zonder-Genade zou
Holland bestieren, als voogd van Jacoba, en Zuid-Holland ten leen houden; hy zou,
als Ruwaerd, gedurende vyf jaren het beheer hebben over het erfdeel van Jacoba en
hetzelve beërven, indien zy zonder mannelyke kinderen stierf. Dit verdrag, zoo
hoonend voor Braband, beviel Jacoba niet, alhoewel zy door de zwakheid haers
echtgenoots zich gedwongen zag het te aenveerden. Zy, wier ziel heldenmoed en
mannelyken wil besloot, voelde in haer hart een diep mispryzen groeijen voor eenen
man wiens zenuwstel niet raekbaer genoeg was, om over hare en zyne vernedering
getroffen te worden. Zy verborg haren walg voor hem niet, en kreeg zynen haet in
verwisseling harer kleinachting.
Men zou met reden zich verwonderen, dat Jan-Zonder-Vrees, hertog van
Bourgundië en graef van Vlaenderen, zich niet werkelyk met den twist over het bezit
van Holland bemoeide; maer hy had alsdan genoeg spels om in Frankryk zynen
invloed staende te houden tegen den aenhang van Orleans, aen wiens hoofd de
kroonprins of Dolfyn zich bevond. In 1418 waren de Engelschen, onder koning
Hendrik van Lancaster, voor de tweede mael zegepralend in Frankryk gerukt, en
bedreigden nu het Ryk met eene gewisse onderwerping. Dit bragt de twee strydende
gezindheden in schyn tot eene verzoening. Er werd eene byeenkomst bepaeld tusschen
den kroonprins en den hertog van Bourgundië; dezelve zou plaets hebben in eene
tente op de brug der stad Montereau. Vele trouwe raedsheeren poogden den hertog
van deze gevaerlyke byeenkomst terug te houden; dan, hy die regtzinnig handelde
en de eer van Frankryk wilde redden, antwoordde hun: ‘Wat er ook van kome, ik
begeer vrede. Indien zy my vermoorden, zal ik martelaer sterven; maer zoo de vrede
bewerkt wordt, zal ik met de ridders van den kroonprins
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tegen de Engelschen optrekken; hy heeft moedige mannen en ervaren oversten. Dan
zal men zien wie meer weerd is, Janneken van Vlaenderen of Hendrik van Lancaster.’
Op den 10en september 1419 begaf hertog Jan zich met tien ridders naer de
aengewezene plaets, waer de kroonprins hem verwachtte. Op de brug ontvingen hem
de heeren Beauveau en Tanneguy Duchatel, tot dewelke hy zegde: ‘Gy ziet, myne
heeren, hoe wy komen!’ willende beduiden dat zy geene andere wapens dan hunne
degens hadden. By de tente genaderd zynde, zag de omstaende menigte, hoe hy de
kapruin van het hoofd deed en zich voor den kroonprins nederboog. Maer op het
oogenblik dat hy zich wilde oprigten, riep Tanneguy Duchâtel: ‘Het is tyd, sla dood!
sla dood!’ en kloof met eenen bylslag het hoofd van den

ongelukkigen hertog, die, in zyn bloed zwemmende, nederviel en yslyk door de
overige mannen van den kroonprins doorkorven werd. Van de tien ridderen, welke
met hem gekomen waren, ontsnapte er slechts één uit dezen verraderlyken moordkuil.
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De dood van hertog Jan-Zonder-Vrees werd door zyne vlaemsche onderdanen zeer
betreurd, en niet zonder reden. Inderdaed, onder zyn Ryk had Vlaenderen eene
heilzame rust genoten; de koophandel en de nyverheid waren er in vollen bloei en
strooiden den rykdom en den overvloed tot onder de laegste standen des volks. De
vorst was bemind omdat hy zyne onderdanen beminde en bovenal omdat hy voor
Vlaenderen zich byzonder genegen toonde, gelyk men genoeg kan merken uit den
gemeenzamen naem Janneken van Vlaenderen, dien het volk hem gaf en hy met
hoogmoed droeg. Alhoewel de kleine gemeenten allengskens hare voorregten verloren
hadden, hetzy dat de hertog dezelve niet in aendacht nam of dat de gemeenten zelven
het gebruik er van lieten vervallen, zoo had hy nochtans de groote steden in het bezit
harer gewigtigste vryheden ongehinderd gelaten en dus de liefde van iedereen
verworven. Eventwel, hetgeen de Vlamingen, uit vaderlandsmin, als zyne grootste
weldaed aenzagen, was dat hy gedurende zyn leven hun zynen zoon en erfgenaem
Philips tot byzonder vorst gegeven had en hun had toegelaten, hem in tael en in zeden
Vlaming te maken.
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Hoofdstuk III
Philips-de-Goede hertog van Bourgundië en van Vlaenderen. Vervolg der geschiedenis van Jacoba van Beijeren. - Onlusten in
Braband. - Inrigting der Hooge School van Leuven. - Holland,
Henegauwen, Braband en Namen vervallen onder het gebied der
bourgundische hertogen. - Opstand te Brugge. - De hertog loopt er
groot levensgevaer. - Luxemburg mede onder het Huis van
Bourgundië. - Opstand te Gent. - Noodlottige gevolgen van denzelven.
- Schrikkelyke verwoesting van Dinant. - Dood van hertog
Philips-de-Goede.
Van 1417 tot 1467.

Philips-de-Goede, die tot hier toe als Landvoogd in Vlaenderen zyn verblyf gehouden
had, volgde zynen vermoordden vader in alle zyne staten op. Zoo zacht van inborst
als zyn bynaem het scheen te beloven was Philips niet; hy behoorde tot het Huis van
Bourgundië en had, gelyk zyne voorgangers, eene trotsche inborst, doch bezat eene
diepe voorzigtigheid en eene wyze staetkunde, welke hoedanigheden hem uiterlyk
als een goed en zachtzinnig vorst deden aenschouwen. Om de dood zyns vaders te
wreken verbond hy zich met den koning van Engeland tegen den kroonprins: de
Engelschen, door hem ondersteund, trokken binnen Parys: Hendrik V, hun koning,
beheerschte Frankryk met een byna onbetwist gebied.
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Ondertusschen was de haet tusschen hertog Jan IV van Braband en zyne vrouw
Jacoba van Beijeren nog aengegroeid. De zwakke vorst lag aen den leiband van
eenige kwade hovelingen, die met hem deden wat zy wilden. Door hunnen raed
beging hy vele slechte daden, tot zoo verre dat de Brabanders hem moede werden
en gezamentlyk tegen zyn verstandeloos bestier begonnen te morren. Jacoba haette
hem hevig en leefde in gedurige oneenigheid met hem. Om haer te bedroeven en te
vernederen, verbande hy alle hare staetsvrouwen en vriendinnen naer Holland. Jacoba
ontvlamde in woede; zy verliet Braband en begaf zich by hare moeder te Valencyn.
Korts daerna ging zy scheep in de have van Calais en vaerde naer Engeland, waer
zy by het hof van koning Hendrik verbleef. De staten van Braband, ziende het
ongenoegen des volks dagelyks aennemen, begonnen eenen opstand te vreezen: de
klagten waren algemeen geworden tegen de gunstelingen en vleijers van den hertog,
die zich wars toonde van allen wyzen raed. In het midden des jaers 1420 namen de
staten een stout besluit: zy verklaerden de heeren van Assche en 't Serclaes, en alle
de andere raedsheeren van den vorst onbekwaem tot het bekleeden van eenig ambt
in Braband en banden ze uit het Land. De hertog, verbitterd over deze inbreuk op
zyne overheid, nam de grootste vyanden des volks tot raedslieden, mannen welke
geene andere verdiensten in zyn oog hadden dan den haet zyner onderdanen. Dit
bragt de ontevredenheid zoo ver, dat de Staten, op het einde deszelfden jaers, hem
van de kroon vervallen verklaerden en zynen broeder, Philips van St-Pol, tot
Ryksvoogd benoemden. Hertog Jan trok naer Duitschland en kwam eensklaps met
een leger terug; hy verraste Brussel en deed er eene zegepralende intrede; maer ter
naeuwernood mogt hy zyne overheid hersteld achten of er ontstond een bloedig
oproer, gedurende hetwelk 't Serclaes met twee andere hovelingen door het volk naer
het schavot gesleurd en gedood werden. Hertog Jan, nu anders geraden, toonde zich
min onbuigbaer; hy gaf het volk eenige nieuwe voorregten en koos zich min gehate
gunstelingen; de ontevredenheid nam een einde en hy bleef in bezit van Braband.
Jacoba van Beijeren, die zich by het Hof van Engeland bevond, zocht
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intusschen middelen om zich over haren echtgenoot te wreken. Zy deed by den paus
Marten V, te Roomen, de vernietiging van haer huwelyk verzoeken, onder
voorwendsel dat zy tot hetzelve was gedwongen geweest; maer vermits de H. Vader
zich niet genegen toonde om hare bede toe te staen, wendde zy zich tot Benedict
XIII, die, ondanks de beslissing der kerkvergadering van Constans, als paus wilde
aenzien zyn. Deze gaf haer zonder moeijelykheid hetgeen zy begeerde. Zy trouwde
dan, in 1423, met Humfried van Glocester, broeder des konings van Engeland, welke
zich gereed maekte om Holland en Henegauwen, als het erfdeel zyner echtgenote,
te gaen innemen. Hy stak over zee met Jacoba en vernam by zyne aenkomst in
Frankryk dat Philips-de-Goede, hertog van Bourgundië, een leger vergaderde om

PHILIPS-DE-GOEDE.

hem den oorlog aen te doen. Dit verpligtte hem naer Engeland weder te keeren om
nieuwe hulpbenden te gaen halen. Jacoba bleef in Henegauwen, alwaer een brabandsch
leger haer kwam aentasten. De steden
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van Henegauwen ontvingen de Brabanders en erkenden hertog Jan IV; Bergen alleen
bleef getrouw aen Jacoba. Deze heldhaftige vrouw sprak de burgeren de
onversaegdheid in het hart: de stad werd belegerd en de toevoer van alle
levensmiddelen haer afgesneden. Lang doorstonden de inwooners eenen bitteren
hongersnood, doch eindelyk, in 1425, gaven zy den moed op en dwongen door hunne
bedreigingen de radelooze Jacoba tot overgaef der stad. De Brabanders trokken de
poorten binnen en leverden Jacoba in handen van hertog Philips van Bourgundië.
De ongelukkige vorstin werd naer Gent gevoerd en aldaer in het Hof ten Walle
bewaerd.
Gedurende deze voorvallen was de voormalige bisschop, Jan-Zonder-Genade, in
Holland gestorven. Het erfdeel van Jacoba werd door de vorsten van België verbeurd
verklaerd. De hertog van Braband kreeg Holland, Zeeland en Vriesland;
Philips-de-Goede nam bezit van Henegauwen.
Jacoba scheen hare gevangenis met verduldigheid te verdragen; maer een hart als
het hare kon men zoo ligt niet breken. Het jaer na hare gevangneming, bemerkte zy
dat de waekzaemheid over haer eenigzins verslapt was en dat zy welligt uit de handen
harer vyanden zou kunnen ontsnappen. Om tot dit einde te komen trok zy
mannenkleederen aen en deed dit insgelyks aen hare kamerjuffer doen; twee trouwe
edellieden waren, als dienstknechten verkleed, uit Holland gekomen om haer te
vergezellen. Dus onkennelyk gemaekt, sprongen zy allen te gelyk op snelle peerden,
geraekten uit de stad en vlogen voort op de baen van Gent naer Antwerpen; in deze
laetste stad klommen zy op eenen wagen en geraekten spoedig in Holland, alwaer
Jacoba door de gezindheid der Hoeks met geestdrift en blydschap in eenige steden
werd ontvangen. Gouda was de stad waer zy het meest aenhangers telde en zich
gewoonlyk ophield. Hertog Philips-de-Goede vergaderde haestiglyk een leger en
voer, in de maend January 1426, met hetzelve naer het eiland Schouwen, in Zeeland,
waer zich 3,000 Engelschen bevonden, die door den hertog van Glocester tot hulp
van Jacoba gezonden waren. Philips by het land naderende, deed zyne mannen aen
wal zetten en tegen de
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Engelschen aenvoeren. Dezen schoten zoo schrikkelyk onder de benden van Philips,
dat zyne voorhoede geheel overhoop geraekte en achteruit week. Hy, op het dek van
zyn schip staende, zag den staet van het gevecht; hy vatte den standaerd van
Bourgundië, sprong op het strand, klom te peerd, riep de Kabiljauwsche benden tot
zich, en tastte de Engelschen met woede aen. Te ver in den vyand gedrongen zynde,
werd hy omringd en geraekte in het uiterst levensgevaer; tot zyn geluk kwam Jan
Vilein, een befaemd vlaemsch ridder, hem ter hulp en hakte met zyne slagtbyl zoo
moedig onder de Engelschen dat hy den hertog

verloste. By het gezigt van dit schoon wapenfeit klom de moed des legers: de vyand
werd met meer razerny bevochten en kreeg eene
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beslissende nederlaeg. Het verlies van dezen veldslag verzwakte de magt van Jacoba
zeer, en welligt zou Philips-de-Goede geheel Holland onderworpen hebben, had niet
het ongunstig jaergetyde en de felle vorst hem gedwongen naer Vlaenderen terug te
keeren en het voortzetten van den oorlog tot de aenstaende lente uit te stellen. De
onbuigbare Jacoba, aen het hoofd haers legers, ging de stad Haerlem belegeren en
versloeg er de Kabiljauws, welke met een deel Vlamingen onder bevel van den heer
van Uytkerke, de stad genaderd waren. Na eenige andere behaelde voordeelen vernam
zy dat hertog Philips met eene ontzaggelyke magt op togt was om haer te komen
bestryden; zy vond het niet raedzaem hem in het open veld het hoofd te bieden en
vertrok naer de grenzen van Vriesland. Haer vyand behaelde dagelyks gewigtige
voordeelen; geheel Holland onderwierp zich weldra aen hem, behalve de stad Gouda,
die alleen getrouw bleef aen Jacoba.
Dit zelfde jaer, 1427, was hertog Jan IV van Braband gestorven, in den ouderdom
van vier-en-twintig jaren. Hoe weinig lofbaer ook het Ryk van dien zwakken vorst
anders geweest zy, moet echter het nakomelingschap zyne gedachtenis eeren om
eene onschatbare weldaed, door hem aen het vaderland bewezen. Hy is het, die, op
den 7en september van 1426, de hooge School van Leuven inrigtte en dus den eersten
grondsteen legde van een gesticht, dat eeuwen lang de glorie en de hoogmoed van
België was, en, als een milde zonnegloed, het licht der wetenschap niet alleen over
ons Land maer over gansch Europa heeft uitgestraeld. De broeder van den overleden
hertog, Philips, graef van St-Pol, volgde hem op in het bestier van Braband.
Jacoba van Beijeren, zich byna van alle hare aenhangers verlaten ziende, sloot
zich op binnen de stad Gouda, met voornemen van dezelve hardnekkiglyk tegen het
leger van hertog Philips te verdedigen. Meer ongelukken kwamen haer treffen: de
paus van Roomen verklaerde haer huwelyk met Humfried van Glocester van geener
weerde, en deze laetste, Jacoba aen haer lot overgevende, trouwde met Eleonora van
Cobham, eene engelsche jonkvrouw. Daerenboven, de inwooners van Gouda, den
toorn van hertog Philips vreezende, kwamen haer
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tot onderwerping aenmanen en toonden genoeg, dat zy niet voornemens waren veel
bloeds tot hare verdediging te storten. Alle deze tegenspoeden knakten eindelyk
Jacoba ter neder: haer grootsch en mannelyk gemoed zag zich gedwongen gedwee
en ootmoedig te buigen. Zy sloot met den hertog Philips van Bourgundië een verdrag,
by hetwelk zy hem als haren eenigen erfgenaem erkende en hem onmiddelyk het
bestier van alle hare staten afstond, behoudende slechts voor haer, als byleving, de
heerlykheden van Oostervant, van zuid Beveland en van den Briel; zy verbond zich
insgelyks nooit te trouwen zonder oorlof van Philips, en ging, na het sluiten van dit
verdrag, naer Tergoes in Zeeland woonen. Het einde harer rampen was echter nog
niet verschenen.
By alle deze voorvallen ziet men hoe spoedig de magt van het Huis van Bourgundië
aenwast en hoe deszelfs grondgebied zich uitbreidt. Buiten de bourgundische
bezittingen in Frankryk beheerscht hertog Philips nu reeds Vlaenderen, Henegauwen
en Holland; doch hierby moet de uitzetting van zyne staten zich niet bepalen: Braband
en Namen komen zich op dit tydstip insgelyks onder het gebied van Philips schikken
en aldus ziet België, behalve Luik en Luxemburg, zich onder denzelfden vorst
vereenigen. In 1429 nam hy bezit van het graefschap van Namen, hetwelk hy van
den laetsten graef, Jan III, voor 132,000 gouden kroonen afkocht. Het jaer daerna,
de hertog van Braband, Philips van St-Pol, gestorven zynde, werd hy door de Staten
des lands als wettige erfgenaem erkend en ingehuldigd.
Gedurende vier jaren bleef Jacoba van Beijeren vreedzaem te Tergoes woonen,
zonder dat men van haer hoorde spreken; doch na dien tyd trok zy zich de gramschap
van Philips van Bourgundië op den hals om eene zonderlinge reden. Zich in nood
van geld bevonden hebbende, had zy zich gewend tot Frans van Borsele, Landvoogd
van Zeeland, door den hertog aengesteld. Deze ridder verleende haer niet alleen de
gevraegde hulp, maer betoonde haer zoo veel dienstwilligheid, dat hare dankbaerheid
voor hem in eene blinde liefde veranderde. Ondanks de schikkingen van het laetste
verdrag, ging zy een geheim huwelyk aen met haren beschermer, denkende dit feit
te kunnen verborgen houden;
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doch een harer dienstknechten boodschapte den hertog wat er geschied was. De
magtige vorst ontstak in woede, alzoo hy niet graeg zich van het bestier van Holland
zou hebben beroofd gezien. Aenstonds vergaderde hy zes honderd man, trok naer 's
Gravenhage, nam van Borsele gevangen en deed hem naer het kasteel van
Rupelmonde voeren. Om Jacoba te verschrikken deed hy haer gelooven dat men
haren man het hoofd zou afslaen; de ongelukkige vorstin, die Frans van Borsele
uitermate beminde, zag zich gedwongen zyne vryheid te koopen door een nieuw
verdrag met den hertog. Ditmael stond zy hem hare Staten in vollen eigendom af,
en verkreeg van hem eene lyfrente, benevens eenige geringe voorregten. Zy leefde
voorts in vrede by haren man.
Ter gelegenheid van zyn huwelyk met Isabella van Portugael, in 1429, stelde
Philips de vermaerde ridderorde van het Gulden Vlies in. Oorsprongelyk mogten
van hetzelve slechts vier-en-twintig leden deel maken, kunnende bewyzen geven
van de vier trappen van adel langs vaderlyke en moederlyke zyde: het
grootmeesterschap zou erfelyk zyn in het Huis van Bourgundië. Deze instelling bragt
veel toe om de edelen eene vaste rangschikking te geven en het ridderschap aen
zekere wetten te onderwerpen.
In 1432 werd de rust in Vlaenderen door eenen oproer te Gent onderbroken. De
hertog had de weerde der oude geldstukken verminderd. Het gemeene volk, hier door
eene groote schade lydende, liep te wapen op de Vrydag-Markt, vermoordde dry
burgers, plunderde eenige huizen, brak de gevangenis open en beging meer andere
gewelddaden. Philips-de-Goede had te veel in Frankryk te doen om op dit oogenblik
zich over de Gentenaers te wreken. Door de tusschenkomst van eenige voorname
persoonen legden dezen de wapens neder, op voorwaerde dat men, aengaende den
oproer, geene regtsvorderingen doen zou. De hertog, om zich geheel aen andere
zaken te kunnen toewyden, nam die voorwaerde aen.
De vyandschap tusschen het Huis van Bourgundië en de koning van Frankryk was
intusschen blyven voortduren. Philips had zich sedert lang met de Engelschen
verbonden, maer in 1435 sloot hy den vrede met den
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franschen vorst. Zoohaest men dit in Engeland vernam beschuldigde men den hertog
van meineenigheid; het volk van Londen liep te samen, plunderde de pakhuizen der
Vlamingen en sloeg er velen dood. Philips vertoornde zich daer over zeer en
verklaerde den oorlog aen de Engelschen. Met 30,000 Vlamingen ging hy naer Kales
om zyne nieuwe vyanden uit deze stad te verdryven. Na een beleg van meer dan eene
maend had men nog niets verrigt; dit verdroot de Vlamingen en zy begonnen te
morren, om dat de hollandsche hulpvloot niet kwam. Eindelyk verscheen dezelve in
het gezigt des legers; doch zy trok terug voor de engelsche schepen, zonder te stryden.
Dan begonnen de Vlamingen te roepen dat er verraed onder deze langzaemheid
schuilde; er ontstond eene beroerte en ieder maekte zich bereid om huiswaerts te
keeren. De hertog, dit hoorende, liep naer de legerplaets der Gentenaers, hen
smeekende toch te willen blyven, en hun onder het oog leggende dat de engelsche
magt hem welhaest zou komen aentasten, en zyne eer voor altyd zou verloren zyn
indien hy den veldslag moest weigeren. De Vlamingen luisterden naer niets: zy staken
hunne veldhutten in brand en trokken naer Vlaenderen, onder geleide van Jacob De
Zaghere, deken der ambachten van Gent.
Men heeft reeds gezien dat het Huis van Bourgundië de voorregten der gemeenten
zonder geweld en langzamerhand poogde in te korten; de zwaerste hinderpael welke
de vorsten in den weg lag om dit doel te bereiken, was de uitgestrektheid van het
regtsgebied der groote steden, onder dewelke een aenzienlyk getal kleinere gemeenten
stonden. Men kon zoo gemakkelyk de hand niet slaen aen de vryheden van Gent,
Brugge, Yperen en andere bestierhebbende steden. Daerom hadden de bourgundische
vorsten eenen grooten raed van Vlaenderen ingesteld; tot dezen mogten alle kleine
gemeenten hun beroep nemen tegen de groote steden, en deze laetsten zagen zich
dus, door eenen list, van hunne beheersching op dezelve beroofd. De Bruggelingen
en Gentenaren hadden dit wel met spyt bemerkt, doch de gelegenheid nog niet
gevonden om hunne regten terug te eischen. Hun vertrek van vóór de stad Kales had
hen aen eene trouwloosheid jegens hunnen vorst pligtig
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gemaekt; gelyk het gewoonlyk gaet, om ééne slechte daed te verschoonen begingen
de Vlamingen er meer. Onder voorwendsel van de oude voorregten te willen
herwinnen liepen de Bruggelingen het land af, plunderden en roofden als eene
uitgelaten menigte, vermoordden den schout van Brugge en mishandelden de
vreedzaemste burgers. Zelfs dorsten zy de hertogin eenen bloedigen hoon toebrengen:
deze met haren zoon en met eenige staetsjuffers op eenen wagen gezeten zynde,
wilde de stad Brugge verlaten; by de poort werd het rytuig tegengehouden, men rukte
de edelvrouwen van Uytkerke en van Hoorn onbeschoftelyk er af en leidde ze naer
de gevangenis, voor reden gevende dat zy de echtgenoten waren van vyanden des
volks. De hertogin tot de dood toe benaeuwd, drukte haren jongen zoon bevend tegen
hare borst. Men liet haer voortryden; eventwel het gemeene volk liep haer langen
tyd achterna onder het uitbraken van allerlei scheldwoorden. Te Damme by haren
man komende, klaegde zy hem bitterlyk over dezen hoon. Philips, door andere zaken
te zeer overlast, liet de baldadigheden eenigen tyd geschieden; ja, hy verleende zelfs
eene volle genade aen Brugge op zekere voorwaerden, waerby het regtsgebied der
hoogmoedige stad merkelyk werd ingekort. Omtrent denzelfden tyd werden Jacob
De Zaghere en Ghysbrecht Pateel te Gent door het volk vermoord onder voorwendsel
dat zy de oorzaek waren van het schandelyk vertrek der Gentenaers uit het beleg van
Kales. Weinig tyds daerna geraekte Brugge alweder in oproer zonder dat men de
reden er van aen iets anders dan aen de woelzucht kunne toeschryven. De
Bruggelingen vermoordden zeer wreedelyk hunnen burgemeester en zynen broeder,
en begingen andere onverstaenbare wreedheden.
Eindelyk op den 22en Mei 1437, verscheen hertog Philips met een leger van 3,000
uitgelezene krygslieden voor Brugge. De poorten werden hem geopend en hy reed
de stad in aen het hoofd zyner benden. Wanneer er omtrent elf honderd man binnen
de stad waren smeekten de wethouders en dekens van Brugge den hertog, dat hy het
overige van zyn leger buiten de poort geliefde te laten, want dat er anders ongetwyfeld
eene bloedstorting zou voorvallen. De hertog liet zich gezeggen en
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beval dat de achterzynde benden hem voor de poort zouden wachten; hy zelf reed
door tot op de markt, waer hy veel volk vergaderd vond.
Twee oude en voorname burgers gingen hem te gemoet om hem hulde te doen;
maer niet zoohaest hadden zy zich voor hem gebogen, of de razende menigte sloeg
ze dood onder de oogen van den verbaesden vorst. Zyne krygsknechten begonnen
onder het volk te schieten en een twaelftal burgers vielen neder; maer er vlogen zoo
vele pylen, steenen,

planken en andere voorwerpen uit de vensters op de hertogelyke
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wapenlieden dat dezen welhaest bemerkten in wat doodsgevaer zy zich bevonden.
Op dit oogenblik kwam de heer van Liedekerke den vorst boodschappen, dat de
Bruggelingen de poort gesloten hadden en hy diensvolgens van het overige des legers
afgescheiden was. - De hertog beveelt den aftogt naer de poort; onderwege verslagen
de opstandelingen meer dan honderd zyner mannen. By de poort wordt het gevecht
nog heviger, de maerschalk van l'Isle-Adam geraekt er onder den voet, men vermoordt
hem en sleurt zyn lyk langs de straten. Niets schynt den hertog van de dood of van
de gevangneming te kunnen redden; dol en razend is de blinde menigte. Gelukkiglyk
krygt een Bruggeling, Jacob van Hardoyen genaemd, op dit uiterst oogenblik eene
goede inspraek: hy loopt in eene nevenstaende smis en neemt gereedschappen uit
den winkel; door den smid geholpen breekt hy het slot der poort en opent dezelve te
midden der bloedige beroerte. Philips-de-Goede en eenige edelheeren ontsnappen,
de poort wordt achter hen weder toegesloten, de overblyvende fransche krygsknechten
worden vermoord of verdrinken in de stadsgracht. De edelmoedige smid, die de poort
voor den hertog had opengebroken, werd des anderendaegs onthalsd en zyn ligchaem
in vier stukken getrokken. Zoo eindigde deze onbezonnen aenval tegen de vryheid
van den vorst.
In woede vlammende trok de hertog spoedig naer Ryssel om een leger tegen Brugge
te vergaderen. In afwachting dat hy tot den togt bereid ware, deed hy de vaerten
sluiten en allen toevoer van levensmiddelen naer de oproerige stad beletten. De
Bruggelingen, door gebrek gedwongen en trotsch over het behaelde voordeel, liepen
gewapenderhand de omstreken af, plunderden en verbrandden de kasteelen der edelen
en verwoestten alle de omliggende velden.
By deze dolle beroerten vervielen de koophandel en de nyverheid tot niets: de
vaerten waren gesloten, de getouwen stonden stil, elkeen was zonder werk en zonder
winst. De steden Gent, Yperen en Kortryk, benevens de vreemde kooplieden, zonden
gezanten om den hertog te bidden, dat hy toch de Bruggelingen tot de rust dwingen
en het Land den vrede wilde wedergeven; maer de vorst hoopte dat de hongersnood
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alleen zyne wederspannige onderdanen voor zyne voeten zou brengen. Eindelyk, na
lang dralen, lieten de opstandelingen den moed vallen, daer zy zich van allen verlaten
en gelaekt zagen. Om den hertog te vleijen en eenig regt op zyne genade te winnen,
begingen zy eene daed, ruim zoo schandelyk, ja laffer dan hunne vorige aenslagen:
zy vatteden hunne dekens by den kop, diezelfde welke hen in den opstand hadden
aengevoerd, en leverden ze zonder daer toe aenzocht te zyn, in 's hertogen gevangenis
te Vilvoorden. Daerenboven zonden zy alle de krygsgevangen naer den hertog, met
kostelyke kleederen en met groot geld begiftigd. Zoo nederig als zy verwaend geweest
waren, aenveerdden zy nu de pynelykste voorwaerden, namelyk: de wethouders van
Brugge zouden barrevoets en met blooten hoofde den hertog op eene uer gaens van
de stad te gemoet komen, vóór hem knielen en om genade roepen; Brugge zou eene
boete van 200,000 gouden Ryders betalen en van alle regtsgebied over de stad Sluys
afzien; te meer, en wat het beklagelykst voor hen was, vier-en-veertig burgers moesten
den hertog overgeleverd worden, om met dezelve naer zynen wille te handelen. Van
deze slagtoffers werden er elf op het schavot onthoofd; meer andere bloedige straffen
werden er uitgeoefend, en Brugge ontving zyne vorsten gedwee en met verpletterd
gemoed.
Weinig tyds na deze voorvallen, voegde Philips-de-Goede het hertogdom
Luxemburg by zyne andere staten, en bezat dus geheel België, behalve het land van
Luik. Dit hertogdom had hy gekocht van Elisabeth van Gorlitz, weduwe van
Jan-Zonder-Genade; het bezit er van was hem betwist geworden door den koning
van Bohemen, doch hy, de benden van zynen medestrever verslagen hebbende, zoo
werd hem Luxemburg, in 1443, door een verdrag beslissend afgestaen.
Nog altyd ging de hertog voort met allengskens op de voorregten der vlaemsche
gemeenten grond te winnen. Hy, die meester was van een goed deel van Frankryk
en dáér in zyne staten een onbeperkt gezag voerde, zag met eene diepe spyt zyne
minste bevelen in Vlaenderen miskend. De vryheden, welke de gemeenten in vorige
tyden verkregen of gekocht hadden, waren zoo menigvuldig en zoo
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verscheiden, dat de vorst geenen enkelen maetregel kon gebieden of de inwooners
van Vlaenderen verhieven het een of ander voorregt tegen deszelfs uitvoering. Men
moet het bekennen, de tyden waren veranderd: het bestier van Vlaenderen kon zyne
oorsprongelyke eenvoudigheid niet langer behouden. Slechts eene enkele
omstandigheid zou Vlaenderen in het bezit zyner vryheden hebben kunnen laten;
namelyk, eene onafgebrokene opvolging van inlandsche vorsten. Maer ongelukkiglyk
was het van overlang zyne bestemming geweest, onder vreemde Huizen door erfregt
te vervallen en wel byzonderlyk onder zulken, die, Vlaenderen alleenlyk als eene
uitbreiding van hun grondgebied aenziende, hetzelve onder ééne wyze van bestuer
met hunne overige staten wilden stellen. Misschien zouden de hertogen van
Bourgundië niet met zoo veel vernielzucht de byl aen de vryheden der Vlamingen
gelegd hebben, hadden niet vele andere oorzaken hen er toe aengedreven. Inderdaed,
het is noodig aen te merken, dat op dit tydstip de ryke burgers en alle vreedzame
inwooners zich van de ambachtslieden afgescheiden hadden en met den hertog tegen
de oproermakers aenspanden. Het volk, dat hen daerom zeer haette, bleef dus
blootgesteld aen het gevaer, van zonder regtzinnige leidsmannen den speelbal of de
voetbank van dezen of genen magtzoeker te worden. Het geschiedde ook dikwyls
zoo: om de minste reden werd de toorn des volks ontstoken, om een nietig voorregt
te behouden werd het verpletterend werktuig der beroerten als een beschermschild
opgeheven. Nochtans moesten de Vlamingen dan alreeds bemerkt hebben, dat by
elken opstand, indien dezelve niet eene algemeene en grondige omwenteling voor
doel had, telkens de gemeenten een deel harer vryheden hadden verloren; en, nu men
tegen eenen der magtigste vorsten van Europa te worstelen had, was het voorzeker
schadelyk en onvoorzigtig, om weinig gewigtige bezwaren, gewelddaden te bedryven,
welke niet ligt door eenen magthebbenden hertog konden of mogten vergeven worden.
Maer de menigte overweegt niet, zy is edelmoedig of boos volgens de blinde inspraek
van haer gemoed of volgens de ingeving harer opstokers. Door een laetst bewys van
moed en van onbuigbaerheid, gaet zy aen het Huis
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van Bourgundië eene oorzaek verschaffen om de voorregten in Vlaenderen te
vernietigen en alzoo, voor eenen tyd, dien geboortegrond der volksvryheden onder
eene zelfde wyze van bestuer met de andere europische staten te stellen.
Na eenige andere miskenningen der voorregten van de gemeenten, gebood hertog
Philips, in 1448, eene belasting op het zout; dit hatelyk middel om zich geld aen te
schaffen was door de fransche vorsten uitgevonden en gekend onder den naem van
Gabelle. Alle de steden van Vlaenderen voldeden aen het vorstelyk bevel; Gent alleen
weigerde dit, om dat de staten van Vlaenderen deze belasting niet hadden toegestaen
en de vorst dus geen regt had om dezelve te heffen. De hertog, om de inwooners te
straffen, ontnam aen de schepenen en aen alle zyne bedienden hunne ambten; hy
deed in zyne staten, op zware straffen, verbieden met de wederspannige stad
gemeenschap te hebben, en, om dit krachtdadiger te beletten, deed hy de vaerten en
rivieren afsluiten. De Gentenaren lieten zich door het geheugen hunner vorige rampen
niet afschrikken; zonder zich zelven de vraeg te doen: waer willen wy naer toe en
wat kunnen wy winnen? namen zy, in 1451, de wapens op, vermoordden een zeker
getal ambtenaers en burgers, plunderden en roofden het platte land. Dan kozen zy
zich nieuwe wethouders en vormden op nieuw de gilde der Witte Kapruinen, wier
bloedige gedachtenis nog schrikverwekkend in Vlaenderen heerschte. Hertog Philips,
voornemens zynde ditmael een beslissend einde met den opstand te maken, spoedde
zich niet te zeer en gebruikte koelbloediglyk den tyd, die er noodig was om alle zyne
ridders en wapenknechten uit Frankryk te vergaderen. Deze groote voorbereidsels
veroorzaekten eene diepe benaeuwdheid geheel Vlaenderen door. Alle de andere
steden, voorziende dat de koophandel op nieuw ging gestremd worden, beweenden
den opstand des te meer, daer de hertog, om de Gentenaren geene bondgenoten te
laten, de belasting op het zout vernietigd had. Zy zonden gezanten tot Philips om
hem te voet te vallen, genade voor de stad Gent te vragen en alzoo de bloedstortingen
door hunne smeekingen te voorkomen. De hertog beloofde
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hun dat hy zich goedjonstig toonen zou, indien de opstandelingen zich onderwierpen;
zyne tael was die van eenen vorst, welke den vrede

regtzinnig zoekt, en zy boezemde de gezanten eene vaste hoop op de aenstaende
herstelling der rust in. Maer, op denzelfden dag dat de gezanten van Vlaenderen by
den hertog geweest waren, hadden de Gentenaers het kasteel van Gaveren ingenomen
en gingen immer voort met kleine sterkten en sloten te overrompelen. Terwyl de
hertog, in 1452, de laetste toebereidsels tot den oorlog maekte, trokken de Gentenaers
voor Audenaerde en begonnen deze stad te bestormen. Het hertogelyk leger naderde
spoedig en viel de opstandelingen met woede op het lyf. De mannen van Gent werden
in verwarring uiteen geslagen en grootendeels vernield. Zelfs tot voor de poorten
hunner stad vielen zy onder de slagen der hertogelyke benden. Binnen Gent was de
droefheid uitermate groot, doch niet genoeg om dit wonderbaer volk den nek te
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doen buigen. Zy begingen alweder eene dier wilde wreedheden, welke de geest des
oproers niet zelden inboezemt: niet wetende op wie de schuld hunner nederlaeg te
leggen, vermoordden zy hunne oversten Lieven Boone, Jan Willays en Everhard van
Botelare. Hierop volgden dagelyksche plunderingen en moorderyen. De Gentenaers
bragten zonder onderscheid alle hunne krygsgevangenen om hals; de hertog van
zynen kant deed het hoofd afslaen aen elken opstandeling die in zyne handen viel.
Zoo verre klom de wraeklust van wederzyde, dat welhaest dry honderd dorpen en
acht honderd boerenwooningen door de vlammen waren verslonden. Nog hetzelfde
jaer bragten de Gentenaers een talryk leger te been en togen met hetzelve door het
land van Waes, alwaer zy het leger van den hertog aentastten, meer dan 300 zyner
mannen versloegen en hem zelfs dwongen het veld te verlaten om nieuwe hulpbenden
in Frankryk te gaen aenwerven. Dit gedaen zynde, kwam een magtig leger de
Gentenaren in het land van Waes aenvallen. Een hardnekkig gevecht ving aen: 1700
Gentenaren vonden de dood op het slagveld en vele anderen werden al vlugtende
vermoord. In andere ontmoetingen verloren zy nog meer volk, doch ook niet min
mannen van de zyde des hertogs verslagende. Ziende dat de inwooners der stad
merkelyk in getal afnamen, en niet zelden de nederlaeg krygende, begonnen hunne
gemoederen te verweeken; daerenboven deed de hongersnood zich binnen Gent
schrikkelyk gevoelen; eene besmettende ziekte rukte ook dagelyks vele inwooners
der ongelukkige stad weg. In zulken droeven toestand wendden zy zich tot den koning
van Frankryk om, door zyne tusschenkomst, den vrede op aennemelyke voorwaerden
te verkrygen. Hertog Philips zag met genoegen deze neiging en verleende den
Gentenaren eenen wapenstilstand van zes weken. De gezanten van Frankryk, van
Bourgundië en van Gent vergaderden te Ryssel en bleven gedurende eene maend in
onderhandeling. Maer alzoo de gentsche afgeveerdigden wel bemerkten dat deze
byeenkomst geenen goeden uitslag zou opleveren, verlieten zy dezelve veel vroeger,
behoudende slechts twee wapenboden en eenen taelman te Ryssel. In het begin der
maend September van 1452 deden de gezanten van
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Frankryk de uitspraek der voorwaerden van vrede. Hunne beslissing was onregtveerdig
en waerlyk wreed jegens de Gentenaers; zy zag op niets anders uit dan op de
vernietiging van alle de vryheden der gemeente tot de laetste toe, en behelsde onder
andere deze gewigtige punten: De Gentenaren zullen voortaen niemand mogen bannen
zonder oorlof van den hertog, - de wethouders der stad zullen de benaming van
Heeren van Gent niet meer gebruiken, - zy zullen geene ambtenaren van den vorst
voor de stedelyke vierschaer mogen dagen of dezelve eenige straffen opleggen, - in
stede van hunne zes-en-twintig schepenen zelven te kiezen en, als te voren, er zes
uit de burgers, tien uit de ambachten en tien uit de wevers te nemen, zal de kiezing
geschieden, zonder aenzien van staet, door vier mannen van den hertog en vier
inwooners door de gemeente benoemd, - alle de wethouders, hoofdmannen, dekens
en twee duizend ingezetenen van Gent zullen, op eene halve ure gaens der stad, in
hun hemd den hertog te gemoet komen en roepen dat zy boos en valschelyk tegen
hunnen vorst zyn opgestaen en hem om genade smeeken, - de Gentenaren zullen
eene boete van 250,000 gouden Ryders betalen, - men zal binnen het jaer beslissen,
of Gent het regtsgebied over het land van Waes, van Aelst, van Audenaerde, van
Dendermonde en van Rupelmonde behouden zal of niet.
Waerlyk, men kon zich niet verwachten aen de aenneming dezer voorwaerden
door de Gentenaers: een volk dat zyn bloed reeds zoo dikwyls by stroomen had
vergoten tot het behouden zyner minste vryheden, zou dit zich nu in eens van alle
zyne regten laten berooven? Ook, toen de wapenboden het vonnis der fransche
gezanten binnen Gent aen het volk voorlazen kwam eene diepe razerny de verstomde
menigte vervoeren. ‘Het is de vernietiging onzer vryheden, onzer oude voorregten!
Nog liever de stad tot den laetsten steen laten verdelgen!’ riep men overal. De klokken
klepten den akeligen volksstorm, de vaendels der ambachten liepen rond, en
oogenblikkelyk trokken talryke gewapende benden uit de stad. Hulst en Axel vielen
in hunne handen en werden geplunderd. In de maend july 1453, was het den hertog
gelukt een ongemeen magtig leger te vergaderen; met hetzelve verscheen hy ten
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eerste, voor alle de kleine steden welke door de Gentenaers ingenomen waren. De
bezettingen derzelve, geene hulp te gemoet ziende, gaven zich beurtelings over en
werden, niet zonder wreedheid, op bevel van den hertog Philips ter dood gebragt.
Gaveren, de eenige sterkte welke nog in het bezit der Gentenaren overbleef, zag
welhaest geheel het hertogelyk leger onder zyne muren. Des nachts ontvlugtten zes
mannen uit de belegerde stad naer Gent; daer komende deden zy de inwooners
gelooven dat het grootst gedeelte van des hertogs krygsvolk, by gebrek aen betaling,
hem verlaten had en dat hy nu gemakkelyker dan ooit kon overwonnen worden. Een
groote geestdrift kwam de Gentenaren by deze ongegronde tyding vervoeren; men
beval op lyfstraffe, dat alle inwooners, van twintig tot zestig jaren oud, te wapen
zouden komen, en, door dit middel eene aenzienlyke magt vergaderd hebbende, trok
men op naer Gaveren. De hertog verblydde zich intusschen zeer by de tyding hunner
nadering; nu ging hy eindelyk zynen wensch, van de opstandelingen in het open veld
te vinden, vervuld zien.
De twee legers in elkanders gezigt staende, bemerkten de Gentenaers genoegzaem
dat men hen, aengaende het getal der vyanden, had bedrogen. Daerom gingen zy
toch niet achteruit; integendeel, by het begin van het gevecht sloegen zy meer dan
eens de hertogelyke voorwacht in wanorde af, en hadden zoo veel gronds gewonnen,
dat zy reeds drymael de standplaets van hun geschut hadden vooruitgebragt. Op het
oogenblik dat het geheele leger des hertogs den algemeenen aenval begon, sprong
er een kruidwagen te midden der gentsche benden. De geschutmeester, vreezende
dat het vuer tot de andere wagens zou overgaen, begon te roepen: ‘Geeft acht! weg!
weg!’ Hier door kwam er eene verwarde vlotting onder de gentenaers; de vyandlyke
ruitery wierp zich tusschen hen: eene schrikkelyke slagtery begon. In volle vlugt
geslagen, liepen de Gentenaers naer de Schelde en poogden er over te zwemmen,
maer de zwaerte hunner wapenrusting deed er velen verdrinken; anderen werden op
den oever van den stroom doodgeslagen of doorschoten. Omtrent twee duizend der
dappersten hadden zich op eene weide begeven, die langs alle kanten met eene breede
gracht
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omsloten was. Hertog Philips, ziende dat zy van daer met voordeel op zyn volk
schoten, gaf zyn peerd de sporen en sprong met een klein getal ridders over de gracht.
Op het gezigt van hunnen vorst bleven de Gentenaren plotselings en met ontzag
beweegloos staen; eventwel, zy herinnerden zich spoedig, dat hy de vyand hunner
vryheden was, en vielen met woede op hem aen. Hy geraekte in het uiterst gevaer;
zyn peerd werd by den eersten schok gewond. Zonder twyfel zou hy hier de dood
gevonden hebben, maer zyn zoon en erfgenaem Karel, hem van verre omringd ziende,
voerde haestelyk eenige benden naer de weide en viel met overmagt op de Gentenaers.
Dezen verweerden zich als leeuwen, en smeten de ridders in het ronde by hoopen
ter aerde; de jonge vorst Karel kreeg zelf eene wonde aen den voet. Dan, de
heldhaftige burgers moesten eindelyk onder het groot getal bezwyken en stierven tot
den laetsten toe, met het wapen tegen den vyand opgeheven. De bourgundische
ridders stonden verstomd over zoo veel onversaegdheid en zegden in hunne
verwondering, dat velen dezer slechte en kleine lieden op dien dag meer gedaen
hadden dan er noodig was om eenen edelman voor altyd doorluchtig te maken.
Onmiddelyk na dezen veldslag, dien men de plaeg van Gent heet, schreef de hertog
aen de Gentenaers dat hy, zonder op hunne nederlaeg te letten, hun zou vergiffenis
schenken, indien zy zich op de voorwaerden van Ryssel onderwierpen. Hy maekte
zich daerop gereed om, in geval van weigering, de stad gewapenderhand in te nemen.
Eenige burgers van binnen, tot hem komende, smeekten hem, dat hy met zyn leger
naer Gaveren zou terugkeeren; hem overigens verzekerende dat Gent, voor het verloop
van dry dagen, zich aen zynen wil zou overleveren. De hertog stond hunne bede toe
en gaf bevel tot den aftogt van zyn leger. Over het slagveld rydende zag hy een
hartscheurend tooneel: de vrouwen van Gent hadden de stad verlaten en zochten nu,
met tranen en met grievend gehuil, hare broeders of hare echtgenoten onder de doode
ligchamen; velen vischten de lyken uit de Schelde op en maekten een akelig misbaer,
wanneer zy het voorwerp harer liefde of genegenheid hadden gevonden. De hertog,
tot de tranen toe
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getroffen, beval strengelyk dat men deze vrouwen in vrede zou laten begaen. Men
vond by de 20,000 dooden over de velden verspreid.
Op den 31en july 1453 was alles vervuld: de stad Gent had zich onder den zwaren
arm van Philips gebogen en het vonnis van Ryssel aenveerd; de vaendels der
ambachten en gilden werden in de tegenwoordigheid des volks in zakken gesteken
en uit Gent gevoerd. Met verkropt gemoed zagen de inwooners de teekens hunner
gemeentevryheden vertrekken, en ondergingen hun lot met eene gedwongene
verduldigheid. Het land bleef gedurende eenige jaren in rust; de koophandel en de
nyverheid, reeds zoo hoog gestegen, namen nog dagelyks toe, en Vlaenderen zag
eenen onbegrypelyken overvloed van alle zaken ontstaen.
Alhoewel hertog Philips met zoo veel yverzucht de vryheden der gemeenten had
bevochten en byna geheel vernietigd had, maekte hy nu echter geen misbruik van
zyn onbeperkt gebied. Wel is waer, dat hy veel geld ligtte om zyne vorstelyke pracht,
die ongemeen was, te kunnen staende houden; maer, langs eenen anderen kant, schonk
hy dit dubbel terug, door de bescherming welke hy aen alle bronnen van volkswelvaert
verleende; daerenboven zorgde hy, dat men in het heffen der belastingen met
voorzigtigheid en regtveerdigheid te werk ginge.
In 1458 deed hy zyne plegtige intrede binnen Gent. Ter dier gelegenheid hadden
de burgers hem een blyk hunner liefde willen geven: hunne stad was, in alle straten,
op alle markten, versierd met praelbogen en zinnebeelden, alle huizen waren kostelyk
met prachtige stoffen en gedichten behangen; onder anderen had een goudsmid het
dak van zyn huis met zilveren platen, als met tigchelen, geheel bedekt. In een woord,
er waren zoo vele schoone en belangwekkende zaken te zien, dat de hertog, om de
stad door te ryden, vier lange uren onderwege bleef. Des avonds werden de gansche
stad en de Schelde verlicht; de gastmalen, vrolyke dansen, en eene onophoudende
muziek vereenigden alle de burgers in eene hartelyke uitboezeming van vreugde.
Aen hertog Philips en zyn gevolg werd door de wethouders der stad een avondmael
gegeven, dat by de 10,000 gouden guldens kostte.
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Philips van Bourgundië, tot eenen hoogen ouderdom gekomen, mogt nu, by den
vrede des Lands, ook eenige rust voor zich zelven verhopen. Nochtans, het
wisselvallig lot had er anders over beschikt. In den loop van het jaer 1456 had Philips
in zyne staten eene schuilplaets verleend aen den kroonprins van Frankryk, later
Lodewyk XI, die in oneenigheid lag met zynen vader, koning Karel VII. Deze laetste
in de maend july 1461 gestorven zynde, werd opgevolgd door Lodewyk XI, een
doortrapt listig en veinzend vorst. Karel, de eenige zoon en erfgenaem van hertog
Philips, was in tegendeel een stoutmoedig, oploopend en openhartig jongeling, en,
vermits hy gewoonlyk in gemeenzaemheid met Lodewyk XI by het fransch Hof
verbleef, groeide er al vroeg tusschen hem en den koning een wederzydsche haet,
die niet zonder schadelyke gevolgen voor het welzyn hunner onderdanen moest
blyven. De oude hertog bedroefde zich over de woeste en onbuigbare inborst van
zynen zoon; maer nog meer begon hy zich over dezelve te ontstellen, toen de jonge
Karel zich vyand verklaerde van den heer van Croy, welken Philips om zyne trouwe
diensten zeer lief had. Hy vermaende langen tyd zynen zoon met goede woorden,
om hem voorzigtigheid en meer buigzaemheid in te boezemen; doch alle zyne
poogingen waren nutteloos: Karel ging voort met zynen haet in het openbaer te doen
blyken en de bevelen zyns vaders te miskennen. Het Hof van Bourgundië verdeelde
zich in twee gezindheden. De hertog, eindelyk vermoeid, met jaren beladen en eenen
walg van het bestuer gekregen hebbende, gaf in 1464 de overheid geheel in handen
van zynen zoon. Deze, door zynen haet tegen koning Lodewyk ingesproken, verbond
zich met een aental fransche hertogen en graven, en ontstak den burgeroorlog op den
franschen bodem. In eenen veldslag te Montlheri toonde Karel welke uitstekende
dapperheid hem bezielde: hy hield zich steeds in het midden van den heetsten stryd,
ontstak den moed zyner benden door zyn voorbeeld en sloeg de fransche magt met
eene zoo onweêrstaenbare woede uiteen, dat Lodewyk in dreigend levensgevaer naer
Parys vlugtte. Nog ditzelfde jaer 1465 werd er een verdrag gesloten en de oorlog
nam een einde. De jonge Karel
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mogt echter de wapens niet nederleggen: eene beroerte, in het bisdom van Luik
losgeborsten, riep hem spoedig met zyne benden naer België.
Het Land van Luik was sedert lang aen onlusten en beroerten overgeleverd.
Ondanks het wys en voorzigtig bestuer van bisschop Jan van Heinsberg, waren de
gemeenten toch niet in rust gebleven en hadden zelfs haren goeden vorst gedwongen,
zonder gegronde redenen het Land van Namen aen te doen. Jan van Heinsberg, ziende
dat zyne poogingen om het volk stil te houden nutteloos waren, en langs eenen
anderen kant den invloed van het Huis van Bourgundië moede zynde, was in 1456
van den bisschoppelyken Stoel afgestapt om denzelven over te geven aen Lodewyk
van Bourbon, neef van Philips van Bourgundië. Deze jonge vorst bezat eene
goedaerdige en grootmoedige inborst; doch, gelyk alle de fransche edelen, beminde
hy uitermate de ridderlyke pracht en de geldverspilling. Hy zag zich verpligt zynen
toevlugt tot zware belastingen te nemen en dezelve met geweld te doen ligten. Dit
maekte hem gehaet van iedereen, tot zoo verre, dat in 1465 de dry Staten des Lands
hem van de bisschoppelyke weerdigheid vervallen verklaerden; zy benoemden
terzelfder tyd tot Mambour of ryksvoogd, Mark van Bade, schoonbroeder van den
duitschen keizer. De Luikenaren wisten wel dat de hertog van Bourgundië zynen
neef Lodewyk van Bourbon zou helpen, en waren over de gevolgen van hunne
omwenteling niet zonder vrees; maer zoodra Mark van Bade met een klein leger
duitsche benden in hunne stad gekomen was, begon de opgeblazenheid hen te
verblinden. De listen van den franschen koning hadden ook niet weinig bygebragt
om hen vermetel te maken: de slimme vorst, met het inzigt van moeijelykheden aen
het Huis van Bourgundië te berokkenen, had bedektelyk gezanten naer Luik gestuerd
om zyne hulp te beloven en het vuer des oorlogs aen te hitsen. De Luikenaren, zich
magtig wanende, zonden boden tot Philips om hem uit te dagen en hem te beroepen
op vuer en bloed. Dan togen zy uit naer de omstreken van Maestricht, binnen welke
stad Lodewyk van Bourbon zich bevond; het Land werd door hen verwoest en
geplunderd, en allerlei wreedheden begingen zy; ja, zy voegden de goddeloosheid
by de
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vernielzucht, beroofden de kerken, braken alles in dezelve aen stukken en handelden
met de heiligste zaken zonder eerbied of ontzag. Mark

van Bade over deze hem onbekende woestheid verstomd, en ziende zyne overheid
onmagtig om de baldadigheden te doen ophouden, liet de razende menigte aen haer
lot over en vertrok naer Duitschland. Hertog Philips zond eene geringe magt tegen
de Luikenaers uit: de twee legers ontmoetten elkander op den 15en october 1465,
omtrent Montenaken. De Luikenaers verloren er eenen bloedigen veldslag en lieten
twee duizend hunner lyken op het veld. Dan gaven zy zich ten onderen, alweder met
verlies van een deel hunner onafhanglykheid: om den vrede te bekomen werden zy
gedwongen de hertogen van Bourgundië als erfachtige mambours van Luik te
erkennen. Dit pynde hun echter zoodanig, - de haet tegen het Huis van Bourgundië,
dat hun alle vryheden ontroofd had, was zoo onbluschbaer, dat zy het jaer daerna
weder in openbaren opstand te wapen liepen. In deze beroerte namen alle de burgers
geen deel; maer het geringe volk stelde zich aen als uitzinnig
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en kreeg de overhand. Eene gewapende menigte trok naer de stad Dinant en begon
van daer het land van Namen af te loopen. Om den hertog van Bourgundië te hoonen
begaven zy zich op zyn grondgebied, onder de muren der stad Bovigne, aen welker
inwooners zy een menschenbeeld, aen eene galg hangende, toonden, terwyl zy, onder
andere schendende woorden, gedurig riepen: ‘Ziet, dit is Karel, de gewaende zoon
van uwen hertog, zoo als de koning van Frankryk hem heeft doen hangen of zal doen
hangen. Hy zegt dat hy de zoon van uwen hertog is, maer hy liegt: hy is een bastaerd!’
Op het vernemen van dien hoon haestte Karel zich uit Frankryk te komen om de
vermetele Luikenaers te straffen. Hy vergaderde een leger van by de 30,000 man en
toog met deze magt voor de stad Dinant, die uit Luik eene nieuwe hulp van 4,000
man had ontvangen. De oude hertog Philips, alhoewel ziekelyk en verstramd, deed
zich achter het leger in eene draegkoets voeren. Het grof geschut had weldra eene
opening in den vestingsmuer van Dinant gemaekt; de inwooners van de naestgelegene
stad Bouvigne, verschrikt over het lot dat Dinant op den hals hing, zonden dan eenen
bode om de belegerden tot overgaef aen te manen. Maer zy, verwaend omdat Luik
hun 40,000 man beloofd had te zenden en omdat zy hulp van Frankryk verwachtten,
hingen den bode aen eene galg op en begonnen van hunne wallen allerlei
scheldwoorden tegen Karel en tegen de eer der hertogin, zyne moeder, te roepen.
Door zulken bloedigen hoon vertoornd, namen de vorsten het besluit van de stad, na
de overweldiging, tot den grond te vernielen. Het beleg duerde lang: zeven honderd
inwooners waren reeds door het geschut of door de ingestorte huizen verplet en de
stadsmuer was op eene breedte van zestig voeten omverre geschoten. Op den 27en
augustus 1466 maekte het hertogelyke leger de toebereidsels tot eene beslissende
stormlooping. De inwooners, met schrik bevangen, gaven zich over op genade en
ongenade, en bragten de sleutels hunner poorten aen hertog Philips. Deze vorst deed
zyne benden in alle de wyken der stad stand nemen en scheen geene bloedige wraek
in den zin te hebben; maer niet zoohaest was de stad overal bezet of het teeken tot
de plundering en
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tot de algemeene verdelging werd gegeven, en met barbaerschheid uitgevoerd. Vier
dagen lang bleef het leger losgelaten alles rooven en breken; acht honderd inwooners
werden, rug tegen rug gebonden, in de Maes geworpen en versmoord. De stad geraekte
in den brand, het vuer verslond ze geheel en al, tot in hare grondvesten. Dan
onderworpen zich de Luikenaers en ontvingen hunnen bisschop Lodewyk van
Bourbon met angstige onderdanigheid.
Het jaer daerna werd de oude hertog Philips te Brugge door eene geraektheid
geslagen; zyn zoon Karel verwittigd zynde, kwam in vollen draf van Gent gereden
en liep naer de kamer van zynen stervenden vader. Hier wierp hy zich geknield en
weenend by het doodbed neder,

roepende met grievende stemme: ‘ô, Myn vader, geef my uwen laetsten zegen, en,
heb ik u ooit vergramd, verleen my vergiffenis!’ Al wat de zieltogende vorst nog
doen kon was, dat hy zyne verflaeuwde oogen
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op zynen zoon scheen te rigten en zyne hand byna onmerkbaer drukte. Weinig tyds
daerna gaf hy den geest en eindigde dus zynen langen levensloop, op den 15en juny
van het jaer 1467, in den ouderdom van twee-en-zeventig jaer.
Ondanks de berekende en koude wreedheid, welke hertog Philips in vele
gelegenheden had doen blyken, en niettegenstaende zyne aenslagen op de
gemeentevryheden, had hy in de laetste jaren de liefde van het grootst gedeelte der
Vlamingen gewonnen; zy waren hem dankbaer voor de groote welvaert welke hy
den lande had bezorgd. Ook, wanneer de mare zyner dood rondliep was het eene
algemeene droefheid in Vlaenderen: dertig duizend bedrukte burgers volgden zynen
lykstoet.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

322

Hoofdstuk IV.
Karel-de-Stoute, hertog van Bourgundië, van Braband en van
Luxemburg, graef van Vlaenderen, van Henegauwen, van Namen
en van Holland. - De Gentenaren ontvangen hem op eene hoonende
wyze. - Zyne gramschap. - Verwoesting van Luik. - Poogingen om
van de bourgundische staten een koningryk te maken. - Ongelukkige
oorlog tegen de Zwitsers. - Dood van hertog Karel-de-Stoute.
Van 1467 tot 1477.

De rouw, welken de Vlamingen over de dood van Philips-de-Goede bedreven, nam
zynen oorsprong niet alleenlyk in hunne liefde voor den overleden vorst, maer ook
in den schrik dien het aenstaende ryk van zynen zoon Karel, bygenaemd de Stoute,
hun inboezemde. Men had in geheel België een innig voorgevoel van de rampen,
welke de trotsche inborst van Karel aen het vaderland zou veroorzaken, en,
inderwaerheid, het
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was niet zonder reden. De jonge hertog had zynen vader tot de bloedige verdelging
van Dinant aengedreven; in alle omstandigheden had hy zich aengesteld als een vorst,
die weinig weerde aen de liefde zyner onderdanen hechtte en niet beter wenschte
dan gelegenheid te vinden om tot hunne verplettering de magt der wapenen te kunnen
gebruiken. Was de vader een listig en doortrapt inkorter der gemeentevryheden, de
zoon was een onbezonnen en wreed verdelger derzelve. Het is niet dat hy waerlyk
boos en hatelyk ware, of dat hy geene goede hoedanigheden bezate; maer indien er
waerlyk iets goeds in hem was, het nam dan zulke dwingende en zulke overmoedige
vormen aen, dat zyne weldaden zelven eene verdrukking schenen. Mogt men nu wel
verhopen dat Vlaenderen, bewoond door een woelziek en hardnekkig volk, en
beheerscht door eenen trotschen en niet min hardnekkigen vorst, in rust zou blyven?
Zoodra Karel de uitvaert zyns vaders naer behooren gehouden had deed hy zyne
plegtige intrede te Gent en werd er met ongemeene pracht ontvangen. Des
anderendaegs liepen de ambachten voor zyn Hof byeen en begonnen met eene
dreigende houding de afschaffing der belasting op het graen te eischen. Reeds hadden
zy het tolhuis afgebroken en de ontvangers verjaegd. Hertog Karel, welke geene
andere tael dan die van het opgeheven zweerd kende, schuimde van toorn en toonde
zich genegen om met zyne weinige ridders onder het volk te slaen, doch de heer van
Gruuthuse gaf hem de overtuiging dat deze stoutmoedige daed hem en hun allen
welligt het leven kosten zou. De hertog zag van zyn vermetel voornemen af, hoe zeer
het hem ook pynde, zyn Ryk door eene vernedering te beginnen. Ondanks den raed
zyner ridderen, wilde hy echter bewyzen dat hy het volk niet vreesde; hy trok eenen
zwaren kolder aen, nam eenen stok in de hand en begaf zich, door alle zyne mannen
gevolgd, dwars door de menigte naer de markt. Daer gekomen zynde zag hy de
ambachten onder de wapenen staen en ontstak in eene beklemde razerny, by de stoute
houding zyner onderdanen. Door eenen hoop ineengedrongen volk stappende, zegde
hy met nydige gramschap: ‘Welaen, wat moet gy hebben, kwade menschen? Wat
vraegt gy?’
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De schaer volks opende zich niet spoedig genoeg naer zyne begeerte; hy, door zyn
kokend bloed vervoerd, sloeg met zynen stok eenige burgers uit den weg. Dezen
begonnen tegen den vorst te schreeuwen en te razen, de ambachten bewogen zich,
de bloedstorting scheen onvermydelyk. Nochtans dit ongeluk werd door de wysheid
van den heer van Gruuthuse afgeweerd. Karel-de-Stoute, nog gansch ontsteld van
woede, klom in het venster, van waer de graven van Vlaenderen gewoon waren tot
het volk te spreken. Om zich goedjonstig te toonen gebruikte hy de vlaemsche tael,
en zyne woorden waren inderdaed zoo welwillend dat de menigte haer genoegen er
over betoonde. De zaken aldus op eenen vredebelovenden voet staende, kwam er
eensklaps een waeghals, Hoste Bruneel genaemd, in volle wapening uit het volk naer
boven geloopen. Zonder ontzag voor den hertog, sprong hy nevens hem in het venster,
sloeg onbeschoft met zynen handschoen op de leuning en begon tegen het volk te
roepen: ‘Mannen gy wilt de tollenaers gestraft hebben niet waer?’ De menigte
antwoordde met een bonsend geroep: - ‘Ja, ja!’ - ‘Gy wilt de afschaffing van het
koornregt? Gy wilt uw vorig regtsgebied terug en alle uwe oude gewoonten en
regten?’ - ‘Ja, ja, wy willen het!’ schreeuwde het volk hem tegen. Dan zich naer den
verbaesden hertog keerende, sprak hy: ‘Myn Heer gy hebt gehoord wat deze lieden
willen; nu is het uwe zaek er in te voorzien.’
Wat de verbaesde, ja nu beschaemde vorst, ook verder tot de ambachten zeide,
niets kon hen tot bedaren brengen en de hertog moest, met verkropt gemoed, doch
van haet en wraeklust vol, terug naer zyn Hof vertrekken. De menigte weigerde de
wapens neder te leggen vooraleer haer de geëischte regten zouden toegestaen zyn.
Eindelyk, de hertog zich in zyne wooning belegerd ziende, stond hun alles toe, doch
niet met het inzigt om zich by het hem ontwrongen woord te houden.
Van dit oogenblik af blaekte in het hart van Karel-de-Stoute een bittere haet tegen
de Vlamingen; nooit kon hy hun dezen geleden hoon vergeven en toonde in alle
omstandigheden, dat hy hun veeleer
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een vyand dan een vorst was. Nog meer werd hy op hen vergramd omdat Brussel,
Antwerpen en Mechelen hun voorbeeld volgden en insgelyks tegen hem opstonden.
Echter was die oproer spoedig gedempt: de hertog trok met eenige ridders naer
Mechelen, deed er de belhamels by het hoofd vatten en tot de dood veroordeelen.
Toen alles gereed was om het vonnis uit te voeren en de pligtigen op het schavot
stonden, riep hy uit een venster van het paleis, dat hy hun genade schonk. Dit bewys
van eene barmhartigheid, welke men van hem niet mogt verhopen, bedaerde de
gemoederen.
Alsof de troonbeklimming van Karel-de-Stoute het teeken van nieuwe beroerten
moest zyn, overal kwamen de volksdriften in gisting; overal heerschte de hoop dat
de tyd gekomen was om de oude vryheden te herwinnen. De inwooners van Luik,
door den koning van Frankryk bedektelyk aengehitst, hadden hunnen bisschop
Lodewyk-van-Bourbon voor de tweede mael verjaegd. Wanneer hertog Karel dit
vernam, riep hy uit, in eene vervoerende gramschap: ‘Ik wil sterven of dit volk onder
de zweep en den stok ter neder slaen!’ Eene groote magt vergaderd hebbende, trok
hy voor de stad St-Truijen om dezelve te belegeren. Hier kwam een leger van 20,000
Luikenaers hem aenvallen; een bloedige veldslag was het gevolg dier ontmoeting.
De Luikenaers kregen eene schrikkelyke nederlaeg en lieten 9,000 dooden voor
St-Truijen. De stad zich overgegeven hebbende, eischte Karel tien gyzelaers en deed
hun het hoofd afslaen. Tongeren werd insgelyks overwonnen en eenigen zyner
voornaemste inwooners gedood. Luik gaf zich over, verloor het meestendeel zyner
reeds zoo zeer ingekorte vryheden en betaelde eene boete van 120,000 guldens.
Nadat de beroerten overal gedempt waren, keerde hertog Karel zyne
sterkmoedigheid op het bestier zyner Staten. Zonder genade behandelde hy de
ontrouwe ambtenaers en dwong, door zynen krachtigen en schrikkelyken wil, alle
magthebbende persoonen tot regtzinnigheid. Dry dagen van iedere week hield hy
een openbaer regtshof, by hetwelk hy zich als opperregter aenstelde en zonder beroep
allerlei
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vonnissen velde: arm en ryk mogt vry tot hem komen en bezwaren inbrengen, zoo
wel tegen de magtigste heeren zyns Ryks als tegen

gemeene burgers. Niet tegenstaende dat hy meesttyds regtveerdiglyk oordeelde, was
zyne doenwys echter zoo dwingend en zoo alleenheerschend, dat hy eerder den haet
dan de genegenheid der ridders en burgers won.
Intusschen hield de arglistigste aller vorsten, Lodewyk XI, koning van Frankryk,
niet af allerlei moeijelykheden en kwaed aen het Huis van Bourgundië te berokkenen.
Hertog Karel, wel voorziende dat hy alleen tegen zynen slimmen vyand met moeite
zou kunnen worstelen, trouwde, in 1468, met Margareta, de zuster van Eduward IV,
koning van Engeland. Ter dier gelegenheid eischte hy van alle zyne Staten, doch
bovenal van zyne belgische en hollandsche bezittingen, uitermate zware belastingen.
Vlaenderen alleen moest 1,000,000 gouden Schilden

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

327
opbrengen. Lodewyk XI, om tyd te winnen en de verbindtenis der twee vorsten te
kunnen verbreken, vroeg eene byeenkomst met hertog Karel. Dezelve geschiedde te
Péronne; maer, terwyl de koning van Frankryk zich goedwillig veinsde en door
allerlei vriendelykheden den hertog zocht in het net te krygen, vernam deze dat
fransche opstokers eene nieuwe beroerte te Luik hadden doen ontstaen en dat de
Luikenaers hunnen bisschop Lodewyk-van-Bourbon te Tongeren met alle zyne
hovelingen hadden gevangen genomen. Over de bedriegery van den koning woedend,
deed Karel, onder een onbeduidend voorwendsel, de poorten van Péronne sluiten en
hield dus den koning gevangen. Deze scheen dit niet te bemerken en trok zich door
list uit zyne netelige gesteldtenis; zelfs volgde hy den hertog naer Luik, alwaer hy
ooggetuige zyner wraek ging zyn. Het bourgundisch leger omrende de stad en bleef
zeven dagen lang er voor liggen, in afwachting dat de inwooners zouden uitkomen.
Dan, voor de eerste mael dorsten de Luikenaers niet stryden: geene andere mannen
hielden nog de wapens in de hand dan een zeshonderdtal yzerbewerkers uit het
naestgelegen graefschap van Franchimont. Deze onversaegde lieden, vernomen
hebbende dat men by het opgaen der zon de stad bestormen zou, besloten eene laetste
pooging voor de vryheid te doen. Zy klommen des nachts bedektelyk over de
rotsgebergten en vielen in de duisternis hakkend en kervend tusschen het slapende
leger. De tenten der vorsten werden langen tyd bestormd, doch eindelyk door
ontwaekte benden ontzet. Welhaest zagen de 600 man van Franchimont zich van
alle zyden omringd; zy sloegen heldhaftig onder hunne vyanden en wierpen er by
hoopen om hen neder. Zoo veel onversaegdheid kon hen echter niet redden: door het
getal verplet, stierven zy tot den laetsten toe.
Des anderendaegs, zynde den 30en october 1468, trokken 40,000 bourgundische
wapenknechten over de muren van Luik in de stad. De inwooners vlugtten langs alle
zyden met hunne kinderen en vrouwen de poorten uit naer de Ardennen. Hetgeen zy
vreesden, gebeurde: op bevel van Karel-de-Stoute onderging de stad eene gruwelyke
plundering; alle de Luikenaers, welke men in huizen of kerken verborgen
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vond, werden vermoord of by hoopen aen elkander gebonden in de Maes versmoord.
Het schynt ongeloovelyk dat 40,000 mannen en 12,000 vrouwen in deze verwoesting
het leven zouden verloren hebben. Nochtans, de geschiedenis heeft dit schrikbaer
getal, nevens den bloedigen naem van Karel-de-Stoute, geboekt. De wraekzucht van
den wreeden vorst was eventwel nog niet voldaen: drymael deed hy de stad aen vier
hoeken in den brand steken en liet niet meer dan zes honderd huizen staen, in eene
stad, die weinig te voren honderd-twintig-duizend inwooners telde. Dan verliet hy
de rookende puinen van Luik en trok naer het graefschap van Franchimont. Alle
wooningen werden er verbrand en de ingezetenen in bosschen en gebergten als wilde
dieren nagejaegd en vermoord. By het vernemen dezer onmenschelykheden vervloekte
België eenen zoo bloedzuchtigen vorst, en de paus van Roomen bliksemde den ban
der heilige Kerk uit tegen alle degenen die de verwoesting van Luik hadden
bygewoond.
Met schrik bevangen over de gevolgen van hetgeen zy by de eerste intrede van
hertog Karel gedaen hadden, kwamen de Gentenaers hem alle hunne vryheidsbrieven
brengen en kochten zyne genade door het afstaen van alle hunne voorregten. De
onverbiddelyke vorst schonk hun daerom toch niet meer genegenheid en bleef hun
eenen bitteren haet toedragen; hetgeen genoeg te merken is uit de volgende
grammoedige woorden, welke hy weinig later tot hen sprak: ‘Gy, Vlamingen, met
uwe harde hoofden, hebt uwe vorsten altyd misprezen of gehaet. Want als zy niet
magtig waren hebt gy ze misprezen en als gy niets tegen hen vermogt hebt gy ze
gehaet. Wat my aengaet, ik ben liever door u gehaet dan misprezen. Ik bemin u, maer
vrees u niet.’
Eenige vyandlykheden gebeurden, in 1472, tusschen den hertog en den koning en
eindigde door een niet regtzinnig verdrag. Reeds had Karel zyn grondgebied tot over
den Rhyn uitgestrekt door het aenkoopen van het Landgraefschap van den Elzas; in
1473, nam hy insgelyks bezit van Gelderland, dat hem verkocht was door hertog
Arnold van Egmond. Zich aen het hoofd van zulke magtige Staten ziende,
vergenoegde Karel-de-Stoute zich niet meer met zyne weerdigheid
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van hertog en vatte het voornemen op, van alle de hem onderhoorige Landen een
koningryk te maken. Lodewyk XI was hem een al te heet vyand om hem hier in te
helpen; daerom wendde de hertog zich tot den keizer Frederik III, om van hem zyne
nieuwe kroon te ontvangen. Maria van Bourgundië, dochter en erfgename van Karel,
zou een huwelyk aengaen met Maximiliaen van Oostenryk, den zoon des keizers.
Alles werd te Trier tot de krooning bereid: de kerken behangen, de vorstelyke troonen
opgeregt, de altaren versierd. In de maend november 1473 was de keizer met den
hertog binnen Trier. De krooning moest des anderendaegs geschieden; maer de koning
van Frankryk, die nooit sliep wanneer hy zynen vyand in den weg kon zyn, had
bedektelyk boden tot den keizer gestuerd. Door schoone woorden, gebeden en
bedreigingen wisten zy zoo veel op het gemoed van dezen vorst te winnen, dat hy
des avonds, zonder eenige reden van zyn vertrek te geven, de stad Trier verliet: het
nieuw koningryk en de krooning bleven steken. Hertog Karel droeg dezen tegenspoed
zonder van zyn ontwerp af te zien; alleenlyk verschoof hy deszelfs uitvoering tot
eene betere gelegenheid en vermeerderde dagelyks zyn leger. Om zyne staten met
minder moeite te bestieren en meer eenheid in de wetten te brengen, plaetste hy, in
1474, te Mechelen eenen hoogen raed, waervan alle andere geregtshoven, alsook
alle rekenkamers, afhangelyk werden gemaekt.
De magt van hertog Karel was ten toppunt gestegen; zyne pracht en zyn rykdom
dwongen iedereen tot bewondering en tot ontzag. - En nochtans zyn ondergang is
aenstaende, het zweerd dat hy zoo bloedig opgeheven houdt gaet hem vernielen,
eene reeks ongelukken hangen hem op den hals.
In het graefschap van den Elzas had hy eenen dwingenden en wreeden edelman
tot Landvoogd aengesteld. Het volk, door zyne geweldenaryen verbitterd, was in
opstand gekomen en had, met hulp der Zwitsers, alle de dienaers en wapenknechten
van Bourgundië verjaegd. Hertog Karel, een ongemeen magtig leger vergaderd
hebbende, trok op tegen de Zwitsers, die zyne oproerige onderdanen geholpen hadden.
Onderwege wilde hy eerst nog den afgezetten aertsbisschop van Keulen weder op
zynen
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Stoel herstellen. Hy ging de stad Nuys belegeren, en vond er zynen eersten rampspoed:
niettegenstaende dat hy wel zag, hoe dit beleg hem dagelyks schadelyker werd en
zyn leger als den sneeuw deed versmilten, bleef hy echter tien maenden lang met
hardnekkigheid er voor liggen; byna geheel Duitschland had zich door de aenhitsingen
van den koning van Frankryk tegen hem gewapend. Eindelyk moest hy van zyn
voornemen afzien. Middelerwyl had de koning Lodewyk XI de Zwitsers zoo verre
gebragt, dat zy eene uitdaging van oorlog tot hertog Karel zonden. Deze, door zynen
tegenspoed eer verbitterd dan bedroefd, brak het beleg van Nuys op, kwam zyn leger
in Vlaenderen vermeerderen, stelde eenige nieuwe belastingen in, en trok naer
Loreinen dat hy geheel bemagtigde. Weinig tyds daerna toog hy met een magtig
leger naer Zwitserland; maer hier zonk de star van zyn geluk, in 1476, achter
schrikkelyke onweêrswolken weg: hy kreeg de nederlaeg te Morat en te Granson en
verloor voor deze laetste stad meer dan 10,000 man, welke

door de Zwitsers in een uitgestrekt graf geworpen werden, op een veld
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Het lijk van Karel-de-Stoute.
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dat men later de Moordakker noemde. Niets kon hem echter doen buigen; integendeel
zyne razerny werd uitzinniger naermate van zyn verlies. Hy schreef naer België om
onderstand van geld en volk; doch nu zag hy zich ook verlaten van de onderdanen
welke hy gehaet had: de Staten antwoordden hem dat België geene opofferingen
meer wilde doen, ten zy voor de verdediging des vaderlands; dat zy, indien de hertog
eerst was aengetast geweest, hem ten koste van hun bloed en goed zouden hebben
gaen verlossen; maer vermits hy zelf de oorlogstichter was, hy nu kon terugkeeren
en van zyne wraekzucht afzien. Dit was olie in het vuer gesmeten: het bloed van
Karel stroomde onstuimiger by het gevoel zyner onmagt, eene dolle wanhoop kwam
hem vervoeren. - In deze geestgesteldtenis, en ondanks de gebeden zyner veldheeren,
waegt hy, met een uitgeput leger van ongeveer 6,000 man, eenen veldslag tegen de
Zwitsers, omtrent Nancy, op den 6en january 1477. Verplet door het overgroot getal
der vyanden en ontmoedigd door het verraed van eenen veldheer, vlugt het
bourgundisch leger langs alle zyden door het veld. Hertog Karel voorziet zyne
nederlaeg; echter geeft hy den moed niet op en worstelt hardnekkig tegen zyn lot.
Druipende van bloed en zweet blyft hy stryden, hy slaet schrikkelyk onder de wolk
vyanden die hem omringt en wordt met wonden overdekt; een lanssteek put zyne
laetste krachten uit, hy wankelt en wil over eenen bevrozen waterplas ryden, het ys
kraekt, de voeten van het peerd zinken er door. Hy roept om hulp tot eenen zyner
vervolgers, doch ontvangt den doodslag van zyne hand.
Des anderendaegs werd het lyk van hertog Karel-de-Stoute op deze plaets met het
hoofd in het ys vastgevrozen gevonden. Men nam het weg en stelde het, onder eene
zwart satynen veldhut, ten toon voor het volk, dat uit alle omstreken kwam
aengeloopen en met nieuwsgierigheid, maer met ontzag, op het onkennelyk gelaet
van den schrikbarenden stryder blikte. Vlaenderen verblydde zich over de dood van
dezen dwingenden vorst, wiens onbezonnen oorlogszucht het Land byna had uitgeput.
Zyne uitvaerten en lykdiensten, in de steden van België gehouden, werden slechts
door eenige zyner dienaren bygewoond: het
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volk, onverbiddelyk in zynen haet tegen den vyand zyner vryheden, weigerde zelfs
een gebed voor de zaligheid zyner ziel te storten: de kerken bleven ledig!
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Hoofdstuk V.
Maria van Bourgundië volgt haren vader in het bestuer van alle zyne
Staten op. - Valschheid des konings van Frankryk. - Maria trouwt
met Maximiliaen van Oostenryk. - Veldslag van Guinegate. Ongelukkige dood van Maria van Bourgundië. - Het Huis van
Bourgundië sterft uit.
Van 1477 tot 1482.

Karel-de-Stoute, geene zonen nalatende, werd opgevolgd door zyne negentienjarige
dochter Maria van Bourgundië, die zich alsdan te Gent bevond. Gedurende de
afwezigheid van hertog Karel waren de gemeenten in gisting geraekt; van alle kanten
eischte men de vernietiging van den hoogen raed van Mechelen en de teruggaef van
alle de oude gemeentevryheden. Brussel, Antwerpen en Brugge weigerden de
belastingen en tollen te betalen, de schatkisten waren uitgeput, het leger vernield. In
dezen staet van zaken nam eene zwakke vrouw het bestier des Lands in handen. De
beroerten waren echter de grootste moeijelykheden niet welke zy moest aentreffen.
Lodewyk XI, nu van zynen magtigsten vyand ontslagen, had een talryk leger gevormd
en zich reeds, door listen en door geld, als heer van het hertogdom van Bourgundië
doen herkennen. De jonge Maria vergaderde spoedig de Staten
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van Vlaenderen, Braband, Henegauwen en Holland, welke men de Vier Landen
noemde; zy stelde hun hare onmagt voor en smeekte om onderstand en hulp. De vier
Landen beloofden haer, dat de verschillende provinciën eene magt van 100,000
gewapende mannen zouden leveren; maer eischten de afschaffing van alle
nieuwigheden, welke door Philips-de-Goede en Karel-de-Stoute in het bestuer des
Lands waren ingevoerd. Maria stond het alles toe: de steden kregen hare oude
voorregten terug. Koning Lodewyk XI zond korts daerna zyn leger in Picardië en in
Artois, met het voornemen van geheel België te veroveren en by Frankryk in te lyven.
Volgens zyne gewoonte betrouwde hy zich nog meer op listen en lagen dan op het
geweld der wapenen; hy deed aen de raedsheeren van Maria en aen haer zelve
gelooven, dat hy bezit van hare staten nam om dezelve in haren naem te bewaren en
dat hy voorgenomen had haer met zynen zoon, den kroonprins Karel, te doen trouwen.
Maria, door hare omgekochte of bedrogene raedsheeren aengedreven, toonde zich
tot deze verbindtenis genegen. Dan, zy wist dat de Staten van België, en bovenal die
van Vlaenderen, zich tegen dit bekend ontwerp verklaerd hadden. Hierom zond zy
hare vertrouwelingen Hugonet en d'Himbercourt tot den koning met eenen magtbrief,
waerin zy hem deed weten, dat zy om hare Landen te bestieren, eenen geheimen
raed, slechts uit vier persoonen bestaende, had gevormd, en zich geheel aen de
beslissingen derzelve onderworpen had. Verder bood zy den koning aen hem een
groot getal steden op de fransche grenzen af te staen, zyne overheid op Bourgundië
en Vlaenderen te erkennen en de regtshoven van Vlaenderen in laetst beroep van het
Parlement van Parys afhangelyk te verklaren. De stad Atrecht werd onmiddelyk aen
den koning overgeleverd. Deze onderhandeling was een echt verraed, eene pooging
om den raed der vier Landen te bedriegen. Men kan echter de nog onervaren vorstin
van hetzelve niet beschuldigen; tegen haren dank had zy den brief geteekend en in
de verdere voorwaerden van vrede gestemd. Zy bevond zich in eenen droeven toestand
en op het punt van haer erfdeel geheel te verliezen. Men verwondere zich, dus niet
dat zy het oor leende aen verderfelyke
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raedgevingen, welke men haer voorstelde als kunnende alleen haer nog redden.
Ongelukkiglyk waren hare vertrouwelingen Hugonet en d'Himbercourt op den
franschen grond van Bourgundië en Picardië geboren; de eerste was bovenal
franschgezind en had zelfs den koning beloofd, dat hy de jonge Maria bedektelyk
uit Vlaenderen zou ontvoeren om haer in Frankryk met den kroonprins te doen
trouwen. De Staten der vier Landen waren intusschen te Gent vergaderd; zy begrepen
aen eenige teekens dat men bezig was een groot kwaed voor het vaderland te brouwen
en vroegen van de hertogin oorlof om een gezantschap tot den koning te zenden.
Maria stemde toe in hunne vraeg; zy vertrouwde zich op de stilzwygendheid des
konings; maer hy, die nooit een woord gesproken had, zonder dat een list er onder
verborgen lage, deed haer al vroeg hare eenvoudigheid beweenen. Toen het
gezantschap der vier Landen zich by het Hof van Lodewyk XI

aenbood, begon de doortrapte vorst de afgezondenen zeer te streelen
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en te vleijen; en, alzoo zy hem te kennen gaven, dat zy, als Staten van het Land, over
de zaken van oorlog en vrede konden beslissen en dat hunne vorstin niets deed zonder
hunne tusschenkomst, sprak hy op eenen zoeten doch schertsenden toon: ‘Zyt gy
wel zeker, myne goede en byzondere vrienden, dat gy alleen met my handelt en dat
niemand dan gy my voorwaerden van vrede aenbiedt?’ - ‘Wy zyn er zeker van’
antwoorden de gezanten. ‘Gy bedriegt u’ hernam de listige koning ‘Jonkvrouw van
Bourgundië doet de zaken des Lands beslissen door andere lieden, die niet als gy
den vrede zoeken.’ Eene groote ontsteldtenis schetste zich op het gelaet der gezanten,
zy bezagen elkander met twyfel. Dit was hetgeen Lodewyk XI verwachtte; hy reikte
dan hun eenen brief over, zeggende: ‘Neemt dit schrift, dat my door de heeren
Hugonet en d'Himbercourt is ter hand gesteld, en overtuigt u dat gy u misgrypt!’
Eene diepe gramschap gemengd met verontweerdiging en met schaemte kwam de
gezanten vervoeren; zy namen haestelyk afscheid van den koning en keerden terug
naer Gent. Het doel van Lodewyk XI was bereikt, tweespalt en beroerte gingen hem
de verovering van Vlaenderen gemakkelyk maken; hy zou de jonge vorstin, nu door
hare onderdanen gehaet, van haer erfdeel berooven, zonder eene enkele zyner gedane
beloften te moeten vervullen.
Het gebeurde onbewust, ontving jonkvrouw Maria de gezanten in een openbaer
en plegtig verhoor, om verslag te hebben van hunne zending. Met spytige woorden
begonnen de afgezondenen te verhalen dat de hertogin niet voornemens was de Staten
der vier Landen over de beslissing der zaken te raedplegen. Jonkvrouw Maria
onderbrak hunne rede met gramschap en riep met luider stemme, dat dit alles valsch
was; maer een der gezanten toog haren brief uit zynen boezem en toonde hem aen
de gansche vergadering der Staten. Rood van schaemte en met verkropt gemoed, zag
de vernederde vorstin zich tot stilzwygen gedwongen en viel na eenige oogenblikken
in zwym. - De woede des volks was ontsteken: de noodklok begon overal te kleppen
en de straten van vermaledydingen tegen de raedsheeren der hertogin
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te weêrgalmen. Gedurende den nacht werden Hugonet et d'Himbercourt, benevens
Willem van Clugny, uit hunne schuilplaetsen gerukt en naer den 's Gravensteen
geleid. Deze dry persoonen benevens de schoonmoeder der hertogin, waren de leden
van den byzonderen raed die met den koning bedektelyk had gehandeld. De
tegenwoordigheid der vier Landen belette nochtans de gewoone regtsoefening van
het vertoornde volk, dat anders al spoedig de beschuldigden om hals zou gebragt
hebben. Maria beminde hare raedslieden uiterharte en kon niet gelooven dat zy anders
dan regtzinniglyk zich hadden gedragen. Om hen aen de razerny der gewapende
menigte te onttrekken, beval zy dat eene vergadering van regters de aengehoudenen
in hunne middelen van verontschuldiging zou verhooren en dat men in deze zaek
met koelbloedigheid eene regelmatige regtsvordering zou doen. Willem van Clugny,
als geestelyk ambtenaer, werd tot het kerkelyk Hof verzonden. Hugonet en
d'Himbercourt, na yslyke pynigingen te hebben doorstaen, werden verwezen tot de
dood. De hertogin, dit vonnis vernemende, verscheen weenend in de vergaderzael
der regters en beweerde smeekend dat niemand dan zy zelve over hun lot mogt
beslissen; maer zy vond iedereen onverbiddelyk, en hoorde zelfs dat men de uitvoering
van het vonnis binnen het verloop der dry volgende uren beval te doen.
Denzelfden dag, zynde den 3en april 1477, wordt het schavot op de Vrydagmarkt
te Gent geregt. - De menigte overdekt de plaets en verdringt zich in ruischende
golven; vermaledydingen klimmen op tegen de ongelukkige raedslieden; zelfs de
afwachting van het tooneel der schrikkelykste dood versmoort de wreede uitroepingen
van vreugde niet. Alle oogen wenden zich naer het schavot; de beul staet gereed: hy
meet reeds zynen slag en roert zyne byl. Maer het volk beweegt zich, de scharen
gaen open om iemand door te laten; eene vrouw met verwarde haren, met tranen op
de wangen en met de armen opgeheven werpt zich tusschen de menigte, zy roept om
genade voor de veroordeelden. Het is de hertogin Maria, die eene laetste pooging
waegt en het volk zoekt te verbidden. Hare smeekingen verwekken inderdaed
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het medelyden van sommige burgers, maer het grootst getal begint met razerny tot
den beul te schreeuwen, dat hy zyn werk doe: de byl glinstert in de lucht, zy valt
tweemael neder, het bloed springt stralend van het schavot; en de zegepralende
menigte begroet de twee afrollende hoofden met eenen luiden vreugderoep, terwyl
de verplette vorstin met eenen akeligen schreeuw ten gronde zinkt.

Het moet zyn dat de Belgen van de onschuld hunner hertogin overtuigd waren, want
tegen haer ontstond geen woord van haet; integendeel zy werd om hare zoetheid en
zuivere zeden zeer bemind; alleenlyk joeg men van haer alle hare vreemde raedsheeren
weg; ja, ook hare schoonmoeder, die deel in de vorige aenslagen genomen had.
Intusschen trok de koning Lodewyk voordeel uit het kwaed vuer dat hy ontstoken
had, en nam eenige steden van Henegauwen in. Zyne listen moesten toch niet geheel
gelukken, en weldra zou hy, ten minste voor eenen tyd, eenen manhaftigen verdediger
van België in zynen weg vinden.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

339
Op aenrading der vier Landen trouwde jonkvrouw Maria met den aertshertog
Maximiliaen, zoon van den duitschen keizer Frederik III. Men vierde de huwlyksplegt
te Gent op den 19en augustus 1477.
Deze verbindtenis werd overal met blydschap toegejuichd, alzoo men in dezelve
eene afwyking van de gehechtheid aen Frankryk zag; ook, toen Maximiliaen met
zyne bruid, de jonge hertogin, beurtelings in alle steden van België zyne intrede deed,
kwam de meest ongeveinsde volksvreugd hen verwelkomen.
Een korte wapenstilstand was er met Frankryk gesloten geweest; maer dezelve nu
verloopen zynde, ging koning Lodewyk voort met de grenssteden aen te doen. In
dezen oorlog voorderde hy echter niet veel, ter oorzake van den heldhaftigen
tegenstand welke de Henegauwers hem boden. Er werd dan weder een bestand
getroffen en men nam van wederzyde den tyd waer om eene meerdere magt van
wapenen te vergaderen. Dit gedaen zynde begon de oorlog op nieuw. Eenige fransche
benden, die zich in de Luxemburgsche steden genesteld hadden, werden door den
graef van Chimai en Willem Van der Marck verjaegd; meer andere vyandelykheden
geschiedden op de fransche grenzen, doch zonder gewigtigen uitslag. Maximiliaen
had niet, gelyk de fransche koning, een regelmatig en betaeld leger: eenige duitsche
en engelsche boogschutters, benevens zyne ridders, vormden alle zyne bestendige
magt; dan, zyne onderdanen, en wel voornamelyk de Vlamingen, leverden hem
talryke benden, tot zoo verre dat zyn leger weldra tot 27,000 man beliep. Met deze
magt toog hy naer de grenzen om de Franschen aen te tasten en sloeg zich neder by
de stad Therouanen, die eene fransche bezetting in had. Na dat de Belgen eenigen
tyd voor deze stad zich opgehouden hadden vernam Maximiliaen, dat een fransch
leger van 1800 lansen, zynde zekere benden ruitery, en 14,000 schutters, benevens
een ontzaggelyk grof geschut, hem naderde onder bevel van den veldheer Esquerdes.
Alhoewel hy slechts acht honderd lansen ruiters telde, en dus tegen de overgroote
magt van des vyands peerdenvolk niet met gelyke kans kon stryden, brak hy in den
morgen van den 17en augustus 1479, voor het ryzen der zon, zyn
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leger op en trok den Franschman te gemoet. Hy had een vol betrouwen in de
onversaegdheid der Vlamingen, wier zegeliederen de omliggende velden deden
weêrgalmen, en die nu onder het oog van hunnen vorst zoo blyde en zoo vrolyk ten
oorlog trokken, alsof zy zich naer eene kermis gespoed hadden. Omtrent den middag
zagen de Belgen het fransch leger in de verte op eenen breeden heuvel, Guinegat
genaemd, zich ontvouwen. Maximiliaen zond eene voorwacht uit om de
schermutseling tegen de fransche schutters staende te houden; middelerwyl schikte
hy zyn leger in slagorde: de Vlamingen deed hy in eene lange schaer digt in elkander
sluiten en plaetste aen elken vleugel een deel ruitery. Een weinig vooruit schikte hy
vyf honderd engelsche en dry duizend duitsche schutters, die hem als hulpbenden
dienden. Hy zelf bleef als opperveldheer met zyne vlaemsche en henegauwsche
ridders aen het hoofd des legers. Wanneer hy oordeelde dat de stryd aenstaende was
kwam hy voor het midden der schaer, lachte iedereen vriendelyk toe en sprak met
een grootsch doch zoet gelaet: ‘ô, Edele Vlamingen, verblydt u myne kinderen; hy
is gekomen de langgewenschte dag. Houdt u vroom en onversaegd. Bidt nu ter eere
der vyf H. Wonden van Christus, dat hy ons den zege geve; want van God alleen
komt de overwinning!’ Allen die hem hoorden knielden biddend neder en hieven de
regter hand in de lucht als eenen eed; deze beweging liep verder over het geheele
leger en allen beloofden op dien dag hun best te doen.
Des namiddags, ten twee ure, waren de beide legers zoo digt by elkander genaderd,
dat men de pylen als in wolken door de lucht begon te zenden en het grof geschut
van wederzyde deed losdonderen. De Franschen kregen het te kwaed by deze eerste
schermutseling; hunne schutters leden groot verlies van volk en zouden gewis tot
den aftogt zyn gedwongen geworden, had niet de fransche veldheer Esquerdes op
dit oogenblik, door eene behendige schikking, hun ontzet gedaen. Hy vergaderde
met haest zes honderd ruiters en een goed deel schutters, liep met dezelve langs een
bosch en poogde het belgisch leger in twee deelen te scheiden; eerst vond Esquerdes
eenen goeden
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tegenstand in de toegesnelde ridders en in de bourgundische wapenknechten; maer
dezen, eindelyk door het overmatig getal der Franschen omsloten, werden van het
leger afgescheiden, in volle vlugt van het slagveld geslagen en op de hielen vervolgd
door eenige fransche benden. Intusschentyd zakte het leger der vyanden naer de
digtgeslotene schaer der Vlamingen af; doch hier ontmoetten zy de helden der
gemeenten, die met hunne schrikkelyke goedendags, of lange speren, als een yzeren
muer onwrikbaer bleven staen en de dood en de vernieling voor borstweer hadden.
Langs eenen anderen kant vlogen de pylen en schichten der engelsche en duitsche
schutters zoo menigvuldig onder de Franschen, dat zy welhaest in wanorde geraekten
en in eene bloedige moordery gedeeltelyk door de Vlamingen werden verslagen.
Gewis, het ware dan met het vyandlyk leger gedaen geweest, indien hun geene
onvoorziene hulp ware toegekomen; maer op dit oogenblik verscheen de bezetting
der stad Therouanen op het slagveld. Deze versche benden vielen op de legerplaets
der Vlamingen, vermoordden er de zieken, vrouwen en priesters, welke er zich
bevonden, en plunderden verder alle de goederen en den voorraed: het grof geschut
der Vlamingen werd door den vyand overrompeld en tegen hen zelven gekeerd. - In
dezen akeligen toestand hooren de Belgen het gehuil der vrouwen, den roep der
priesters, die men in de legerplaets bezig is met neder te hakken; eene sombere woede
komt hen vervoeren. Zy springen vooruit, loopen tegen het bulderend geschut op,
herwinnen hetzelve, werpen de vyandlyke benden overhoop, hakken en steken zonder
ophouden, tot dat de Franschen, onder deze razende bevechting verpletterd, elkander
omverre smyten en vol schrik langs alle zyden van het slagveld ontvlugten, latende
hunne eigene legerplaets, twee-en-twintig stukken geschut en alle hunne goederen
ten buit der Vlamingen.
In dezen veldslag, die niet min dan zes uren duerde, had Maximiliaen zich steeds
aen het hoofd des legers en op de gevaerlykste plaetsen bevonden; hy had zyne
krygslieden blinkende bewyzen van zyne dapperheid gegeven en hun dikwyls
gedwongen hem van tusschen eene wolk Franschen te gaen verlossen. Van hunnen
kant hadden de Vlamingen,
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onder zyne oogen, met hunnen gewoonen heldenmoed gestreden; hy had gezien over
welke onverschrokken mannen hy gebieden mogt en voelde zyn hart van hoogmoed
opzwellen. Na deze schoone overwinning trok Maximiliaen, onder het blyde gejuich
der Vlamingen, naer Gent by zyne echtgenote Maria. Deze kwam hem buiten de
stadspoort met eenen talryken stoet van edelen en burgers te gemoet, en bood hem
zyn kind aen, dat het jaer te voren te Brugge geboren was en den naem van Philips
voerde. Maximiliaen werd zoodanig van vreugde ontroerd by eene zoo rakende
onthaling, dat hy zyn kind in de armen nam en zegepralend met hetzelve de stad
inreed tot binnen zyn Hof. De blydschap der Gentenaren kende geene palen by dit
tooneel van vaderliefde: - om hunne verkleefdheid aen Maximiliaen te toonen
beschonken zy hem uit eigen wille met 24,000 gouden kroonen.
Nu waren vorst en onderdanen in eenen naeuwen band van wederzydsche liefde
en grootachting gesloten en men mogt voor Vlaenderen een tydstip van roem en van
inlandschen vrede te gemoet zien. Ongelukkiglyk bleven de gunstige gevoelens der
Belgen jegens Maximiliaen niet voortduren. Zy verwachtten van hem eene groote
sterkmoedigheid en eenen krachtigen wil; dan, zy vonden zich spoedig bedrogen. In
stede van den oorlog voort te zetten en de ingenomen steden te herwinnen, deed
Maximiliaen zyn leger tegen dank naer Vlaenderen terugkeeren en sloot een bestand
van wapenen met den franschen koning. Dit verbitterde zyne onderdanen, die met
reden beweerden dat hy hier door aen zynen vyand den tyd schonk om zyne schade
te herstellen en met een nieuw leger België te komen aendoen.
Maximiliaen was een goedhartig en regtzinnig vorst, maer van een zwak gemoed,
zonder arbeidzamen geest. Wel is waer dat hy de wapens in Holland en Gelderland
voerde en deze Landen tot vrede en gehoorzaemheid bragt; eventwel, na dezen
gemakkelyken togt, scheen hy eenen walg van een lastig leven gekregen te hebben.
Geene acht gevende op de morringen der Vlamingen, die hem reeds zyne
geldverspillingen onder het oog hadden gelegd, en hem zelfs eenen Staet van uitgaven
hadden aengeboden, volgens denwelken zy begeerden dat hy zich
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voortaen zou gedragen, hield hy zich alleenlyk bezig met feesten, gastmalen en jagen.
Terwyl hy aldus op onafgebrokene vermaken dacht, vielen de Franschen op nieuw
in België, namen eenige grenssteden in en bedreigden het vaderland met eene
algemeene overmeestering. Een groot en beweenlyk ongeluk kwam den staet van
zaken nog verergeren: de jonge Maria van Bourgundië, de zoete en zedige vorstin,
zoo zeer door het volk bemind, was volgens hare gewoonte uit Brugge ter jagt
gereden: een driftige draver voerde haer met snelle vlugt veldewaerts in, de stronk
van eenen afgehakten boom lag voor haer in de baen. Op het oogenblik dat het peerd
er over sprong brak de zadelriem en de ongelukkige jonkvrouw stortte bonsend met
haer tenger ligchaem

tegen den stronk. Op vele plaetsen bezeerd, werd zy naer Brugge teruggevoerd en
overleed dry weken later, op den 27en meert 1482, aen de gevolgen harer wonden
Maria was de laetste telg van den bourgundischen stam; hare dood stelde dus een
einde aen dit magtig Huis, dat nu gedurende eene eeuw ons vaderland heeft
beheerscht.
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Wanneer men de daden der hertogen van Bourgundië doorgrondt, moet men bekennen
dat een grootsch en verheven gedacht hen aendreef en dat zy den roem en de welvaert
hunner onderdanen ten doel gekozen hadden. Men moge hun ten laste leggen dat zy
zich onophoudelyk de vyanden der volksvryheden toonden en naer eene dwingende
heerschappy streefden; maer deze terugwerking bestond in geheel Europa: overal
werden poogingen gedaen om den vorst als bestierder des Lands de hem ontbrekende
magt te geven en dus alle de hoofdstoffen van overheid en van sterkte in een
middenpunt te vereenigen. In de Staten, waer het volk, zoo als in België, den vorst
overheerschte, drukte men het volk met geweld neder om den vorst te verheffen, en,
in de Landen, als Frankryk en Engeland, waer de adel een gedeelte der vorstelyke
magt bezat, werden de edelen vernederd en tot eene onbeperkte gehoorzaemheid
gebragt. De hertogen van Bourgundië zyn niet van wreedheid en van dwingelandy
vry te pleiten, bovenal niet de oorlogzuchtige hertog Karel-de-Stoute; maer, hebben
hunne belgische onderdanen zich wel steeds regtveerdiglyk en zonder boosheid
jegens hen gedragen? Is het niet dikwyls, in het belang des vaderlands zelven,
noodzakelyk geweest hen by felle slagen tot onderdanigheid te dwingen? Indien men
nader overdenkt, dat Frankryk gedurende dit tydvak meer dan ooit poogingen
aenwendde om Vlaenderen aen zyn grondgebied te hechten, als men inziet dat het
leven der bourgundische hertogen geheel is toegewyd geweest aen onze verdediging
tegen de vreemde winzucht en dat zy ons waerlyk van eene misschien beslissende
overmeestering bevryd hebben, dan zal men ligtelyk een gedacht van dankbaerheid
geven aen een Huis dat, van ons tot dan gebrokkeld vaderland, eenen magtigen en
schoonen Staet gevormd heeft en den ouden naem van België weder heeft doen
ontstaen. Ongelukkiglyk hadden de bourgundische vorsten eene fransche afkomst,
fransche zeden en fransche begrippen; de Vlamingen konden dit nooit vergeten en
dus stelden zy onverwinbare hinderpalen aen het bereiken van het doel van
grootmaking, dat Philips-de-Goede zyne nakomelingen had aengewezen.
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Gedurende het bourgundisch tydvak, dat is te zeggen van 1384 tot 1482, heeft de
geest der menschen zich verwonderlyk ontwikkeld. De inneming van
Constantinopelen, hoofdstad van het grieksch keizerryk, door de Turken in 1453,
deed van daer vele geleerden verhuizen; dezen stichtten in Italië de herboring der
wetenschappen volgens de overleveringen der oude Grieken en Romeinen. Uit Italië
verspreidde zich de breedere leerzucht door geheel Europa: de klassieke School,
welke zich kenmerkt door hare navolging der latynsche en grieksche schryvers, zag
alsdan haren oorsprong. België bleef in deze strekking naer geleerdheid niet ten
achteren; de hooge School van Leuven werd de bron waeruit de wetenschap in milde
aders over het vaderland vloeide. De Dichtkunst, welke wy in vorige tyden zoo snelle
stappen zagen doen, scheen alsdan staende te blyven, en leverde weinig aenmerkelyke
voortbrengsels op. Andere kunsten, die tot dan in de wieg gelegen hadden, klommen
integendeel eensklaps byna tot volmaektheid op. Jan Van Eyck, de tydgenoot van
Philips-de-Goede, vond te Brugge de olieverw uit en gaf daer door aen de verwen,
welke men vroeger met gomwater, eiwit of gesmolten Was moest mengen, eenen
buitengewoonen glans. Hy ontdekte insgelyks de wyze om de verwen in het glas te
bakken, of verbeterde ten minste de glasschildering zoodanig, dat hy dezelve tot eene
nieuwe kunst herschiep. Boven zynen vindingryken geest, bezat Jan Van Eyck nog
een groot vernuft als schilder: zyne tafereelen, die van zynen broeder Huibrecht en
die van den uitvoerigen Hemling, zynen tyd- en stadgenoot, zyn nog van de schoonste
bloemen welke aen de schitterende kunstkroon van België pralen. De Beeldhouwkunst
begon de baen eener spoedige ontwikkeling in te stappen. Men kende nog geene
Kopersnede en de werken van dien aerd bepaelden zich by het snyden der printen in
hout. De Bouwkunst was in haren grootsten luister: het is dan dat zy de schoonste
gothische of spitsbogige gedenkstukken uit den bodem van België ophaelde. Jan
Appelmans legde, in 1422, de grondvesten van den toren van Antwerpen, welks
stoutheid en kunstschoonheden iedereen met bewondering vervullen; weinig later
bouwde Jan Ruysbroeck den toren van het stadhuis te
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Brussel; het stadhuis van Leuven, dit steenen kantwerk, is insgelyks een meesterstuk
van dien roemryken tyd der Bouwkunst.

HEMLING, JAN EN HUIBRECHT VAN EYCK.

De hertogen van Bourgundië waren groote liefhebbers en voorstaenders der
Toonkunst of muziek; ook werd deze gedurende hun Ryk door de Belgen met meer
luister dan door andere volken beoefend. Het waren Belgen, die in Frankryk en in
Italië de muziek als eene wetenschap invoerden en als meesters de volken gingen
leeren: gedurende de laetste helft der XVe eeuw was een Henegauwer, Jan Ackerghem,
kapelmeester der fransche koningen, terwyl een Brabander,
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Jan Tinctor of de Verwer, te Napels, in Italië, eene muziekschool stichtte en
kapelmeester werd van Ferdinand, koning van Aragonië. Andere Belgen gaven te
Roomen en te Milanen de rigting aen de Toonkunst. Lodewyk Berken, van Brugge,
ontdekte, in 1476, de wyze om het diamant by middel van zyn eigen stof op yzeren
schyven te slypen. Onder de menigvuldige uitvindingen, welke gedurende dit tydvak
het menschdom geschonken werden, zyn er twee die eenen onmeetbaren invloed op
de wereld hebben uitgeoefend: ten eerste de Drukkunst met beweegbare letters,
omtrent 1440, in Holland of Duitschland uitgevonden en in weinige jaren over geheel
België verspreid: ten tweede de Zeilnaeld of kompas, die de zeevaert eene tot dan
ongekende uitzetting gaf en toeliet dat de schepen, welke de nabyheid der kusten
nog niet hadden durven verlaten, nu met stoutheid den wyden Ocëaen doorkruisten.
Het is ook gedurende de XVe eeuw, dat eenige zeelieden van Brugge de giereilanden
of Açores in de amerikaensche wateren ontdekten; dat Vasco de Gama, een Portugees,
den doortogt vondt naer Oost-Indië, voorby de Kaep der Goede Hoop, en dat
Christoffel Colomb, het vast land van Amerika ontdekkende, een nieuw werelddeel
by de dry bekende werelddeelen voegde.
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Oostenryksch tydvak.
België onder vorsten van het Huis van
Oostenryk.
Hoofdstuk I.
De minderjarige Philips volgt zyne moeder Maria in alle hare Staten
op. - Ryksvoogdy van Maximiliaen. - Willem Van der Marcke, door
Frankryk ondersteund, verwoest het luiksche grondgebied, doodt
den bisschop en wordt onthalsd. - Oorlogen der Vlamingen tegen
Maximiliaen. - Groote oploop te Brugge. - Maximiliaen door de
burgers gedurende dry maenden in hechtenis gehouden. Maximiliaen tot keizer van Duitschland gekozen, verlaet België.
Van 1482 tot 1494.

Door de dood der hertogin Maria vervielen België en alle andere bourgundische
Staten op haren jongen zoon Philips, die, in 1478 te Brugge geboren, nu slechts den
ouderdom van vier jaren had bereikt. Men zag zich dus verpligt eenen Ryksvoogd
te benoemen om het Land te bestieren tot de meerderjarigheid van den jongen hertog,
en, natuerlyker wyze, kon men, zonder gewigtige redenen, op niemand anders dan
op zynen vader Maximiliaen denken. De Vlamingen alleen weigerden hem als
Ryksvoogd te erkennen, niettegenstaende dat de andere
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deelen des Lands hem zonder moeijelykheid in deze hoedanigheid aenveerdden.
By zyne komst in Vlaenderen was Maximiliaen door de Vlamingen met eene
regtzinnige liefde ontvangen geweest; zyne dapperheid in den slag van Guinegat had
hun, in hem, een heldhaftig beschermer des vaderlands doen verhopen, en een
gelukkiger tydstip doen te gemoet zien; maer ongelukkiglyk stelde Maximiliaen alle
deze verwachtingen te leur en trok zich allengskens den haet der Vlamingen op den
hals om meer dan eene reden. De oorlog tegen Frankryk duerde immer op de grenzen
voort en bestond voornamelyk in onophoudende schermutselingen en plunderingen;
de koophandel geraekte langs die zyde geheel te niet, zonder dat men de minste hoop
mogt voeden van een aenstaende einde aen de vyandlykheden gesteld te zien. Ondanks
de uitermate zware belastingen, welke Vlaenderen voor de oorlogskosten op te
brengen had, werd er niets beslissends gedaen en men betigtte den aertshertog
openbaerlyk van onbekwaemheid en van gebrek aen sterkmoedigheid. De Vlamingen,
om hunnen Handel te redden, toonden sedert eenigen tyd eene groote neiging tot den
vrede met Frankryk en er waren reeds door hen vriendelyke onderhandelingen
begonnen; maer Maximiliaen, eenen eigen wrok tegen den franschen koning hebbende,
en wetende hoe arglistig deze altyd te werk ging, had zich steeds tegen den vrede
verzet. Overigens bestonden tegen Maximiliaen nog vele andere redenen van
misnoegen: hy was zwak, liet 's Lands zaken meer en meer in de war gaen, verspilde
het geld zyner onderdanen in feesten en gastmalen met eene hoonende
onverschilligheid, en, wat nog meest de Vlamingen verbitterde, hy ging te werk
volgens den raed van duitsche heeren, waeruit zyn Hof byna uitsluitelyk bestond.
De Vlamingen, nu eene goede gelegenheid ziende om het bestier des graefschaps
aen Maximiliaen te ontwringen, hielden den minderjarigen Philips en zyne jonge
zuster Margareta binnen Gent in verzekering, en benoemden vier edele heeren om
voogden over de doorluchtige kinderen te zyn. Er vereenigden zich te Gent afgezanten
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van de dry Leden des Lands, namelyk Gent, Brugge en Yperen, om in den naem van
den jongen hertog Vlaenderen te bestieren. Door deze maetregelen was Maximiliaen
van allen invloed over de zaken des graefschaps beroofd en het was hem zelfs niet
toegelaten zyne kinderen te zien.
De eerste daedzaek, welke door den Raed van Vlaenderen, op het einde des jaers
1482 bewerkt werd, was eenen vrede met Frankryk, waerby men onder anderen
bepaelde dat de jonge Margareta, als verloofde van den franschen kroonprins, naer
Parys zou worden overgevoerd en dat, by haer toekomend huwelyk, de Landen van
Bourgundië, Artois en eenige andere gewesten, op franschen bodem gelegen, als
bruidschat haer zouden volgen. Maximiliaen, om grooter kwaed te vermyden, zag
zich gedwongen dezen vrede te teekenen, hoe zeer het hem ook griefde, van zyne
aenspraek op de bourgundische bezittingen af te zien. De jonge Margareta vertrok
korts daerop naer Frankryk.
Intusschentyd was Maximiliaen met een klein leger in Holland getogen om aldaer
de ruststoorende gezindheid der Hoeks te gaen straffen en om de inwooners van
Utrecht tot het wederaennemen van hunnen bisschop, dien zy verjaegd hadden, te
dwingen. Hy zegepraelde in deze beide togten.
Terwyl de andere deelen des Lands eenen kortstondigen vrede genoten zag het
bisdom van Luik eensklaps zynen grond met bloed overgieten. Binnen Luik lagen
nog de teekenen der laetste verwoesting door Karel-de-Stoute gepleegd; naeuwlyks
begon de ongelukkige stad langzaem uit hare poonhoopen op te ryzen, naeuwlyks
had de herbloeijende koophandel in de harten der burgers den moed en de hoop op
een beter lot gestort, of er ontstond een nieuwe geessel voor het bisdom. Willem Van
der Marcke, een oploopend en hoogmoedig man, was Mambour of burgemeester
van Luik en gebruikte de magt, welke deze weerdigheid hem gaf, tot het begaen van
onophoudende geweldenaryen. De Staten des bisdoms, kennis nemende van zyne
talryke euveldaden, banden hem voor vyftig jaren uit het Land. Vol wraekzucht en
vol haet
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tegen den bisschop Lodewyk van Bourbon, die deze straf over hem had ingeroepen,
liep hy naer Frankryk by den boozen koning Lodewyk XI. Deze, niet beter
wenschende dan de belgische gewesten in oproer te brengen, om zynen vyand
Maximiliaen lastige zaken op den hals te werpen, gaf aen Willem Van der Marcke
eenige benden en het noodige geld om zyn geboorteland eenen oorlog van verwoesting
aen te doen; daerby voegden zich vele fransche en zwitsersche landloopers, die,
dorstig naer buit zynde, zich in menigte onder bevel van Willem Van der Marcke
kwamen schikken. Met dien razenden hoop roovers viel hy, als een vernielende
storm, op het luiksch gebied, zette het platte land in vuer en vlam en stortte het bloed
zyner landgenoten met eene schandelyke wreedheid. Niemand dorst hem weêrstand
bieden, alles vlugtte voor hem heen en hy verkreeg onder de verschrikte inwooners
den naem van het Everzwyn der Ardennen. Na het geheel bisdom verwoest te hebben,
kwam hy zich voor Luik zelve vertoonen en bedreigde de stad met eene akelige
plundering. De bisschop riep de gewapende burgers byeen om tegen Willem Van
der Marcke op te trekken; doch de vrees was zoo groot dat hy slechts weinige mannen
van goeden wil vond en met moeite eene geringe bende kon vormen. Des
niettegenstaende wilde hy zynen vyand te gemoet gaen en trok uit de stad aen het
hoofd van zyn onbeduidend leger. Vermetel was die uittogt; want hy mogt niet
verhopen, dat eene handvol bevreesde mannen met de minste kans van overwinning
tegen de rooverbenden van het Everzwyn zouden hebben kunnen stryden: ook werden
de Luikenaren by den eersten aenval overhoop gesmeten en geheel verstrooid. De
bisschop, in eenen naeuwen doorgang zich bevindende, kwam Willem Van der
Marcke woedend op hem aengeloopen en kloof hem het hoofd met eenen enkelen
slag zyner wapenbyl; het lyk viel neder in zyn bloed en werd door de mannen van
het Everzwyn doorstoken en verminkt. De zegepralende roover deed zich de poorten
der stad openen en vermoordde er een goed deel menschen. Dan wilde hy de
kanoniken van St-Lambrecht dwingen tot het kiezen van zynen zoon als bisschop
van Luik; maer onderwyl was er een brabandsch leger tot onder de muren der
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stad genaderd; het Kapittel wilde in geener wyze tot het kiezen van den zoon van
Willem Van der Marcke overgaen en verkoos integendeel den heer Van Croy als
bisschop. Na de stad eenigen tyd omzet te hebben vertrok het brabandsch leger
onverrigter zake. Het Everzwyn dwong de inwooners de wapenen op te nemen en
verliet Luik met eene ontzaggelyke magt om zyne verwoestingen op nieuw te
beginnen; hy bragt Hasselt, St-Truijen en Tongeren onder zyn geweld en versloeg
de bisschoppelyke benden meer dan eens. Nu naderde een aenzienlyk leger, uit
Brabanders en Henegauwers samengesteld, onder bevel van Philips van Cleef; het
Everzwyn wachtte den aenval niet af maer toog zyne vyanden in allerhaest te gemoet.
De uitslag van den stryd was ditmael hem niet gunstig: geheel zyn leger werd vernield
of uiteen geslagen en hy gedwongen zich door de vlugt te redden; hy sloot zich op
in Luik en verdedigde zich met hardnekkigheid, ondanks den haet der burgers tegen
hem. Terwyl hy dus binnen de stad door den schrik als een dwingeland heerschte,
poogden de inwooners den vrede met den aertshertog te verkrygen; maer Willem,
wel voorziende dat zyn hoofd den prys van den vrede zyn zou, deed de twee
burgemeesters van Luik by den kop vatten en door zyne mannen vermoorden, omdat
zy zich verstout hadden tegen zynen wil van een verdrag te spreken.
Willem Van der Marcke bood tegenstand tot in het midden des jaers 1484,
alswanneer hy met Maximiliaen eenen vrede trof, waerby deze zich verbond hem
geene vervolging over het gebeurde te doen onderstaen. Het Kapittel koos in de plaets
van den heer Van Croy eenen anderen bisschop, met name Jan Van Hoorne, en
aenveerdde den aertshertog als Mambour of wereldlyke bestierder van Luik.
Maximiliaen ging in deze zaek met list en met valschheid te werk; hy wachtte tot
dat Willem Van der Marcke al zynen invloed en zyne magt verloren had en deed
hem dan, ondanks zyn verdrag, te Maestricht op het schavot onthalsen. Op het
oogenblik dat Willem den slag zou gaen ontvangen riep hy dat zyne dood eenen
wreker zou vinden. Zyn broeder Everhard begon deze voorzegging onmiddelyk uit
te voeren.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

353
Geheimlyk ondersteund door Frankryk, raepte hy nieuwe benden byeen, roofde,
brandde en moordde gedurende zeven jaren op den luikschen grond en dwong eindelyk
den bisschop, hem in tegenwoordigheid zyns legers vergiffenis te vragen over de
onthalzing van zynen broeder Willem.
Maximiliaen, in Holland gezegepraeld hebbende, kwam met zyn leger naer België,
voornemens zynde zich op de Vlamingen te wreken en, ook voor dit graefschap, zich
als voogd zyner kinderen te doen erkennen. Onderwyl leidden de Gentenaren hunnen
jongen hertog Philips met groote plegtigheid naer Brugge, waer men het zesjarig
kind met eene onuitsprekelyke blydschap en eerbetuiging ontving, en terug naer Gent
vergezelde met twee honderd prachtig gekleede ruiters. Acht dagen daerna verscheen
in Brugge Anthonis, bygenaemd de groote Bastaerd van Bourgundië, welke sedert
den veldslag van Nancy in Frankryk gevangen bleef. Deze doorluchtige ridder werd
plegtiglyk onthaeld en beloofde den Bruggelingen dat hy poogingen by den aertshertog
doen zou om Vlaenderen met hem in vrede te brengen. Hy reisde daerop door Gent
naer Brussel by den aertshertog en deed hem de vreedzame neiging der Vlamingen
kennen; maer Maximiliaen, door zyne laetste overwinning opgeblazen, gaf hem tot
antwoord dat hy met de boeren en Lompaerds van Gent niet wilde te doen hebben,
en voogd over zyne kinderen zou zyn tegen hunnen wil en dank. Deze woorden
kwamen ter kennis der Staten van Vlaenderen en verbitterden nog de gemoederen;
men maekte zich spoedig tot den oorlog gereed en men sloot een naeuwer verbond
met den koning van Frankryk, Karel VIII, die zynen overleden vader in 1483 was
opgevolgd.
De krygsbenden van den aertshertog te velde komende, behaelden eenige
voordeelen op de Vlamingen en namen, onder anderen, Dendermonde, Audenaerde
en Geeraertsberge in. Nochtans lieten de Vlamingen den moed niet zinken en waren
voornemens den oorlog met hardnekkigheid te blyven voeren: zy verhoopten veel
van Frankryk's hulp, en inderdaed, de veldheer Esquerdes kwam te Gent met 800
uitgekozene ruiters; maer deze mannen gedroegen zich baldadiglyk, roovende
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en plunderende van vriend en vyand, zoo dat de Vlamingen deze

vreemde buitzoekers spoedig moede werden, en den vrede met den aertshertog
poogden te verkrygen om van den overlast der fransche ruiters verlost te zyn. Brugge
begon eerst de onderhandeling en sloot, in 1485, een verdrag, waerby Maximiliaen
als voogd van zynen zoon Philips erkend werd; de aertshertog deed zyne intrede in
de stad en werd met gulhartigheid en eerbied ontvangen. Korts daerna kwam Gent
insgelyks in vrede op dezelfde voorwaerde, en toonde zich bereid om den aertshertog
te ontvangen.
Maximiliaen vertoonde zich voor Gent aen het hoofd van een ontzaggelyk leger,
niettegenstaende dat hy beloofd had slechts met een betamelyk gevolg te komen;
hoe zeer dit de inwooners ook misnoegde, deden zy hunne poorten open en bragten
den jongen Philips by zynen vader, die met eene blyde ontroering het kind te gemoet
liep, en het teederlyk omhelsde. Hy trok dan onder de toejuiching des volks met zyne
benden de stad in en verbleef er gedurende eene
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week, zonder dat de rust gestoord werd; maer zyne duitsche krygslieden deden de
inwooners zoo veel overlast en smaed uitstaen, dat er een algemeene wraekroep tegen
hen zich onder de geringe burgers verhief. Den achtsten dag liepen de ambachtslieden
in groote menigte op de markt te samen, met het inzigt om de oostenryksche
krygslieden uit de stad te dryven; doch de benden van Maximiliaen sloegen onder
de oproerders en verstrooiden ze geheel en al: zeven der belhamels werden op
staenden voet onthalsd en Maximiliaen dwong de wethouders van Gent hem in het
openbaer vergiffenis te vragen.
Na den Gentenaren deze vernedering te hebben aengedaen vertrok hy naer
Mechelen en dankte zyn leger af.
Weinigen tyd daerna verkoren de keurvorsten hem tot Roomsch Koning en dus
tot erfgenaem des keizerryks; zyne krooning geschiedde te Aken in de maend april
van het jaer 1486. In Duitschland zynde werd hy door den koning van Engeland en
den hertog van Bretanje aenzocht om met hen een verbond tegen Frankryk aen te
gaen; hy, de kans schoon achtende om zich te wreken op een land dat hem altyd
vyandig was geweest, trad in het verbond en begon onmiddelyk den oorlog op de
fransche grenzen.
By het sluiten van den vrede met de vlaemsche Gemeenten had Maximiliaen als
schadevergoeding aenzienlyke gelden geeischt en verkregen. De groote steden van
Vlaenderen waren overlast met schulden: Brugge alleen had een achterstel van 14,000
Ponden Groot. In dezen staet van zaken wilde Maximiliaen het graefschap van
Vlaenderen dwingen tot het opbrengen van 900,000 gouden kroonen 's jaers,
gedurende dry jaren. Op zyne aenvraeg antwoordden hem de Staten dat Vlaenderen
reeds genoeg in schulden stak en dat men hem geene hoegenaemde geldelyke hulp
zou toestaen om oorlog te voeren tegen een land, met hetwelk zy te Atrecht den vrede
gesloten hadden. De roomsche koning, zich langs dien kant bedrogen ziende, deed
in de kleine steden en ten platten lande allerlei belastingen heffen, en trok zich den
haet van iedereen op den hals.
Onderwyl kreeg hy de nederlaeg in byna alle de gevechten en zag
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zyn leger geheel wegsmelten, deels door verlies van mannen en deels door
overloopery; want nu waren zyne benden meest uit gehuerde krygslieden samengesteld
en hy had de vlaemsche landmagt niet onder zyn bevel. Om niet als een vlugteling
van de grenzen weg te trekken zag hy zich, in 1487, gedwongen tot onderhandelingen
met Frankryk. Zyne vernedering veroorzaekte eene groote blydschap in Vlaenderen
en de haet der inwooners tegen hem, door mispryzen gesterkt, kende nu geene palen
meer; het geheele land door hoorde men niets dan verwyten van lafheid en
onbekwaemheid; scheldwoorden tegen den vernederden vorst klonken uit alle monden.
Dit waren de voorteekenen van een schrikkelyk onweder, dat onmiddelyk ging
losbarsten. Als na gewoonte begon de opstand binnen Gent: de wethouders door
Maximiliaen aengesteld werden afgezet en anderen door het volk benoemd; men
vormde talryke benden Witte Kapruinen en Groententers om het land af te loopen
en de mannen van den roomschen koning te overvallen, waer men ze ook mogte
vinden. Maximiliaen, van Antwerpen naer Brugge reizende, viel zelf in eene
hinderlaeg van Gentenaers; doch zyne lyfwacht sloeg onder den hoop en dwong de
aenvallers tot de vlugt. Vermits de Brabanders en Antwerpenaers het met den
roomschen koning hielden, vingen de Witte Kapruinen en Groententers alle
kooplieden en reizigers, die uit de brabandsche steden komende, zich op het gentsche
gebied durfden vertoonen.
Maximiliaen werd te Brugge niet gulhartiglyk ontvangen; alles bleef wel rustig
by zyne intrede, doch op de aenzigten der burgers stond genoeg te lezen dat deze
rust niet lang zou duren, en, alsof de komst van den vorst onvermydelyk eene beroerte
moest veroorzaken, trokken vele ryke huisgezinnen met hunne goederen uit de stad.
Eenen uittogt naer Yperen gedaen hebbende, kwam Maximiliaen weder naer Brugge
met eene lyfwacht van 250 man te peerd en te voet. Deze bende trok dagelyks uit de
poorten om op het platte land de ingezetenen van hunne beste goederen te gaen
berooven en kwam des avonds met den buit de stad binnen geloopen, zoodat Brugge
geheel het voorkomen van eene krygsvesting kreeg. Dit deed meestendeels alle de
vreemde
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kooplieden van daer naer Antwerpen verhuizen, en, wie er alsdan nog bleef verliet
het echter weinig later toen de beroerte op eene bloedige wyze den standaerd had
opgeheven. De opkomst van Antwerpen als handelstad en de val van Brugge rekenen
voornamelyk van dit tydstip.
Het misnoegen der burgers begon zich eerst door daden uit te drukken, in eene
vergadering welke door Maximiliaen beroepen was om aen de Gemeenten geld en
mannen tot den oorlog te vragen. Zyne eischen werden met trotschheid afgeslagen
en daerenboven beslisten de vergaderde ambachten, dat men den roomschen koning
zou doen weten, dat zy de duitsche soldaten uit Brugge wilden verwyderd zien en
dat zy zelven hunne poorten wilden bewaren, en openen of gesloten houden, volgens
hunne beliefte. Dit pynde Maximiliaen uitermate en hy verbitterde des te meer op
de inwooners daer hy dagelyks nieuwe teekenen van ongehoorzaemheid in hen
bespeurde. Daerom, willende de Bruggelingen door geweld ter nederslaen, ontbood
hy geheimlyk den heer van Gaesbeek met al zyne henegauwsche ruitery, en waende
dat de burgers zonder achterdocht deze magt in de stad zouden laten komen; dan, hy
bedroog zich, en, wat hy ook dreigde of bad, niets kon er helpen: de ambachten liepen
by de poorten te samen en hielden dezelve gesloten tegen wil en dank van den vorst.
Eenige poogingen van Maximiliaen om het volk met list tot bedaren te brengen vielen
slecht uit en verhaestte nog den oogenblik der losbarsting. - Eindelyk, op den eersten
dag van february 1488, ontvlamde het lang bedolven vuer: de trom der ambachten
begon te slaen, de klokken te stormen en de vaendels der Gilden, als zoo vele
bloedvlaggen, door de straten te dryven; van alle kanten kwamen de burgers gewapend
toegeloopen en welhaest waren de byzonderste plaetsen der stad overdekt van woelend
en wraekroepend volk. Vreezende door de mannen van den vorst en zyne aenhangers
overvallen te worden, omheinden de ambachten de Groote Markt met een paelwerk,
plaetsten een vyftigtal stukken geschut ter verdediging dier zonderlinge vesting en
zetteden hunne tenten er binnen. In het midden der verschansing bouwden zy een
schavot en bragten er alle de werktuigen der pynbank by. Dan zonden zy in
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verschillende rigtingen hunne gewapende benden uit, om de Wethouders en de
vrienden van den vorst te vangen, en sleurden deze ongelukkigen ter pynbank in het
gezigt des volks; velen werden daer, met eene ongemeene wreedheid, yslyk gefolterd
en daerna op het schavot onthoofd.
Door de Gentenaers opgestookt namen de Bruggelingen den roomschen koning
gevangen en stelden hem in hechtenis in een huis, Cranenburg genaemd, dat zy met
yzeren traliën deden voorzien en door eene wacht van 400 man deden omzetten.
Terwyl Maximiliaen, naeuw bewaerd en niet wetende wat lot hem wachtte, van
uit zyne gevangenis met angst op de markt blikte, hielden de dekens der ambachten
openbare vierschaer onder het oog van den verbaesden vorst; dagelyks zag hy zyne
getrouwste dienaers en warmste vrienden ter pynbank leggen en na yslyke martelingen
door de handen des beuls omkomen. Dit zoo eenigen tyd geduerd hebbende, begonnen
de belhamels te vreezen dat de roomsche koning, hen uit zyn venster op de markt
bezig ziende, later op hen de gewelddaden wreken zou, en, te dier oorzake, wilden
zy dat men Maximiliaen in eene andere gevangenis uit het gezigt der markt
overvoerde; zy beweerden daerenboven dat Cranenburg niet genoeg verzekerd was
en de vorst ligtelyk daeruit zou kunnen ontsnappen. Men besloot hem diensvolgens
over te brengen naer het hof van Philips van Cleef, by de Ezelbrug, dat met yzeren
traliën overal voorzien was.
Wanneer de afgezondenen der gemeente den roomschen koning uit zyne gevangenis
gehaeld en ter markt gebragt hadden, verzocht hy aen de oversten des volks dry
vragen te mogen doen, namelyk: hem niet in zynen persoon te mishandelen, hem
nooit aen de Gentenaren over te leveren en achttien persoonen van zyn gevolg by
hem te laten komen om hem te dienen. Deze dry vragen, welke hy, van standaerd
tot standaerd met ontdekten hoofde deed, werden hem toegestaen en hy trok in zyn
nieuw verblyf. Men stelde om hem te bewaken eene wacht van zes-en-dertig man:
zestien Gentenaers, twaelf Bruggelingen en acht Yperlingen. Terwyl men te Brugge
voortging met bloedige wraeknemingen over alle degenen die onder Maximiliaen
een
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ambt bekleed hadden, en dat men, onder het slagzweerd van den beul, pligtigen en
onnoozelen deed vallen, gingen de Gentenaers voort met den oorlog tegen de
veldoversten van den roomschen koning. De andere gewesten des Lands, bovenal
Braband en Antwerpen, zagen met verdriet de handelwys der Vlamingen jegens den
vorst; doch niet hopende hem door geweld te kunnen verlossen, beslisten de Staten,
in eene vergadering te Mechelen, dat men aen Maximiliaen de ryksvoogdy in
Vlaenderen zou ontnemen, maer dat hy ze in de andere gewesten zou behouden. Dit
als grondsteen aenveerdende, stelden de Vlamingen een vredeverdrag op en boden
het den gevangen vorst aen. Gewis, het moest hem pynelyk vallen, voor zyne
onderdanen den nek te bukken, de ryksvoogdy over Vlaenderen te verliezen en geene
hoegenaemde vervolging te mogen inspannen tegen de belhamels van den opstand;
eventwel, zyne vrees van in de handen der Gentenaers of aen Frankryk geleverd te
worden, was grooter dan zyne gramschap. Hy aenveerde de voorwaerden van den
vrede en zwoer op de overblyfsels der Heiligen dat hy dezelve trouwelyk zou
vervullen. De Vlamingen gaven echter niet ten volle geloof aen zynen eed, want zy
eischten gyzelaers als onderpanden van des vorsten regtzinnigheid. Philips van Cleef,
een dapper en vermaerd veldheer, bood zich aen om, als gyzelaer, zich aen de
Gentenaers te leveren, en hy deed in de tegenwoordigheid des volks den eed, dat hy
zich onmiddelyk naer Gent zou begeven en daer zou blyven tot dat alle de schikkingen
van het verdrag zouden volbragt zyn; daerenboven verbond hy zich met de Vlamingen
te stryden tegen al wie eene voorwaerde van den vrede verbreken zou. Brugge kreeg
als gyzelaers twee bloedverwanten van Maximiliaen, zynde de markgraef van Baden
en de hertog van Beijeren. Maximiliaen werd dan in vryheid gesteld en verliet Brugge
na eene gevangenis van meer dan dry maenden. Onmiddelyk eischte hy dat de
gemeenten afstand zouden doen van hare gyzelaers; hem werd echter stoutelyk
geantwoord dat hy, dit vragende, aen zynen eed te kort deed. Zonder twyfel had
Maximiliaen zich door onmagt tot het houden van den vrede gedwongen gezien, hoe
weinig hy ook voornemens ware de hem
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afgeperste belofte te vervullen; maer weinige dagen later kwam zyn vader, de keizer
van Duitschland, hem met een leger van 20,000 man ter hulp. Zonder aendacht op
den gesloten vrede te geven begonnen deze vreemde benden het platte land af te
loopen en de kleine steden te bestormen. Niettegenstaende hun groot getal, aengezien
nog 20,000 Walen zich met hen vervoegd hadden, kon hunne tegenwoordigheid den
onbegrypelyken moed der Gentenaren niet breken. Philips van Cleef, aen zynen eed
getrouw, had het bevel over de gentsche magt aenveerd; onder dezen behendigen
krygsoversten sloegen de Vlamingen hunne vyanden meer dan eens, doch
voornamelyk in het beleg van Damme, waer de Duitschen veel volk verloren. Gent
durfde men niet aendoen, en, zoo zeer waren de Vlamingen dan ontzaggelyk, dat de
keizer de zaek opgaf en met zyn ontmoedigd leger naer Antwerpen vertrok. Deze
stad was den roomschen koning byzonder toegedaen, omdat zy gedurende deze
onlusten den koophandel van Brugge binnen hare muren had getrokken en by middel
van eenen onophoudenden vrede voor altyd haer geluk wilde bevestigen. Anders
was het met Brussel en Leuven gelegen; want, terwyl de keizer nog in Antwerpen
was, openden die steden hare poorten aen de Vlamingen, welke onder bevel van
Philips van Cleef in Braband getogen waren. Dit deel des Lands verklaerde zich
tegen Maximiliaen en leverde talryke hulpbenden aen de Vlamingen. Als bondgenoot
van Vlaenderen zond de koning van Frankryk zynen veldheer Esquerdes met 20,000
man naer Gent om de Vlamingen en Brabanders bystand te doen. Deze aenzienlyke
hulp diende echter niet dan tot nadeel der inwooners, wien allen overlast door de
Franschen werd aengedaen. Nog een geheel jaer duerde de oorlog doch er vielen
geene beslissende gevechten voor. Schermutselen, branden, rooven, moorden
geschiedde er dagelyks, en niemand mogt het einde der vernieling te gemoet zien,
toen eensklaps in België het nieuws kwam dat Frankryk een verbond met den
duitschen keizer gesloten had. Tot overmaet van ongeluk ontstond er plotselings
eene yslyke pest te Brussel en rukte er 35,000 menschen weg. Dit bragt de
ontmoediging der Vlamingen en Brabanders tot het uiterst punt en
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zy begonnen opentlyk om den vrede te smeeken. Brussel ontving den hertog van
Saksen en kocht den vrede voor geld. Eindelyk, in 1489, werd er een algemeene
vrede tusschen Vlaenderen en Maximiliaen getroffen, doch op vernederende
voorwaerden voor de gemeenten: de wethouders der steden moesten met bloote
hoofden, barrevoets en met eenen zwarten kolder gekleed, om genade bidden;
Vlaenderen moest 300,000 gouden kroonen voor oorlogskosten opbrengen. Van
zynen kant zou Maximiliaen de duitsche benden buiten het graefschap voeren.
De Gentenaers toonden zich niet vergenoegd over de voorwaerden van den vrede,
ofschoon zy zich onderwierpen en voor dit oogenblik van den nood eene deugd
maekten; uit dankbaerheid schonken zy 4,000 rhynsche guldens aen Philips van
Cleef, en ontvingen weinig later den hertog Aelbrecht van Saksen van wege den
roomschen koning in hunne stad. Philips van Cleef wilde van geenen vrede hooren;
hy wierp zich met de stoutsten zyner mannen in Sluys, dat zeer sterk en door twee
kasteelen beschut was. Deze tegenstand had alsdan in de oogen der Vlamingen eenen
schyn van regtveerdigheid, dewyl de duitsche benden overal in Vlaenderen bleven
liggen, niettegenstaende de onophoudende verzoeken der steden. Dit veroorzaekte
al spoedig nieuwe onlusten te Brugge en te Gent, welke nog meer werden aengestookt
door de harde beheersching van Engelbert van Nassau, die door Maximiliaen als
Landvoogd van Vlaenderen was aengesteld. Na dry jaren gaf Philips van Cleef de
sterkte Sluys, in 1492, aen den hertog van Saksen over, door een verdrag waerby
men hem zynen langen tegenstand kwytschold, hem eens 60,000 guldens en eene
jaerwedde van 6,000 guldens toekende.
De rust nu geheel hersteld zynde, zoo ontstond er nog in hetzelfde jaer eene nieuwe
oorzaek van oorlog. Het hertogdom van Bretagne was het erfdeel eener jonge vorstin,
met name Anna; Maximiliaen vroeg haer ten huwelyk om dit aenzienlyk gewest door
deze stamverbindtenis aen Frankryk te ontwringen. Maer de koning Karel VIII, dit
vernemende, dwong de jonge Anna, hem zelven tot man te nemen, niettegenstaende
dat hy, zoo als wy weten, verloofd was met de eigene
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dochter van Maximiliaen, Margareta van Oostenryk. In den oorlog welke op dit
voorval volgde kregen de Franschen de nederlaeg; Atrecht riep de Belgen binnen
zyne muren en de zaken namen voor Frankryk eene zoo nadeelige wending, dat Karel
VIII den vrede kocht door den afstand van Artois en Franche-Comté, welke gewesten
aen Maximiliaen werden geleverd.
In 1493 stierf Frederik III, vader van Maximiliaen; deze werd tot keizer gekroond
en verliet België om zich naer Duitschland te begeven.
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Hoofdstuk II.
De jonge Philips, bygenaemd de Schoone, neemt het bestuer in
handen. - Liefde der Nederlanders tot hem. - Hy trouwt met eene
spaensche vorstin. - Geboorte van den beruchten Keizer-Karel V. Philips te Brussel als koning van Spanje gekroond, gaet zyn nieuw
Ryk bezoeken en sterft te Burgos. - Maximiliaen neemt de voogdy
over den jongen Karel aen. - Margareta van Oostenryk landvoogdesse
der Nederlanden. - Slag by Guinegat.
Van 1494 tot 1515.

God dank, het geschokte vaderland ging, ná zoo vele onheilen, ademhalen en in rust
zyne diepe wonden heelen! Deze troostende hoop mogt alsdan vermetel schynen,
daer België zich nooit in zulken hagchelyken toestand bevond als op dit oogenblik.
Alles was er in de war, de koophandel in Vlaenderen meest vernietigd, het volk en
de steden door den oorlog uitgeput en verarmd, het platte land verwoest, haet en
wraekzucht hielden de burgeren onder elkander verdeeld, de openbare ellende was
oneindig! Maer België ging door eenen eigen vorst bestierd worden, en de inwooners
wisten genoegzaem, door ondervinding en door overlevering hunner vaderen, dat de
eenigste voorwaerde van 's Lands welvaert gelegen was in het bezit
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van eenen vorst, die niet gedwongen noch genegen ware de belangen der Nederlanden
aen de belangen van een ander grooter Land op te offeren.
Het was in de allerneteligste omstandigheden dat Philips-de-Schoone, zoon van
Maria van Bourgundië en van Maximiliaen, in de steden van België als aertshertog
werd uitgeroepen en den eed van getrouwheid in 1494 door zyne gezanten ontving.
De jonge Philips had slechts den ouderdom van omtrent vyftien jaren bereikt, toen
hem het roer des Staets in handen gegeven werd; eventwel, zoo verre ging de hoop
des volks, dat niemand in de minderjarigheid van den vorst een gevaer van onrust
zag. Integendeel overal heerschte de hartelykste blydschap en men bedreef in alle
steden buitengewoone vreugde by zyne intrede. Philips was altyd door de Belgen
bemind geweest, omdat hy, op den grond des vaderlands geboren en opgevoed, dwars
door alle oproeren en rampen, het bestendige voorwerp van den openbaren eerbied
en van de hoop der belgische gewesten was gebleven; hy was de zoon van de zoo
zeer beminde als betreurde Maria van Bourgundië en had, van zyne kinderjaren af,
niet alleen blyken van liefde tot de Belgen maer ook van heldhaftigheid gegeven.
Zoo verhaelde het volk in zyne blydschap, dat de jonge aertshertog, nog kind zynde
en door den heer Van Ravestein met eenen degen ridder geslagen wordende, zynen
dolk getrokken had om zich tegen Ravestein te verdedigen. Meer andere dingen wist
de liefde zyner onderdanen te herinneren of uit te vinden: in een woord, men kon
dan weder bemerken dat de Belgen, en bovenal de Vlamingen, ondanks hunne
onbeperkte zucht naer vryheid, het diepst gevoel van genegenheid konden koesteren
voor eenen vorst, die hun toebehoorde gelyk zy aen hem wilden toebehooren. Geene
onlusten, geen oproer vielen er voor; de haet verging en allen verbroederden zich in
de vreugde en in de verkleefdheid aen den vaderlandschen vorst.
Wat de gemeene blydschap in Vlaenderen nog kwam vermeerderen, was het
verkondigen van eenen vasten vrede met Engeland, zoodat de zeevaert vry en
onbelemmerd voortaen zich mogt herstellen, de
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handel in wol zyne levendigheid ging terugkrygen en bygevolg ook de lakenwevery
zou herbloeijen.
In den jare 1496 trouwde de zuster van onzen aertshertog, Margareta van Oostenryk,
met Don Juan, den kroonprins van Spanje, en in het volgende jaer trad den aertshertog
Philips zelf in huwelyk met de zuster van Don Juan. Deze stamverbindtenis, door de
Staten des Lands goedgekeurd en binnen de stad Lier gevierd, is een voorval waerop
wy onze aendacht moeten gevestigd houden, dewyl dezelve op het lot des vaderlands
eenen wyden invloed zal uitoefenen en alleen het geheel spaensch tydvak, met alle
zyne bloedige rampen, zal doen geboren worden.
Don Juan stierf in 1498 zonder kinderen na te laten. Door deze ontydige dood
moest Spanje, als erfdeel, later op onzen aertshertog vervallen, en, alhoewel men
deswege geene vrees had, was het ligtelyk te voorzien dat België, onder denzelfden
staf met een grooter Land geplaetst, op nieuw slechts eene duistere toekomst mogt
te gemoet zien.
De aertshertog en zyne echtgenote, Johanna van Spanje, hielden hun gewoonlyk
Hof te Gent; daer was het dat de aertshertogin, op den 24en february van het jaer
1500, eenen zoon baerde die Karel genaemd werd. De geboorte van dit kind, dat wy
later, als een ander Alexander, de wereld door zyne oorlogsdaden zullen zien
verstommen, werd in België door algemeene toejuichingen en openbare vermaken
begroet, en, zoo buitengewoon was het uitwerksel van dit voorval op de inwooners
van België en Holland, alsdan onder den gemeenen naem van Nederlanders begrepen,
dat zy in het doorluchtig kind reeds een groot man schenen te raden. - De beruchte
keizer Karel V was geboren!
Op den raed van den bisschop van Besançon reisde de aertshertog Philips met
zyne huisvrouw Johanna, in 1501, naer Spanje om kennis met zyne toekomende
onderdanen te maken; doch de norsche en styve zeden der Spanjaerden stieten hem
tegen de borst, en, zyne echtgenote in Spanje latende, kwam hy langs Duitschland
naer België terug. Hy
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stelde, in 1504, eenen grooten raed te Mechelen in, om over 's Landszaken te
raedplegen en in laetst beroep over gewigtige vraegpunten van regt te beslissen:
onder dit laetst opzigt bleven Braband, Vlaenderen en Henegauwen echter
onafhanglyk van den Raed van Mechelen. Terzelfder tyd voerde hy eenen gelukkigen
oorlog tegen hertog Karel van Gelderland en had byna geheel het hertogdom onder
zyne magt gebragt, toen hem in 1505 de tyding kwam dat zyne schoonmoeder Isabella,
koningin van Spanje overleden was. Philips liet zich te Brussel als koning kroonen
en ging, met een groot gevolg van Belgen, te Vlissingen scheep. In zyn nieuw Ryk
als vorst erkend zynde, betoonde hy een al te groot vertrouwen aen de Nederlanders,
welke hy met zich had gebragt, en liet genoegzaem blyken dat de spaensche zeden
hem niet bevielen; daer uit ontstond een diepe wrok tusschen de Spanjaerden en de
Nederlanders, welk gevoel niet zonder invloed op latere gebeurdtenissen zal blyven.
Philips zelf, niet min door zyne nieuwe onderdanen gehaet, werd in 1506 door eene
heete koorts overvallen en stierf in de maend September te Burgos. Zyne ongelukkige
weduwe Johanna, op dit oogenblik zwanger gaende, werd door deze dood zoo zeer
getroffen dat zy haer verstand, hetwelk reeds zeer wankelbaer was, geheel verloor.
Men vindt in de kronykschryvers het gevoelen uitgedrukt dat Philips door de
Spanjaerden uit haet zou zyn vergeven geweest; doch men heeft daerover niets dan
gissingen, welke alleenlyk op de diepe ontevredenheid der Spanjaerden schynen
gevestigd te zyn.
De jonge Karel, erfgenaem van Philips, nog minderjarig zynde, zoo viel de
Ryksvoogdy weder in handen van Maximiliaen; maer vermits de zorgen des keizerryks
hem niet toelieten de Nederlanden te komen bestieren, stelde hy zyne dochter,
Margareta van Oostenryk, als Landvoogdesse aen. Het ontbrak deze belgische vorstin
noch aen ondervinding noch aen wys beleid. Zy sloot een voordeelig verdrag met
Frankryk, dat echter niet lang stand hield; want reeds in 1512 verklaerde de fransche
koning den oorlog aen den keizer. Margareta trad onmiddelyk in verbond met den
koning van Engeland, en 30,000 Engelschen kwamen zich by het belgisch leger
voegen. Deze magt,
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waerover Maximiliaen zelf het bevel kwam voeren, vertrok naer de grenzen om de
stad Terouaen te gaen bestormen. Een ontzaggelyk fransch leger, dat in Italië onder
de beste veldheeren van Frankryk gestreden had, zakte naer de Nederlanden af en
ontmoette de Belgen by Guinegat, waer Maximiliaen weleer zyne eerste overwinning
had behaeld, en nu insgelyks eenen schoonen lauwer ging plukken: de Franschen
werden overhoop geworpen, verstrooid en verpletterd, voor dat de Engelschen den
tyd hadden om deel in het gevecht te nemen; de beroemde fransche ridder Bayard
viel in de handen der Belgen, en de stad Terouaen gaf zich over. Doornik, dat toen
nog onder fransche beheersching stond, onderwierp zich weinig later. Deze oorlog
eindigde door den vrede, welke op den 17en augustus 1514 tusschen den keizer, den
koning van Engeland en den koning van Frankryk te Londen werd gesloten: Terouaen
en Doornik keerden weder onder fransch gebied.
Gedurende den binnenlandschen vrede ontwikkelde de koophandel en de nyverheid
zich op eene wonderlyke wyze in België; het scheen dat de lange jaren van oproer
en onrust den inwooneren meer magt hadden bewaerd en dat het volksleven er door
versterkt was geworden. Dan werd het eerst ten hoogste zigtbaer dat Brugge, als
koophandelstad, voor altyd tot den ondergang was verwezen; want naermate dat hare
medestreefster, Antwerpen, meer en meer als eene wereldhave in bloei kwam, zag
de stad Brugge een voor een alle de hoofdstoffen van hare welvaert te niet gaen.
Reeds in 1511 verlieten de Portugiezen, alsdan de rykste handelnatie, de vlaemsche
stad om hunnen stapel in Antwerpen te brengen; de Italjanen en Oosterlingen deden
welhaest het zelfde en werden gevolgd door meest alle de persoonen die in den handel
en de zeevaert hunne belangen hadden. Van dan af mogt Antwerpen zich beroemen
de eerste handelstad der Nederlanden en der wereld te zyn.
Het bisdom van Luik genoot niet min dan de andere deelen des Lands de algemeene
rust en welvaert: onder den wyzen en godvreezenden bisschop Eraert Van der Marcke,
bloeide er de koophandel op eene wonderbare wyze en de bevolking was er zoo sterk
aengegroeid
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dat Luik, tusschen alle de steden der Nederlanden, het grootst getal inwooners telde
en met ongemeene pracht uit zyne puinhoopen was opgestaen.
Intusschentyd besteedde Margareta van Oostenryk alle hare zorg om den jongen
Karel eene doelmatige opvoeding te doen geven; Willem van Croy, heer van Chievres,
was zyn bestierder, en een leeraer uit de hooge School van Leuven, Floris Boyens
of Floriszoon genaemd, was zyn onderwyzer. Karel, alsof hy zyne bestemming
gevoeld had, toonde zich wars van alle wetenschappen, welke met de staetkunde niet
regtstreeks in betrekking staen; maer hy leerde met drift de levende talen, den
wapenhandel en de krygskunde, en deed zich, door Margareta en door zyne bestierders
onderwyzen in alles wat een vorst en krygsman weten moet.
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Hoofdstuk III.
Karel V als hertog ingehuldigd. - Frans I, koning van Frankryk. Het bisdom van Luik verbindt zich naeuwer met de overige
Nederlanden. - Karel V tot keizer gekozen. - Toestand van Europa.
- Poogingen van Keizer-Karel om de Hervorming te dempen. - Zyne
onophoudende en zegeryke oorlogen tegen de hervormde vorsten,
tegen Frankryk, tegen de Turken en tegen de afrikaensche
zeeroovers. - Wreede straf door hem tegen de wederspannige stad
Gent uitgesproken. - Zyn zoon Philips bezoekt de Nederlanden. Afstand van Keizer-Karel. - Zyne dood.
Van 1515 tot 1555.

De staetkundige opvoeding van Karel mogt als voltrokken aenzien worden toen hy,
in 1515 meerderjarig verklaerd, in alle de steden met ongemeene plegtigheden, als
heerschend vorst der Nederlanden werd ingehuldigd. Eenige maenden later kroonde
men Frans I, beroemden koning der Franschen, en toekomenden vyand van onzen
Karel. In dien tyd echter schenen de twee jonge vorsten tot vriendschap geneigd,
daer zy onmiddelyk na hunne beider inhuldiging een verdrag teekenden om eenige
hangende geschillen by te leggen.
Wy hebben gezien dat het onafhangelyke bisdom van Luik tot hier toe eene
afzonderlyke staetkunde volgde en zeer zelden, als lid van
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België, in deszelfs lotgevallen deel nam: die staet van zaken ging nu ook veranderen.
By de krooning van Frans I, was de bisschop van Luik, Eraert Van der Marcke, als
bondgenoot der fransche koningen, tegenwoordig geweest; het schynt dat hy met
eenige redenen van misnoegen tegen Frankryk, naer België terugkeerde; want hy
begon aenstonds poogingen te doen om zichzelven naeuwer met Karel, en zyn bisdom
aen het lot der Nederlanden te verbinden. Uit deze onderhandelingen ontstond dry
jaren daerna een verdrag van toenadering, hetwelk voor gevolg had, dat het bisdom
van Luik, alhoewel een onafhangelyk gewest blyvende, voortaen met de andere
deelen des Lands eene zelfde staetkunde aennam en zyne belangen in die van het
gemeene vaderland versmolt.
Karel beminde de Belgen zeer; hy was in Gent geboren en opgevoed en had zich
onophoudelyk het voorwerp van de liefde der Vlamingen gezien. Geen wonder dus
dat zyn Hof geheel uit Belgen en meest uit Vlamingen samengesteld was. Ook, toen
hy in 1517 naer Spanje trok om zich als koning van dit magtig Ryk te doen erkennen,
volgde hem een talryke stoet nederlandsche edelen. De tegenwoordigheid onzer
landgenoten in Spanje, de hooge ambten hun door Karel aldaer geschonken en de
voorliefde welke hy in alle gelegenheden hun betuigde, ontstaken den regtveerdigen
haet der Spanjaerden en verbitterden nog een gevoel, dat misschien reeds de oorzaek
der ontydige dood van Karel's vader was geweest.
In 1519 stierf Maximiliaen in Duitschland. De keizerlyke troon, door deze dood
opengevallen, moest door den keus der Keurvorsten worden vervuld. Karel V mogt
wel het meest op de gunst der Duitschen hopen, dewyl zyn overleden vader reeds
veel ten zynen voordeele had gedaen; maer de koning van Frankryk, die met nyd de
verheffing van Karel voorzag, stelde zich insgelyks aen de Keurvorsten voor, en
spaerde noch listen noch beloften om tot zyn doelwit te geraken. Waerschynlyk
durfden de Duitschen niet tusschen twee zulke magtige medestrevers beslissen; want
zy verklaerden zich voor eenen derden vorst, den hertog Frederik van Saksen. Deze
weigerde echter de kroon aen te
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Keizer-Karel.
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nemen en dwong de Keurvorsten tot eenen nieuwen keus, die eindelyk de keizerlyke
kroon op het hoofd van den Belg en Vlaming Karel plaetste.
Hier begint niet alleen het arbeidzaem en lastig leven van Keizer-Karel; maer eene
nieuwe rigting der geesten neemt insgelyks aenvang in vele gewesten van Europa:
de maetschappelyke hoofdstoffen geraken in gisting, de oude beschaving neigt ten
val, de heerschende Godsdienst wordt met eene verdelging bedreigd, de Turken
heffen hun overwinnend zweerd tegen de westerwereld op, - ons vaderland ontvangt
in zynen schoot de zaden van burgeroorlog, bloedstorten en scheuring: het spaensch
tydvak, van droever gedachtenis, bereidt zich in de geheimenissen der toekomst!
De geschiedenis van den oorlogsreus Karel is de geschiedenis van Europa
gedurende zynen levenstyd; zy is mede de uitlegging van eene lange reeks gelyktydige
en latere voorvallen, welker oorsprong en gevolgen zelden onder het ware daglicht
zyn geplaetst geweest, en hier, by uitstek, verdienen te worden behandeld.
Keizer-Karel, de belgische held, is zeer streng en meest met onregtveerdigheid
door de geschiedschryvers beoordeeld; en, ware het niet dat zyne gedachtenis heden
nog door het belgisch volk met eerbied en met eene soort van godsdienstigheid
bewaerd wordt, zoo zou men kunnen denken dat hy in zyn eigen vaderland niet was
bemind. Dan, dit logenstraft de liefde der Belgen voor zynen glansryken naem en de
onsterfelyke heugenis zyner daden, welke in onze huislyke kringen nog immer
onverminderd voortleeft. Niet moeijelyk is de haet van sommigen tegen Keizer-Karel
te verstaen; dit vyandig gevoel is by den eenen op den gekrenkten volkshoogmoed
gevestigd en by de anderen vindt het zyne beweegreden in het verschil van godsdienst.
De fransche schryvers kunnen den belgischen keizer niet vergeven dat hy, gedurende
meer dan twintig jaren, Frankryk onder zynen zwaren degen heeft gebukt gehouden;
de andere volken, die den hervormden godsdienst hebben aengenomen, vergeven
hem veel minder dat hy het katholyk Geloof tegen de overstrooming der nieuwe
gedachten heeft verdedigd;
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doch wy, zyne landgenoten, moeten hem niet slechts met regtveerdigheid oordeelen,
maer ook met de voorliefde die men aen de groote mannen zyns vaderlands is
verschuldigd. Ons dan vrymakende van alle uitheemsche gevoelens, gaen wy op het
tydstip en op de daden van Karel V eenen korten blik werpen.
Op het oogenblik dat Karel den keizerlyken troon beklom was Europa in eenen
toestand, welks gevolgen ontwyfelbaer eenen anderen vorst zouden hebben
verpletterd. De Turken, alsdan in hunne grootste magt en aengevoerd door den
overwinnaer Soliman II, waegden het in Hongarië te dringen en zich, in den naem
van Mahomet, eenen bloedigen weg tot het hart der europische staten te banen;
Duitschland en de landen op de kusten der Middelandsche zee waren verstomd door
den angst, welke de waerschynlyke komst der Halve Manen hun inboezemde. In de
duitsche Staten dreef nog een schrikkelyker onweder te samen: Zwingel en Luther
predikten er eenen nieuwen Godsdienst. Deze laetste trok verscheidene vorsten op
zyne zyde, vond aenhang onder het volk, en wierp aldus, in den schoot van het
wachtend Europa, eene hoofdstof van verdeeldheid, geloofshaet en scheuring. Langs
eenen anderen kant bevond zich Frans I, de dappere en oorlogzuchtige koning der
Franschen, die zich bereidde om zyn leven in eenen langen stryd tegen Keizer-Karel
te verslyten en door list en geweld inbreuk op zyne magt te doen. Diensvolgens,
langs waer de keizer zich ook keeren mogt, overal was het verschiet
kwaedvoorspellend en dreigde hem in de onmogelykheid te stellen om zyn uitgestrekt
Ryk te verdedigen. Groot was Keizer-Karel, ongemeen groot als oorlogsheld, doch
niet minder verheven was zyne diepzigtigheid als staetsman. Hy hief zynen reuzenarm
zegepralend tegen alle zyne vyanden op; maer het ontsnapte niet aen zyn oog, dat
de godsdienstige geschillen voor de rust van zyn Ryk het grootste kwaed waren, dat
hy gedurende zyn leven zou hebben te bestryden. Godvruchtig en getrouw aen het
katholyk Geloof zyner voorouders, zag Keizer-Karel gewis met droefheid dat zyn
godsdienst door de aenvallen der hervormers te lyden had; doch andere redenen nog
deden hem de uitdooving dier
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nieuwigheid verlangen. Hy gevoelde dat de onweders, welke zich boven zyn hoofd
verzamelden, alle de vereenigde krachten van hem en van zyn Ryk, ja, meer dan
eene menschelyke magt zouden vereischen om afgeweerd te kunnen worden; het
griefde hem diensvolgens zeer te moeten vreezen van door binnenlandsche onlusten
verzwakt en door zyne vyanden welligt overwonnen te zullen worden. Even als alle
uitstekende mannen aerzelde hy niet lang om een besluit te nemen: hy zou de eenheid
van het Kristen Geloof in zyne Staten handhaven, de Hervorming versmooren, het
angstig Europa van de overweldiging der Turken bevryden en zynen vyand, Frans
I, dwingen tot het eerbiedigen van zyn regt en van zyn grondgebied.
Het volgt van zelven dat Keizer-Karel, vorst en wetgever van geheel Spanje,
Duitschland, Napels, Sicilië en de Nederlanden, zyne staetkunde niet geheel volgens
het uitsluitend belang van België kon rigten, en dat ons vaderland op nieuw in de
gesteldtenis kwam om dikwyls groote opofferingen ten voordeele van het Ryk te
moeten doen. Overigens zou de vorst, even als zyne bourgundische voorgangers,
poogingen doen om de eenheid tusschen alle zyne staten, door het vereenigen der
magt in zynen persoon, te bekomen.
De eerste daed van Keizer-Karel was het beroepen van eenen algemeenen landdag
der duitsche vorsten, om met hen over den oorlog tegen de Turken en over de
uitroeijing der opkomende Hervorming te beraedslagen. Deze groote vergadering,
waerop Luther moest verschynen om zyne godsdienstige gevoelens te verklaren, had
plaets te Worms in january 1521. Luther bleef hardnekkig by zyne gedachten omtrent
den Godsdienst en wilde dezelve niet verlaten, wat zachte of strenge middelen men
ook ten zynen opzigte aenwendde. Hy werd door den keizer en door den Landdag
als styfhoofdig ketter veroordeeld, en in den ban des ryks geslagen; niemand zou
hem, na zekeren tyd, mogen herbergen, en alle duitsche vorsten moesten hem vangen,
waer zy hem alsdan zouden kunnen aentreffen. Dit streng bevel bleef eventwel zonder
gevolg, doordien Luther reeds eenige aenhangers tusschen de duitsche vorsten telde,
en byzonderlyk voorgestaen was
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door den hertog Frederik van Saksen, die hem aen de gramschap des keizers onttrok
en hem eene geheime schuilplaets in het sterke slot Wartburg verleende. In deze
eenzame plaets begon Luther zyne vertaling van den Bybel en zond ontellyke
vlugschriften tegen den katholyken Godsdienst over geheel Duitschland.
Niettegenstaende de snelheid, waermede de luthersche gedachten in het keizerryk
zich verspreidden, zou Karel waerschynlyk dit onrustbarend onweder afgeweerd
hebben; maer hem kwam het nieuws dat er in Spanje een opstand ging losbarsten
tegen de Nederlanders, welke hy daer als bestierende ambtenaren had gelaten, en dat
de Franschen bereid waren om in het Land van Navarre te rukken. Hy zag zich
gedwongen de Lutheranen voor eenigen tyd te laten begaen en vertrok met spoed
naer Spanje, waer hy de gemoederen tot bedaren bragt, en zelfs op de Spanjaerden,
door het aennemen hunner zeden en het spreken hunner tael, meer magt won dan
ooit een ingeboren vorst er had genoten. De Franschen zagen zich uit Navarre geweerd
en verloren daerenboven nog het hertogdom van Milanen.
België werd insgelyks het tooneel van den oorlog: door Frans I ondersteund zynde,
wierpen Karel, hertog van Gelderland, en Robrecht Van der Marcke, hertog van
Bouillon, zich tegen den keizer op. Robrecht, in het luxemburgsche gevallen zynde,
deed Keizer-Karel een nederlandsch leger vormen en gaf het bevel er van aen graef
Hendrik van Nassau. Intusschen naderde de fransche magt op onze grenzen en
verwoestte een deel van Henegauwen; Robrecht Van der Marcke vertoonde zich tot
in Braband. Welhaest echter werden de Franschen teruggeslagen, het nederlandsch
leger nam hun de stad Doornik af en voegde door deze overwinning derzelver
grondgebied voor altyd by België.
Onbeduidend en langzaem ging de oorlog op de belgische grenzen voort; de
aendacht der twee strydende vorsten keerde zich met meer angst en voorzorg naer
Italië, op welks grond er grootere belangen te beslissen waren. De Franschen werden
te Biagrassa verslagen; maer
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in het beleg van Marseille, dat korts daer na plaets greep, kregen de keizerlyke benden
de nederlaeg. Frans I, hen vervolgende, trok aen het hoofd van een magtig en wel
uitgerust leger in Italië, en kreeg de stad Milanen in handen. Een nieuw keizerlyk
leger, met spoed samengesteld, trok onder bevel van ervaren veldheeren, tot op eenen
kleinen afstand der plaets waer de Franschen zich hadden nedergeslagen. Op den
24en february 1525 begonnen de twee legers by Pavia eenen beslissenden veldslag,
waerin Frans I uitstekende bewyzen van heldenmoed gaf en zyne beste krygsoversten
onder zyne oogen zag sneuvelen. Het gansche fransch leger werd overhoop geworpen,
uiteengeslagen en verpletterd; de dappere koning verweerde zich tot het einde van
dit voor hem zoo ongelukkig gevecht, en gaf zich niet gevangen dan wanneer hy,
afgemat, aen het hoofd en been gewond, en van alle zyden besprongen, geene hoop
op uitkomst meer mogt behouden. Dan riep hy den onderkoning van Napels, Karel
van Lannoy, zynde een Belg, en reikte hem zynen degen toe. De ridder, vol eerbied
voor den overwonnen vorst, nam den degen knielend aen, en reikte terzelfder tyd
den zynen aen den koning, zeggende dat een zoo groot vorst niet ongewapend in de
tegenwoordigheid van eenen onderdaen des keizers mogt blyven. Frans I, werd als
krygsgevangen naer Madrid gevoerd, waer Keizer-Karel zich alsdan bevond; de
fransche koning bleef gedurende een jaer in hechtenis en zag zich gedwongen zyne
loslating te koopen door het teekenen van een verdrag, waerby hy van alle regt op
Italië, op Bourgundië, op Artois en op Vlaenderen afzag, zyne twee oudste zonen
als gyzelaers in handen van Karel leverde en zich verbond met Eleonora, de zuster
des keizers, te trouwen.
De geveinsde vrede duerde niet lang, vermits Frans I weigerde deszelfs
voorwaerden te vervullen, en in 1526 tegen Keizer-Karel een verbond aenging met
de Staten van Italië, met den Paus en met den koning van Engeland.
Het keizerlyk leger bewoog zich, nam het hertogdom van Milanen in en rukte
vooruit tot onder de muren van Roomen. De hoofdstad der
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kristene wereld, hoe wel ook verdedigd, werd na eene hevige bestorming
gewapenderhand ingenomen, en de Paus Clemens VII gevangen. De

duitsche krygslieden, waeronder velen reeds den hervormden godsdienst aenhingen,
riepen Luther, binnen Roomen, spottenderwyze als Paus der Kristenheid uit.
Wel is waer dat Keizer-Karel een leger in Italië gestuerd had om tegen zyne
verbondene vyanden te stryden en dat de inneming van Roomen een natuerlyk gevolg
zyner bevelen was; maer wat de ontheiliging der kristene hoofdstad betreft, deze
griefde hem meer dan iemand anders ter wereld. Zoohaest hem het nieuws van dit
voorval toekwam verklaerde hy voor geheel Europa, dat hy geen deel had in hetgeen
zyne veldheeren en krygslieden hadden gedaen, hy kleedde zich in rouwgewaed en
deed overal gebeden van verzoening lezen; eventwel hield hy den Paus in de
gevangenis. Frans I, de gelegenheid zich ten nutte
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makende, gaf voor dat hy den Paus wilde verlossen en zond een aenzienlyk leger in
Italië tot voor Napels. Keizer-Karel verweet hem zyne meineenigheid, en, zoo verre
ging de wrok der vorsten, dat zy elkander tot een tweegevecht uitdaegden, doch
zonder gevolg aen dit zonderling voornemen te geven. Terwyl men den oorlog
langzaem voortzette kwam onze landvoogdes, Margareta van Oostenryk, op de
gedachte van eenen regtzinnigen vrede tusschen Frans I en Karel V te bewerken: om
dit uit te voeren trad zy in onderhandeling met de moeder van den franschen koning.
De poogingen der vorstinnen gelukten ten volle, en men teekende den 3en augustus
1529, te Kameryk, eenen vrede tusschen den koning en den keizer, welke men den
Vrouwenvrede noemt. Frans I behield het hertogdom van Bourgundië, doch betaelde
twee millioenen gouden guldens, als losgeld voor zyne twee zonen.
Het jaer daerna stierf Margareta van Oostenryk, de beminde landvoogdes der
Nederlanden; zy werd opgevolgd door Maria van Oostenryk, zuster van Keizer-Karel.
Intusschen had de hervormde leer zich onweêrstaenbaer over Duitschland verspreid;
sommige hertogen en graven stonden de hervormers opentlyk voor en begunstigden
de scheuring ter weet van iedereen. De keizer ontveinsde zich niet, wat gevaer zyn
Ryk liep van voor altyd de eenheid te verliezen, welke hy uit alle zyne magt poogde
in stand te houden. De hervorming verdeelde zich van haer begin af in verschillende
gezindheden: in Zwitzerland volksgezind, in Denemarken voor den adel, in Zweden
voor den koning. In Duitschland nam zy een ander voorkomen aen, en het ontsnapte
den keizer niet dat zy daer, de vryheden der duitsche volkeren tot standaerd nemende,
eene onherstelbare inbreuk op de magt van den vorst zou doen, indien men ze niet
door geweld in eens kon uitdooven. Terwyl hy zich opentlyk daer toe bereidde gaven
de Lutheranen, onder den naem van Protestanten, in Augsburg, de Belydenis van
hunne geloofspunten uit en vormden eene samenspanning tegen den keizer, welke
men het bondgenootschap van Smalkalde noemt. Van dan af nam de hervorming de
wapens op en
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zy werd terzelfder tyd eene godsdienstige en eene staetkundige omwenteling.
Keizer-Karel was bereid om de verbondene vorsten te gaen verpletten en ze tot
het herstellen van het katholyk geloof te dwingen, toen op eens door het verstomde
Europa de mare liep, dat Sultan Soliman II met 250,000 Turken door Hongarië
getogen was en de stad Weenen in Oostenryk belegerde. Dit schrikkelyk nieuws
bevrydde de duitsche Protestanten voor de gramschap des keizers, daer de groote
vorst wel gevoelde dat hy alleen nog, door de inspanning van alle zyne krachten, het
oostelyk Europa van de overweldiging der Turken kon redden. Door de
tydsomstandigheden gedwongen stond hy aen de Protestanten de vryheid van
godsdienst toe, tot de aenstaende kerkvergadering, en riep vervolgens de duitsche
magt te samen. Zich aen het hoofd van 120,000 man ziende, trok hy, in 1532, naer
Weenen en dwong de Turken het beleg dier stad te verlaten. Intusschen doorkruiste
eene turksche vloot de Middelandsche Zee onder bevel van den beruchten zeeroover
en algeriaenschen koning, Barbarossa. Frans I, uit nyd tegen Keizer-Karel, trad in
een schandelyk verbond met Sultan Soliman, om Italië langs de noordergrenzen te
kunnen innemen, terwyl de turksche vloot de zuiderkusten zou plunderen en
verwoesten.
Van alle kanten zag Keizer-Karel moeijelykheden voor zyne voetstappen opstaen,
en hem behoefde inderdaed een breed hoofd en eenen stalen wil om niet onder den
last des Ryks te bezwyken. - De katholyke godsdienst, wiens vertegenwoordiger en
verdediger hy wil zyn, is meer dan ooit met eene afdoende vernietiging bedreigd: de
koning van Engeland, om zyne onkuische driften te kunnen verzadigen, stelt zich
als hoofd der engelsche kerk aen en weigert de geestelyke overheid van den Paus te
erkennen; hy verwekt eene scheuring en scheidt geheel Engeland van den roomschen
godsdienst af: de hervorming wint dagelyks veld in Duitschland en brengt andere
sekten voort, die onder den naem van herdoopers, den mensch door een tweede
doopsel onbekwaem tot zonden beweren te maken. Deze nieuwe geestdryvers
verspreiden zich in Holland, dat zy door gewelddaden verontrusten;
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Zy dringen door tot in Henegauwen waer zy eenige aenhangers vinden, en België
ziet eensklaps de nieuwe leer in zyn midden opstaen.
Op het beschouwen van dit gevaer gaf de keizer strenge bevelen tegen de kettery
uit, deed dezelve overal afkondigen en gebood aen

de regtshoven dat men die misdaed met de dood zou straffen. De verspreiding der
luthersche gedachten en der Herdoopery werd ingetoomd en de Nederlanden bleven
voor alsdan nog getrouw aen hun voorvaderlyk Geloof.
Ondanks de godsdienstige geschillen heerschte er in Europa een schynbare vrede,
die aen Keizer-Karel toeliet een gedacht uit te voeren, dat hy reeds sedert eenigen
tyd gekoesterd had. De afrikaensche kust, op de Middelandsche Zee, was de
schuilplaets van turksche zeeschuimers, waermede de beruchte Barbarossa niet alleen
de kristene schepen
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roofde, maer ook dikwyls de europische oevers aendeed. Keizer-Karel, willende
Italië langs dien kant bevryden, deed in het midden des jaers 1535 eene vloot van
400 schepen uitrusten en stak uit Barcelona naer Afrika over, waer hy in verschillende
gevechten de Turken versloeg, de vesting Goelette en de stad Tunis innam, de turksche

vloot, van zeven- en tachentig schepen en dry honderd stukken geschut, in handen
kreeg en 22,000 kristene slaven uit de ketens der ongeloovigen verloste. Keizer-Karel
had in dezen oorlog zelf het bevel over het leger gevoerd en meer dan eens zyn leven
gewaegd. Toen het nieuws van zynen zegeprael en van de verlossing der kristene
slaven in Europa kwam, klonk de naem van Karel uit den mond aller volkeren en
men verklaerde hem de borstweer der Kristenwereld.
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Niet zoohaest had Keizer-Karel het nest der turksche zeeroovers verdelgd of de
fransche koning kwam, op de grenzen van Italië, tegen hem te velde, terwyl hy de
Nederlanden insgelyks met eenen inval bedreigde. Daerenboven waren de Gelderschen
weder opgestaen, zoo dat België in groot gevaer kwam van in des keizers afwezigheid
ten noorden en ten zuiden aengerand te worden. In dezen stand van zaken vroeg onze
Landvoogdes, Maria van Oostenryk, aen de nederlandsche Staten eene oorlogstoelage
van 1,200,000 gouden guldens. Braband en Vlaenderen, die samen de twee derde
deelen dezer aenzienlyke som moesten betalen, weigerden in den eerste; eventwel
betaelde eindelyk elk gewest zyn aendeel, behalven de stad Gent, die met
hardnekkigheid in hare weigering bleef voortgaen, bewerende dat men, ingevolge
hare oude voorregten, haer nooit zonder hare toestemming eene welkdanige belasting
mogt opleggen. De Landvoogdes hier over verbolgen deed alle de gentsche kooplieden
te Brussel, te Antwerpen en te Mechelen in hechtenis nemen, tot dat de Gentenaers
aen haren eisch zouden hebben voldaen. De onbuigbare nakomelingen der Artevelden
lieten zich door deze strengheid in geenen deele verschrikken.
De oorlog op de grenzen ging onderwyl met vele wisselvalligheden doch zonder
merkweerdige gevechten voort; eenige kleine steden werden van wederzyde gewonnen
en verloren. Frans I was uit Italië gedreven, maer verdedigde zoo wel zyne zuidelyke
grenzen dat Keizer-Karel vruchteloos in Frankryk poogde te dringen. Ondertusschen
dreigde het turksche Ryk eene nieuwe uitzetting te verkrygen; de hervorming werd
dagelyks sterker, en Gent, de geboortestad van Karel, had een gevaerlyk voorbeeld
aen de Nederlanden gegeven. Overwegende dat de oorlog tegen Frankryk hem
verwyderde van zyne twee grootste ontwerpen, de uitdooving der ketteryen en het
achteruitslaen der Turken, toonde Keizer-Karel zich genegen om met den koning
van Frankryk in vriendelyke betrekkingen te treden. De twee vorsten kwamen byeen
te Aigues-Mortes, in Provencië. Karel deed aen Frans I het gevaer begrypen waermede
de Turken Europa bedreigden en riep zyne hulp in tegen de vyanden van het
Kristendom; hy bood hem
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aen, den vrede te bezegelen door het huwelyk zyner dochter of zyner nichte met den
tweeden zoon des konings, en hun als huwelyksgift het hertogdom van Milanen te
schenken, en dus alle redenen van oorlog tusschen Frankryk en het keizerryk te niet
te doen.
Het schynt dat de vorsten in deze byeenkomst elkander de belofte deden van te
samen eene magtige pooging tegen de Turken te wagen; want naeuwlyks had Karel
de have van Aigues-Mortes verlaten of hy gebood in geheel zyn Ryk eene
buitengewoone geldheffing voor oorlogskosten. De Nederlanden voldeden aen den
eisch des keizers zonder tegenspraek; Gent alleen vernieuwde zyne eerste weigering
en wederstond des keizers bevel. De Landvoogdes betrok de stad voor den Raed van
Mechelen, die een vonnis tegen de Gentenaers uitsprak. De keizer zond aen de
wederspannigen zeer strenge brieven, doch zy bleven zonder eenig goed gevolg;
integendeel de inwooners van Gent namen de wapens op alsof zy in openbaren
opstand tegen den vorst wilden komen, vermoordden hunnen ouddeken, Lieven Pyen,
onder voorwendsel van bedrog in zyn bestier, en begonnen moeite te doen om de
andere deelen des Lands mede in de wederspannigheid te wikkelen.
Eenige geschiedschryvers beweren zelfs dat zy aen Frans I het graefschap van
Vlaenderen aenboden, op voorwaerde van hen tegen den keizer te verdedigen. Wat
daer ook van zy, het is zeker dat Keizer-Karel tegen de inwooners zyner geboortestad
in eene hevige woede ontvlamde, toen hem in Spanje de kennis van het gebeurde
toekwam. In zyn ongeduld om wraek te nemen over de ongehoorzaemheid der
Gentenaren, aerzelde hy niet het gevaer te loopen van in de handen van Frans I te
vallen: hy verliet Spanje en reisde met de grootste haest dwars door Frankryk naer
Brussel. Hier nam hy het bevel over 4,000 krygsknechten en vertoonde zich met
dezelve voor Gent, op den 6en february 1539. De wethouders kwamen hem
ootmoedelyk de sleutelen der poorten brengen en de inwooners haelden hem met
groote eerbetuigingen in; maer hy, met zynen geheimen raed in zyn Hof vergaderende,
sprak een wreed en onregtveerdig vonnis tegen de stad uit. Alle hare voorregten
werden in eens vernietigd
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en geen het minste overblyfsel harer oude vryheden mogt zy behouden; zy moest
150,000 guldens opbrengen om een kasteel ter beteugeling van haerzelven te bouwen;
de wethouders en de voornaemste der ambachten moesten in het openbaer, met de
koorde aen den hals, om vergiffenis bidden over hunne wederspannigheid tegen den
keizer en tegen de Landvoogdes Maria; alle de inkomsten der stad, alle hare goederen,
geschut en wapens werden verbeurd verklaerd. Daerenboven deed de keizer
zes-en-twintig Gentenaren het hoofd afslaen.
Zonder twyfel heeft Keizer-Karel in deze omstandigheid niet slechts de straf over
eenen wederstand aen zyne bevelen voor doel gehad; staetkundige redenen van
hooger belang hebben hem waerschynlyk aengedreven tot de vryheidroovende en
bloedige wraek, welke hy over zyne geboortestad nam; want, ware het zoo niet, dan
zou welligt het vonnis van Gent eene onuitwischbare vlek aen zynen glorieryken
naem zyn. Maer hier heeft de ongelukkige stad als voorbeeld gediend en een zoo
beklagelyk lot ondergaen om alle andere steden der Nederlanden eenen eeuwigen
schrik van den opstand in te boezemen. Keizer-Karel, die grootere ontwerpen uit te
voeren had, en zich niet in het bereiken van zyn doel door den tegenstand zyner
onderdanen wilde belemmerd zien, heeft gewis zyne stadgenoten aen een staetkundig
inzigt opgeofferd. De verschillende wetten en voorregten der steden mishaegden
hem uitermate; hy streefde er naer toe om aen alle zyne staten de eenheid van
regtspleging te geven, en had reeds meermalen de vryheden der volkeren over het
hoofd gezien om zyne bevelen te doen uitvoeren. De wederstand der stad Gent was
de laetste klagt der oude vlaemsche Gemeenten tegen het verlies harer voorregten.
Van dit oogenblik af sluit zich de eigentlyke geschiedenis der volksmagt in België;
deze moet voortaen onderdoen voor des vorsten heerschappy, welke zy sedert eeuwen
binnen enge palen had gehouden en waeraen zy nu zelfs geen zwak tegenwigt meer
bieden kon.
Het gedacht, dat het levendigst in den breeden schedel van Karel woonde, was de
verdelging der turksche magt. In 1541 besloot hy den oorlog tegen hen te beginnen
door eenen tweeden togt naer Afrika; hy
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landde inderdaed met eene groote magt op de kusten van Barbarië; doch ditmael was
het lot hem ongunstig: een onweder vernielde het grootst getal zyner schepen en hy
keerde onverrigter zake naer Spanje. Naeuwlyks was de mare van dien tegenspoed
in Europa bekend of de Franschen vielen met vier legers te gelyk in Spanje, in Italië,
in Artois en in Luxemburg. Dit laetste gewest werd geheel door hen veroverd. Onze
landvoogdes Maria, door den onverwachten oorlog verrast, wist niet hoe dit onweder
af te weren: de Staten zelven waren radeloos. Sedert dat men het bezigen van betaelde
krygslieden algemeen had gemaekt waren de burgers van wapens beroofd gebleven
en er bestond geene landmagt meer; diensvolgens kon men niet dan door tyd en geld
eenige benden te samen krygen. Tot overmaet van ongeluk ontstond er eensklaps in
het noorden van België een nog gevaerlyker vyand. Het was Willem, hertog van
Gulick, Cleef en Gelderland, die zich met de Franschen had verbonden en een
byeengeraept leger van 15,000 losbandige krygslieden tegen België uitzond, onder
bevel van den beruchten oversten, Marten van Rossem. Deze magt sloeg zich eerst
neder voor Antwerpen met inzigt om de stad door list te vermeesteren. Terwyl de
Gelderschen in de omstreken verbleven zond de prins van Oranje, alsdan veldoverste
in Nederland, eenen bode van Brussel naer Antwerpen met eenen brief waerin hy de
wethouders van Antwerpen verwittigde dat hy, volk vergaderd hebbende, Marten
Van Rossem zou komen bestryden; dat zy wel op zyne komst zouden letten en alsdan
terzelfder tyd uit hunne stad tegen den vyand zouden optrekken. De brief werd door
Marten Van Rossem onderschept; hy deed spoedig op alle zyne legervaendels des
keizers wapen plaetsen met de hoop van den prins van Oranje te bedriegen. Deze
list gelukte: de prins, denkende tot de antwerpsche benden te naderen, viel zonder
voorzorg tegen het geldersch leger, verloor 1000 man in eenen korten veldslag en
ontsnapte ter naeuwernood met het verzwakt overblyfsel zyner benden. Eenige dagen
later stak Marten Van Rossem het vuer in de voornaemste gebouwen omtrent
Antwerpen, en, eenen vernielenden togt beginnende, trok hy zonder wederstand
Braband in, langs de
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dorpen Duffel en Waelhem; liet Lier, zonder eenen aenval te wagen, ter zyde liggen
en verscheen eensklaps voor de stad Leuven, welker omstreken hy geheel verwoestte.
Hy durfde zelfs van Leuven eene schatting van 70,000 gouden Kroonen eischen,
doch werd door de inwooners met geweld van onder de vestingsmuren weggeslagen.
Dan zette hy zynen togt voort, verbrandde en roofde onderwege alles dat onder zyn
bereik stond en vervoegde zich met het fransch leger in het luxemburgsche.
Het vaderland was in groot gevaer van geheel in handen van vernielzuchtige
vyanden te vallen: de Landvoogdes en hare raedslieden beefden in Brussel, en alle
de belgische gewesten voorzagen met schrik de dreigende overweldiging. Eventwel,
het gelukte den prins van Oranje met eenige nederlandsche benden de Franschen in
het luxemburgsche achteruit te slagen en vervolgens den hertog Willem van
Gelderland het hoofd te bieden, tot dat Keizer-Karel langs Duitschland van Spanje
kwam en eensklaps op het tooneel des oorlogs verscheen. Alles veranderde, alsof de
tegenwoordigheid des keizers genoeg ware geweest om de volken tot onderwerping
te dwingen: Willem kwam hem te voet vallen en stond hem zyne bezittingen af.
Hierdoor geraekten de zeventien provinciën der Nederlanden nu voor goed onder 's
keizers gebied, doordien deze nu het hertogdom van Gelderland en het graefschap
van Zutphen by de Nederlanden voegde, en, eenige jaren vroeger door aenkoop,
hetzelfde had gedaen met de heerlykheden van Utrecht, Groeninge en Drenthe. Dit
afgedaen zynde ging het keizerlyk leger de Franschen in Luxemburg te gemoet, sloeg
hen met geweld uit alle de ingenomen steden, dreef hen onweêrstaenbaer uit België
en zette den voet op den franschen bodem zelven, om Picardiën in te nemen. By het
vernemen der komst van den zegepralenden keizer verspreidde de schrik zich door
geheel Frankryk en men twyfelde niet of hy zou zyne overwinnende benden
regtstreeks naer Parys voeren. Meer nog verbaesden de Franschen, toen zy eenige
dagen later hoorden dat de koning van Engeland met Keizer-Karel in verbond was
getreden: de voornaemste burgers van Parys begonnen
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hunne kostelykste goederen te vergaderen en dieper landewaerts in te vlugten: de
ontsteldtenis was algemeen. Op de italjaensche grenzen kregen de Franschen ook
herhaelde malen de nederlaeg en verloren in eenen enkelen veldslag nagenoeg 30,000
man.
In dezen neteligen toestand vroeg en verkreeg Frans I den vrede, mits eenige
voordeelen aen den keizer toe te staen. Onder andere behelsde dit verdrag, hetwelk
men in 1544 te Crespy opstelde, een hoogst merkweerdig punt: Frankryk deed door
hetzelve voor altyd afstand van het leenheerschap dat het sedert de frankische
koningen op Vlaenderen, zelden met de daed maer altyd by name, had bezeten.
Voorzeker zou Keizer-Karel de kans om Frankryk eens diep te vernederen en
Frans I te verpletten niet verzuimd hebben, hadden hem geene gewigtigere zaken
aen het hart gelegen. Terwyl hy tegen de vyanden des keizerryks streed had de
Hervorming zich onophoudend uitgebreid en was nu reeds de heerschende
geloofsvorm van meer dan de helft van Duitschland geworden. Eenige Keurvorsten
hadden zich als de strydende hoofden van het Smalkaldisch verbond aengesteld en
verborgen niet, dat zy zich bereidden om in alle geval de magt van den keizer
gewapenderhand te wederstaen. Dit deed Karel tot eenen beslissenden oorlog tegen
de hervormde vorsten besluiten. Om hen des te beter te kunnen verrassen, veinsde
hy de geschillen by middel van onderhandeling te willen byleggen en verzamelde
intusschen een leger in Beijeren; maer Paus Paulus III begon terzelfder tyd den oorlog
tegen de hervormers als eene kruisvaert te prediken, en deed hun daerdoor de inzigten
des keizers kennen of vermoeden. Zy, langs hunnen kant, bragten meer dan 85,000
man te been en hadden welligt den keizer, wiens leger slechts half zoo sterk was,
overwonnen, indien zy met spoed en met behendigheid hadden te werk gegaen. Zy
lieten aen de Nederlanden den tyd om Maximiliaen van Egmont met 15,000 man ter
hulp des keizers te zenden. Dan begon deze, alhoewel nog met ongelyke magt, zyne
vyanden aen te randen en hun eenige steden te ontnemen. Maurits van Saksen, een
protestantsch vorst, liep van de zyde der hervormers tot den keizer over, en verzwakte
dus grootelyks
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zyne vorige bondgenoten. Eindelyk werd er, in april 1547, een groote veldslag te
Muhlberg geleverd, waerin Keizer-Karel het leger der verbondene vorsten geheel
vernielde en hun byzonderst hoofd, den Keurvorst van Saksen, gevangen nam. Weinig
later viel de Landgraef van Hessen insgelyks in zyne handen. Het Smalkaldisch
verbond was door deze felle slagen geheel vernietigd.
Het ontsnapte Keizer-Karel niet dat de magt zyner wapenen alleen ontoereikend
was om de volkeren eenen aengenomen geloofsvorm te doen verlaten; daerom
waerschynelyk nam hy zynen toevlugt tot een ander, doch voor zyne inzigten
allerschadelykst middel; hy kondigde in 1548 te Augsburg een keizerlyk besluit af
dat men het interim noemt en waerby aen de Protestanten eenige vryheden van
Godsdienst waren toegestaen, tot dat eene algemeene Kerkvergadering over de
bestaende geschillen zou hebben geoordeeld.
Wat moeijelykheden de groote Karel langs alle kanten ontmoette, en hoe zwaer
ook de staf van zoo vele en uitgestrekte Ryken hem wegen moest, toch vergat hy
niets van hetgeen tot de onderlinge verbinding zyner Staten moest strekken.
Het was klaerblykend voor hem, dat de nederlandsche gewesten, op een klein
gedeelte na alle de nederduitsche tael sprekende en dezelfde zeden hebbende, hoogst
geschikt waren om te samen eenen onafhangelyken Staet te vormen, die door zyne
ligging en rykdom als eene magtige voorwacht van Duitschland tegen het winzuchtig
Frankryk mogt dienen. Het gedacht van alle de landen van herwaerts over, zoo
noemde men dan de Nederlanden, aen elkander en aen Duitschland te verbinden,
voerde hy, den 26en juny 1548, by den Ryksdag van Augsburg uit en gaf een besluit,
waerby vastgesteld was dat de Nederlanden onder de bescherming van het duitsch
keizerryk zouden staen en alle deszelfs voorregten en vryheden zouden genieten,
mits deel gevende in de lasten des Ryks; dat de vorst, in de Nederlanden gebiedende,
zyne stem in den algemeenen Ryksdag zou hebben, even als de aertshertog van
Oostenryk; maer dat in alle zaken welke de Nederlanden alleen aengingen, dezelve
onafhanglyk volgens hunne eigene wetten en
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regtsplegingen zouden blyven handelen. Dit besluit stelde nu eens vooral de
Nederlanden in hunnen natuerlyken stand en zou ongetwyfeld derzelver geluk en
onafhanglykheid voor gevolg gehad hebben, indien het geheel ware uitgevoerd
geweest; maer het schynt dat de keizer daertoe alsdan den tyd niet vond of met andere
vooruitzigten de werkelyke vereeniging der Nederlanden verschoof, tot dat hy zelf
zyne erfgenamen zou hebben aengewezen. Met zynen diepzienden blik had hy reeds
den aerd der hem onderdanige volkeren beschouwd en ongetwyfeld in zynen geest
de overtuiging verkregen dat de Nederlanden noch Duitschland ooit met Spanje onder
eenen zelfden staf mogten staen, vermits de noordervolken, zoo als de eersten waren,
te zeer van zeden, tael en inborst met de Spanjaerden verschilden. Om deze
onnatuerlyke vereeniging te voorkomen had hy besloten het keizerryk, en Nederland
als een van deszelfs Leden, aen zynen broeder Ferdinand na te laten, en Spanje met
zyne overzeesche bezittingen, benevens Napels en Sicilië aen zynen zoon Philips tot
erfdeel te beschikken. Dan, het schynt dat geheime beweegredenen hem daer omtrent
ook van besluit deden veranderen. Misschien had hy gedurende zyn verblyf in
Duitschland beter dan ooit bemerkt dat de Hervorming niet door duitsche wapenen
ter neder kon geslagen worden en het hoogst noodzakelyk was eenen diep katholyken
Staet, als Spanje, aen het keizerryk te hechten om den heerschenden vorst in zyne
poogingen tegen de nieuwe leer te ondersteunen; misschien voelde hy zich dan reeds
moede van een arbeidzaem en al te lastig leven en wilde hy, voor zyne dood en onder
zyn gezigt, zyn uitgestrekt Ryk in de handen van eenen anderen vorst zien, om over
deszelfs vastheid te oordeelen en het nog van eene ontbinding te redden indien het
noodig ware. Deze laetste oorzaek is wel de waerschynlykste, vermits de keizer van
tyd tot tyd met het fleresyn of voeteuvel begon geplaegd te worden en groote pynen
leed. Wat er ook van zy, de keizer verborg niet langer dat hy voornemens was alle
zyne bezittingen aen zynen zoon Philips ten erfdeel te laten.
De jonge vorst, alsdan omtrent een-en-twintig jaren oud, was in
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Spanje opgevoed, met het voorgedacht van eens de magtigste vorst van Europa te
zyn; de styve pligtplegingen van het spaensche Hof hadden hem eene koude en altyd
statige houding opgelegd, en, die bedwongenheid op zynen geest terugwerkende,
hadden hem achterhoudend, hoogmoedig en weinig gespraekzaem gemaekt. Geen
enkele trek zyner inborst kwam overeen met het gulhartig en uitboezemend gemoed
der Nederlanders, die niet gewoon waren door eene yzeren roede, zelfs in schyn
beheerscht te worden, en nooit eenen anderen band gekend hadden dan de liefde des
volks tot den vorst. Was de Belg Keizer-Karel goed, zacht van spraek, minzaem van
houding en volklievend, zyn zoon Philips kon niets dan Spaensch, was of scheen
styf van houding, afkeerig van het volk, zoekende naer eenzaemheid alsof hy in
Spanje had leeren denken, dat een koning zyne weerdigheid verliest met zich voor
iedereen gespraekzaem en goedwillig te toonen. Daerenboven, had de natuer hem
slechts een zwak ligchaem geschonken en hem het ridderlyk voorkomen zyns vaders
geweigerd; zelfs ging al wie hem naderde van hem weg, met het gedacht dat zyne
geestvermogens zeer beperkt waren, alhoewel dit slechts aen zyne bedwongene
antwoorden te wyten was en hy inderdaed met een breed begryp, eenen diepzinnigen
geest en eenen sterkmoedigen wil was begaefd.
Keizer-Karel kende voorzeker de terugstootende hoedanigheden van zynen zoon
en het was waerschynlyk om hem deze zoo veel mogelyk te doen verliezen, dat hy
voornam hem in onze Nederlanden te brengen en in aenraking te stellen met een
volk, dat om zyne rondborstigheid en gemoedelyk leven bekend was. Philips kwam
in de maend april van 1549 uit Spanje naer België; hy werd van stad tot stad
rondgeleid en overal ontvangen met eene tot dan nog ongekende vreugde en
plegtigheid: de Belgen wilden hunnen beminden en grooten Keizer-Karel in zynen
zoon vereeren en spaerden geene kosten om dit doel te bereiken; Antwerpen alleen
besteedde aen de feesten zyner inkomst boven de 130,000 gouden guldens. De
uitspattende en luidruchtige blydschap onzer voorvaderen was voor Philips eene
vreemde zaek, die hy niet
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scheen te begrypen. Terwyl de juichende kreten des volks door de straten
weêrgalmden, terwyl de menigte als eene begeesterde schaer om hem heen stroomde
en met meer liefde dan ontzag hem verwelkomde, zat hy koud en zich misschien
vervelend in zyn rytuig verborgen.

Op feestmalen, by openbare plegtigheden, ontvangsten en eedafleggingen was hy
altyd dezelfde, en toonde zich weinig minzaem; daerby kwam zich dan nog eene
ergere oorzaek van verwydering voegen: hy kon geen Nederduitsch en scheen een
verre vreemdeling tusschen zyne onderdanen.
Even weinig beviel Philips aen de keurvorsten van Duitschland, toen zyn vader
hem naer Augsburg geleidde. De duitsche vorsten, hem tot alle ridderlyke oefeningen
onbekwaem ziende, zwak van ligchaem en zoo het scheen bekrompen van geest,
verborgen voor Keizer-Karel hunnen afkeer voor Philips niet. Dan begreep zyn vader
de
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onmogelykheid om hem den keizerlyken troon te doen beklimmen en zag van zyn
eerste ontwerp af: zyn broeder Ferdinand zou keizer worden na zyne dood.
De jonge Philips verliet Duitschland, in 1551, om naer Spanje weder te keeren.
Intusschen verergerde des keizers kwael onophoudende: het fleresyn deed hem by
poozen schrikkelyk lyden en belette hem dikwyls alle beweging gedurende eenige
maenden. Hendrik II, die na de dood zyns vaders, Frans I, den franschen troon
beklommen had, maekte zich deze gelegenheid ten nutte om den oorlog aen het
keizerryk te verklaren; hy trad in eene geheime samenspanning met de hervormde
vorsten van Duitschland, en, terwyl dezen de wapens opnamen, viel een aenzienlyk
fransch leger onvoorziens in het Luxemburgsche. Onze landvoogdesse, Maria, door
de nadering der Franschen verrast trok voor alle veiligheid naer Brugge, waer de
zetel des Bestuers eenigen tyd gevestigd bleef. Maurits van Saksen, de overlooper
der Protestanten, voerde het bevel over 's keizers leger tegen de hervormden; maer,
zoo als hy eens met zyne geloofsgenoten gehandeld had, handelde hy nu ook met
den keizer: hy verklaerde zich eensklaps tegen hem en liep met geheel het leger naer
de zyde der vyanden over. Keizer-Karel ziek zynde en beroofd van genoegzame
magt, zag zich tot de vlugt gedwongen om niet in de handen van Maurits te vallen.
Ten einde zich onbelemmerd tegen de Franschen te kunnen keeren en België van
eene gewisse overweldiging te bevryden, teekende hy, in 1552, het verdrag van
Passau, waerby aen de Protestanten van Duitschland de vryheid van geweten werd
toegestaen, de keizer alle zyne krygsgevangen op vrye voeten stelde en dus aen de
Hervorming twee van hare magtigste hoofden, den keurvorst van Saksen en den
landgraef van Hessen, terugschonk. Keizer-Karel trok onmiddelyk naer Lorreinen
tegen de Franschen; maer hy verspilde veel volks en tyds tegen de stad Metz zonder
dezelve te kunnen innemen. Eventwel was hy iets gelukkiger, in 1553, op de belgische
grenzen; hy nam een aental steden in, wierp Terouaen ten gronde en sloeg de
Franschen achteruit. Het volgende jaer rukte koning Hendrik met een magtiger leger
in het graefschap
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Namen en overweldigde stormenderhand Marienburg, Dinant en Bouvines. De
kronyken verhalen ter dezer gelegenheid eene wonderbare daed van dry jonge
vrouwen, welke men de Vrouwen van Crevecoeur noemt. Toen de Franschen reeds
de stad Bouvines hadden ingenomen en meester van het kasteel waren, weigerde de
bezetting van het slot Crevecoeur zich over te geven en verklaerde onder deszelfs
puinen te willen sterven. Zoohaest er geenen schyn van hoop meer overbleef veinsden
zy echter tot de overgaef genegen te zyn, en, de poorten openzettende, lieten zy de
Franschen binnen; maer op dit oogenblik verschenen boven op den toren van het slot
dry vrouwen in wit gewaed, de ondermynde toren begon te kraken, helde over zyde,
stortte met yslyk gedruis op den vyand en begroef onder zyne puinen de dry heldinnen
van Crevecoeur.
De Franschen van daer vertrekkende drongen door tot in Henegauwen waer zy
eenige kleine steden vernielden, tot dat Keizer-Karel hun het hoofd kwam bieden en
ze tot den aftogt dwong. Niets merkweerdigs geschiedde er dit jaer noch het volgende;
de oorlog bestond in onbeduidende gevechten zonder gewigtige gevolgen.
Keizer-Karel had intusschentyd de twee grenssteden Charlemont en Philippeville
met vestingen doen ombouwen.
In het jaer 1554 was Philips, de zoon des keizers, in huwelyk getreden met Maria,
heerschende koningin van Engeland. Hy hoopte dit Land als vorst te bestieren, vermits
Maria zich bereid toonde om hem alle overheid af te staen; doch de Engelschen
weigerden hem iets anders dan den blooten naem van koning te geven, zonder hem
eenigen invloed op het Bestuer te vergunnen. By deze verbindtenis besloot
Keizer-Karel, dat een zoon van Philips, uit een vorig huwelyk, de spaensche Staten
zou beërven en dat de eerste zoon, dien hy by Maria mogt verwekken, Engeland en
de Nederlanden zou bezitten. Indien het lot er niet op eene andere wyze over beschikt
had zou België dus nooit met Spanje maer wel met Engeland onder eenen zelfden
staf vervallen zyn: in alle geval kwam zyne onafhanglykheid in het uiterst gevaer.
De groote vorst, die Europa zoo lange jaren door zyne magt en door
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zynen alomvattenden krygsgeest verbaesd had, was nu geheel uitgeput van krachten.
Toen hy over twee jaren, na zyne terugkomst van het beleg van Mets, binnen Brussel
was gekomen, hadden de inwooners met diepe droefheid zyn vermagerd gelaet en
ontzenuwd ligchaem aenschouwd, en velen hadden eene stille traen gestort, over de
verwelking dier schoonste bloem van België's gloriekroon. Sedert had het fleresyn,
dat hem wreedelyk pynigde, de verwoestingen op zyne lidmaten onafgebroken
voortgezet: zyn gelaet was bleek en door dikke rimpelen gegroefd, zyne wangen hol,
zyne oogen van leven beroofd, zyn hals ontvleeschd, zyn rug gebogen en zyne beenen
onmagtig om langer de wooning van eene zoo groote ziel te dragen. In zulke droeve
gesteldtenis gevoelde Keizer-Karel dat hy niet meer in staet was om den staf naer
behooren te voeren, en besloot vooreerst de Nederlanden aen zynen zoon over te
leveren, om weinig tyds daerna aen zynen broeder Ferdinand de keizerlyke kroon
insgelyks af te staen.
Den 25en october van het jaer 1555 waren de algemeene Staten en de
vertegenwoordigers van alle steden in het paleis te Brussel vergaderd, om de
plegtigheid van den afstand des keizers by te woonen. Omtrent dry uren des namiddags
verscheen de zieke keizer in de zael; hy leunde op eenen stok en rustte op den
schouder van den zelfden Willem van Oranje, die later de grootste vyand zyns zoons
worden moest. Philips, uit Spanje geroepen, volgde hem benevens zyne zuster, de
Landvoogdes Maria. De vergadering was buitengemeen talryk. Verscheidene
gekroonde hoofden, de Geestelykheid, de voornaemste edelen, de gezanten der
vreemde mogendheden waren er tegenwoordig.
De zitting werd geopend door eene korte aenspraek van Philibert van Brussel, in
naem des keizers, waerin hy verklaerde dat de vorst, uit hoofde van den ellendigen
staet zyns ligchaems, den last des Ryks wilde afstaen om onder de warmere luchtstreek
van Spanje in rust eenige verzachtingen voor zyne pynen te zoeken. Vooral werd
daerin aengedrongen op de noodzakelykheid van getrouw te blyven aen het katholyk
Geloof, en op de rampen welke eene scheuring onvermydelyk aen de Nederlanden
zou veroorzaken.
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Terwyl de gansche vergadering, door deze aenspraek getroffen, stilzwygend zich
aen treurige bedenkingen overgaf, stond de nog groote keizer wankelend op en deed
teeken dat hy spreken wilde. Hy begon met eene kwynende en byna onvatbare stem;
doch wanneer hy zyne krygsdaden aen de vergadering herinnerde, kwam zyne vorige
magt hem bezielen; zyne stem werd vol en zwaer, zyn rug regtte zich, uit zyn oog
schoot eene strael vuers en het was nog de reusachtige Keizer-Karel die deze woorden
sprak: ‘Ik ben negen mael in Duitschland getogen, zes mael in Spanje, zeven mael
in Italië, tien mael in de Nederlanden, vier mael in Frankryk, twee mael in Engeland,
twee mael in Afrika; ik heb achtmael de Middelandsche-Zee en dry mael den
spaenschen Oceaen doorkruist!’ Dan immer in de geschiedenis zyner heldendaden
voortgaende verkreeg zyne stem meer en meer kracht, tot dat hy, door eene innige
ontsteldtenis vervoerd, aldus eindigde: ‘De vrede zy onder u, myne nederlandsche
onderdanen! Blyft vereenigd door gevoelens van onderlinge vriendschap, verleen
aen de wetten de gehoorzaemheid die men haer schuldig is. Geeft acht bovenal dat
de ketteryen, welke in de naburige landen zich verspreiden, geenen toegang tot het
uwe vinden. Indien gy bemerkt dat zy er eenige wortelen beginnen te schieten roeit
ze uit; want zy zullen eene algemeene omwenteling veroorzaken. Om ook iets van
my zelven te zeggen eer ik eindige, moet ik belyden dat ik gedurende myn leven
ongetwyfeld vele feilen heb begaen, hetzy door onwetendheid in myne jonge jaren,
hetzy door hoogmoed in mynen ouderdom of door alle andere zwakheid der
menschelyke natuer eigen; maer ik verklaer hier dat ik nooit wetens noch willens
iemand geweld of hoon heb aengedaen en niemand toegelaten heb zulks te doen.
Mogt het echter geschied zyn, het was tegen mynen dank en wil: ik betreur het uit
den grond myns harten en ik bid de tegenwoordigen en afwezenden om vergiffenis.’
Hy zegde nog eenige roerende woorden tot zynen zoon Philips; maer dan sprongen
de tranen uit zyne oogen en hy viel magteloos en ontzenuwd neder in zynen stoel.
Keizer-Karel had in het oog der volkeren als eene straelryke zon geblonken; die dag
was zyn avondstond,
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en, even als de dalende zon, had hy, gedurende zyne redevoering, zich nog omhuld
getoond met alle de magt, hem zoo mildelyk door God geschonken! Nu was zyne
loopbaen ten einde, - dáér lag hy, in het gezigt zyner weenende onderdanen, als een
eik door den storm ontworteld!
Zoo zeer waren alle aenhoorders getroffen dat geen enkel oog kon droog blyven
by het aenschouwen van dit zielroerend tooneel, en het was onder het storten van
overvloedige tranen dat de plegtigheid een einde nam.
Keizer-Karel deed het volgende jaer insgelyks afstand van het koningryk Spanje
ten voordeele van zynen zoon Philips, en plaetste zynen broeder Ferdinand op den
keizerlyken troon. Hy begaf zich naer Spanje waer hy in eene vallei van Estramadura,
binnen het klooster van Yuste, een rustig en boetplegend leven leidde, tot dat de dood
in 1558 den lydenden held van de aerde wegnam.
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Spaensch tydvak.
België onder de koningen van Spanje.
Hoofdstuk I.
Aenvang van het Ryk van Philips II. - De graef van Egmont in den
slag van St-Quintyn en in het gevecht van Grevelinghe. - Philips II
maekt zich bereid om België te verlaten. - Zyne maetregelen om het
Bestuer der Nederlanden op vaste gronden te vestigen. - Zyn vertrek
naer Spanje.
Van 1555 tot 1559.

Philips II was niet opgevoed om tusschen Belgen te woonen, en voorzeker moet zyn
vader hem vroeger niet bestemd hebben om over ons te heerschen; want anders ware
het eene onbegrypelyke dwaling van Keizer-Karel geweest, den jongen Philips zyne
jeugd geheel in Spanje te hebben doen slyten. Deze opvoeding had hem in tael, in
zeden, in kleeding en in staetkundige begrippen uitsluitelyk tot Spanjaerd gemaekt;
hy was streng, koud, weinig gespraekzaem en had voor de Nederlanders een
terugstootend voorkomen. Allezins bezat
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Philips een diep verstand en eenen omvattenden oogslag; maer hy had eenen afkeer
van de wapenen en van reizen, tot zoo verre dat hy alle de zaken, zyne uitgestrekte
ryken betreffende, van uit zyn paleis bestierde, zonder het noodig te achten met
eigene oogen te zien en op eigene ondervinding zyn oordeel te vestigen. Deze
handelwys oefende op Spanje geenen nadeeligen invloed uit, dewyl de vorst altyd
in dit Land verbleef; maer zy deed hem verkeerde denkbeelden over België opvatten
en was oorzaek dat hy, tegenstrydig met den eisch der zaken, eerst met te veel
langwyligheid en later met te veel geweld te werk ging.
Philips het roer des Staets in handen genomen hebbende, bleef eenigen tyd in de
Nederlanden en gedroeg zich volgens de wyze inspraek der raedsheeren die zynen
vader gediend hadden. De Staten des Lands stonden hem eene negenjarige geldheffing
toe om in de kosten van den oorlog in Italië tegen Frankryk te voorzien. Dit laetste
Land had, voor den afstand van Keizer-Karel, met hem eenen wapenstilstand van
vyf jaren gesloten, doch verbrak denzelven reeds in het jaer 1556, en noodzaekte dus
den koning Philips tot het opnemen der wapenen. De fransche vorst randde Italië
met eene groote magt aen, en zond langs eenen anderen kant een aenzienlyk leger
tegen België. Philips had reeds het Landvoogdschap der Nederlanden aen Philibert,
hertog van Savoeije, toevertrouwd en gaf hem in deze omstandigheden het opperbevel
over het nederlandsch leger, dat, rondom de zestig duizend man tellende, uit alle
volkeren doch meest uit Belgen was samengesteld, en in hetwelk de bloem van den
nederlandschen adel zich bevond, als onder anderen: de prins van Oranje, de hertog
van Aerschot, de graven van Egmont, van Hoorn, van Meghen, van Mansfelt en van
Berlaymont. Philibert rukte spoedig in Frankryk en ondernam het beleg van
St-Quintyn, dat eene fransche bezetting in had. Terwyl de Nederlanders en hunne
duitsche hulpbenden de stad naeuw omsingeld hielden, naderde het fransch leger,
onder bevel van den hertog van Montmerency, om St-Quintyn ontzet te doen. Het
gelukte dezen des nachts omtrent vyf honderd man en
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eenige ridders, over een moeras, by middel van schuiten, in de stad te brengen. Hierop
hield de veldheer Philibert raed met zyne voornaemste ridders, over hetgeen hun te
doen stond om alle verdere hulp van de belegerde vesting te verwyderen. De graef
van Egmont beweerde, en hield met aenhoudendheid staende, dat men het fransch
leger moest aenvallen en zonder dralen hetzelve tot eenen veldslag moest zoeken te
dwingen. Zyne moedige woorden werden aenhoord: de ruitery, aen wier hoofd
Egmont zelf zich bevond, rende vooruit naer de voorwachten der Franschen, die
achteruitweken om zich by het groot deel van het leger te vervoegen. Egmont volgde
hen op de hielen tot op dry mylen ver, waer hy tegen de geheele magt der vyanden
aenviel, met onweêrstaenbaer geweld hunne slagorde doorboorde en alles neêrhakte
wat zich voor hem aenbood. Intusschen vielen de andere nederlandsche benden, door
moedige veldheeren aengevoerd, de verbaesde Franschen insgelyks op het lyf; in
weinig tyds was het slagveld overdekt met dooden, het fransche leger overhoop
gesmeten en genoodzaekt in de uiterste verwarring langs alle zyden te ontvlugten.
De vyand liet in den slag van St-Quintyn nagenoeg 5,000 dooden en een verbazend
getal krygsgevangenen, waeronder de hertog van Montmerency, benevens zes honderd
ridders; hy verloor mede zyne standaerden, zyn geschut en zyn legertuig.
Zeventien dagen na de verdelging van het fransche leger werd de stad St-Quintyn
stormenderhand ingenomen, verwoest en gedeeltelyk afgebrand. De admirael Coligny,
bevelhebber der vesting, met een zeker getal andere ridders, viel in handen der
Nederlanders.
Het belgisch leger, geene vyanden meer te bevechten vindende, en niet uitgerust
zynde voor eenen langen veldtogt, ging uiteen en werd grootendeels afgedankt. Deze
onvoorzigtigheid maekte de koning van Frankryk zich gedurende den winter ten
nutte: hy deed in Duitschland 20,000 krygslieden aenwerven, en, dezen by de fransche
magt gevoegd hebbende, zond hy, in het voorjaer van 1558, twee legers op België
af: het eerste, onder den hertog van Guise, viel in het luxemburgsche en
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nam de steden Diettenhove en Arlon met geweld in; het andere, onder den maerschalk
van Thermes, overweldigde Duinkerke, plunderde Winox-Berghe en verwoestte het
platte land, tot onder de wallen van Nieupoort.
Zoohaest het nieuws dezer verrassing te Brussel kwam, deed koning Philips met
allen spoed krygsbenden vergaderen, en gaf last aen Philibert van Savoeije om tegen
den hertog van Guise in het luxemburgsche op te trekken; hy zond den graef van
Egmont naer Vlaenderen om, ware het mogelyk, den maerschalk van Thermes in
zynen optogt tegen te houden. De moedige Egmont ligtte eenige benden uit de
bezettingen der vlaemsche steden, werfde een goed getal landlieden aen en begaf
zich met eene magt van min dan 10,000 man naer de grenzen. In het midden der
maend July verscheen hy eensklaps voor het fransch leger, dat, met roof beladen,
omtrent Grevelinghe langs den zeekant in Frankryk meende te trekken. Egmont deed
eene korte aenspraek tot zyn volk, waerna hy zich vooruitwierp en, door alle zyne
mannen gevolgd, tegen de vyandlyke slagorde inviel. Er ontstond een schrikkelyk
gevecht, welks gelyk men in lange niet gezien had: men streed er man tegen man,
in de akeligste verwarring. Lang duerde de stryd zonder dat de uitslag zich raden
liet; reeds was Egmont's peerd onder hem neêrgeschoten en het geschut der Franschen
vernielde geheele gelederen van het vlaemsche leger; doch niets kon Egmont's
krygslieden doen deinzen, daer hy hen aenmoedigde door woorden en door
heldendaden. Eindelyk boorden de Vlamingen met de duitsche ruitery overal door
de vyandlyke slagorde: een uer later was het fransche leger geheel verstrooid en
grootendeels vernietigd. Vyftien honderd vyanden lagen voor de Duinen uitgestrekt;
hun veldheer, de maerschalk van Thermes, gewond en verlaten, werd gevangen
genomen.
In de beide landen maekte men zich onmiddelyk tot eenen langen en afdoenden
veldtogt gereed, en reeds waren de twee nieuwe legers zoo dicht by elkander genaderd
dat er dagelyks schermutselingen voorvielen, toen de twee koningen in onderhandeling
traden en op den 3en april 1559 eenen regtzinnigen vrede teekenden.
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Terwyl men in Nederland en in Frankryk groote vreugdebedryven aenregtte om het
sluiten van den vrede te vieren, maekte koning Philips zich gereed om België te
verlaten en naer Spanje te vertrekken. Ongetwyfeld moest hy dan reeds gevoelen dat
hy waerschynelyk nooit ons vaderland zou wederzien; want hy nam zulke uitgebreide
en zulke voorzigtige maetregelen, dat in minder onstuimige tyden de rust des lands
in zyne afwezigheid gewis voor altyd ware verzekerd gebleven.
In de maend augusty van hetzelfde jaer riep hy 's Lands Staten te Gent byeen, gaf
hun kennis van zyn aenstaende vertrek en stelde het Bestuer der Nederlanden in dezer
voegen te samen: zyne zuster, Margareta, hertogin van Parma, benoemde hy tot
Landvoogdesse en voegde haer eenen hoogen Staetsraed by, om haer over alle
gewigtige zaken te helpen beslissen. De leden van dezen raed waren: Antonius
Perrenot, bisschop van Atrecht en later kardinael van Granvelle; Viglius Van Aytta,
daerna bisschop van Gent; de graef van Berlaymont; Willem van Nassau, prins van
Oranje; Lamorael, graef van Egmont, en Philips van Montmerency, graef van Hoorn.
Nog twee andere raedgevende ligchamen werden ingerigt onder de benamingen van
Financieraed en Geheimraed. Verder stelde de koning over elke provincie eenen
ridder van het Gulden Vlies tot gouverneur of gewestvoogd. Braband zou onder de
hertogin Margareta staen; de prins van Oranje werd gewestvoogd over Holland,
Zeeland en Utrecht; de graef van Egmont over Vlaenderen en Artois; de graef van
Aremberg over Vriesland, Overryssel en Groeningen; de graef van Meghem over
Gelderland en Zutphen; de graef van Mansfelt over Luxemburg; de markgraef van
Berghe over Henegauwen; de baenderheer van Berlaymont over Namen. Andere
edelen hadden het gebied over kleinere landgedeelten.
Van Keizer-Karel's krygsmagt waren nog, in België, 3,000 spaensche soldaten
overgebleven. Deze zou koning Philips geerne in ons vaderland gelaten hebben,
dewyl hy reeds een voorgevoel had van de moeijelykheden welke men zyner zuster
Margareta zou berokkenen; maer de vergaderde Staten drongen by hem zoo ernstig
aen om het verwyderen der vreemde krygsmagt te bekomen, dat hy, ondanks zyn
misnoegen,
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beloofde de spaensche benden binnen de dry maenden uit de Nederlanden te doen
vertrekken. Deze belofte werd echter niet dan na anderhalf jaer vervuld.
Na het bestuer der Nederlanden aldus op schynbaer vaste gronden gevestigd te
hebben, nam de koning afscheid van de Landvoogdesse Margareta en van 's Lands
Staten, hun herhaelde malen de handhaving van den katholyken godsdienst
aenbevelende, en ging eindelyk, den 26en augusty 1559, in Zeeland, scheep naer
Spanje.
Voor zyn vertrek, en op het oogenblik van vaerwel aen de belgische edelen te
zeggen, verweet hy met bittere woorden aen Willem van Oranje dat hy de oorzaek
was van den wederstand der Staten, en drukte hem de hand met eene bitsige kracht,
die aen Willem genoeg deed voelen dat Philips II tegen hem eenen diepen wrok
bewaren zou.
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Hoofdstuk II.
Redenen van misnoegen en van verwarring in de Nederlanden. Afkomst en inborst der voornaemste staetsmannen van dit tydstip.
- Haet der edellieden tegen den kardinael van Granvelle. - Het
Eedverbond. - Verspreiding der Hervorming. - Vertrek van
Granvelle. - Oorsprong der Genzen. - Beeldstormery in de
Nederlanden. - De Geuzen nemen de wapens op en komen in het
veld.
Van 1559 tot 1567.

Vooraleer wy het droeve verhael der aenstaende gebeurdtenissen beginnen is het
noodig in eene korte schets de inborst, de middelen en de strekking te doen kennen
van die persoonen welke op het lot onzes vaderlands eenen byzonderen invloed
hebben uitgeoefend en, om zoo te zeggen, de zestiende eeuw maekten wat zy voor
de Nederlanden was.
Margareta, hertogin van Parma, en nu de Landvoogdesse der Nederlanden, was
eene onechte dochter van Keizer-Karel en van een burgermeisje, Margareta Van der
Geest of Van der Gheinst geheeten, dat hy te Audenaerde had bemind. De jonge
vorstin was godvruchtig, zedig en goed van harte; zy had eene tamelyke ondervinding
van
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staetszaken en kende de alsdan heerschende bestuervormen; zy was in België
opgevoed, genoegzaem door ieder bemind en inderdaed geschikt om, in gewoone
tyden, haer vaderland ten goede te bestieren. Hare wezenstrekken en haer gansch
voorkomen boden iets mannelyks aen, en gewis spruit het daeruit voort dat velen
haer met mannenmoed en met kracht van wil begaefd achtten, daer zy in tegendeel
door hare langwylige goedheid en haer verlangen om iedereen te vrede te stellen,
meer dan eene onvoorzigtigheid beging en de zaken niet zelden ten uiterste liet
verergeren.
Antonius Perrenot, later kardinael van Granvelle, was in Bourgundië geboren van
eenen vader die de voornaemste raedsheer van Keizer-Karel was geweest. Geene
der hoedanigheden, welke iemand regt tot invloed op 's landszaken geven, ontbrak
aen Antonius Perrenot: ryk aen geestvermogens, ondervinding en geleerdheid, voegde
hy daerby eene diepe kennis der menschen en eene uitgestrekte wetenschap in alles
wat het Bestuer der koningryken betreft. Hy was aen den vorst door eene onkrenkbare
verkleefdheid verbonden en een zoo heet vyand van de nieuwe leer, dat zyne vurigheid
tot het verdedigen van den katholyken godsdienst hem meer dan eens de echte
middelen tot het bereiken van zyn doel deed voorby streven. Was Perrenot als
staetsman met uitstekende hoedanigheden begaefd, als mensch echter had hy zyne
gebreken. Hoogmoedig over zynen hoogen staet en over zyne wyde staetkunde, had
hy eene ongemeene neiging tot pracht; hy liet in zyne woorden blyken wat groote
achting hy voor zichzelven gevoelde en hoe hy andere invloedhebbende mannen
verre onder hem waende te zyn. Deze trotschheid dreef hem meer dan eens aen, om
den eenen of anderen edelman te hoonen en hy, van opgeblazenheid beschuldigd,
trok zich den haet van velen op den hals.
Willem van Nassau, prins van Oranje, bygenaemd de Zwyger, was in Duitschland
geboren en tot zyne twaelf jaren in den hervormden Godsdienst opgevoed. In de
Nederlanden had hy uitgestrekte landgoederen geërfd en was er voorts in dienst van
Keizer-Karel gebleven, die hem een byzonder vertrouwen had geschonken. Hy
gedroeg zich,
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gedurende zyn verblyf in België, alsof hy den katholyken Godsdienst ware verkleefd
geweest; doch geheimlyk was hy de hervormde leer toegedaen. By eenen
doordringenden geest, eenen diepzienden blik en eene koele inborst, voegde Willem
eene berekende stilzwygendheid en eene onbuigbare standvastigheid in het najagen
van zyn doel. Veinzery en list waren hem hulpmiddelen om zyne vyanden te bedriegen
en zyne vrienden als werktuigen tot de uitvoering zyner ontwerpen te doen dienen.
Op zyn eigen gemoed bezat hy eene onbegrypelyke magt en kon zich, met eene
wonderlyke behendigheid, volgens den eisch der omstandigheden gedragen, terwyl
hem nooit een woord meer ontviel dan hy inderdaed voor het bevoorderen zyner
ontwerpen noodig had te spreken. Met de andere edellieden los en blymoedig tot
dartelheid toe, om als vreugdegezel invloed op hen te winnen; met staetsmannen
ingetogen en achterhoudend om veel te hooren, veel te doorgronden en nimmer
iemand in zyn eigen hart te laten lezen.
Lamorael, graef van Egmont, in Holland geboren, was een moedig krygsman,
wiens roem, door de overwinningen van St-Quintyn en Grevelinghe, gansch Europa
had doorklonken; van inborst edel, regtzinnig en getrouw. Doch, was hy manhaftig
op het slagveld, in den gewoonen ommekeer des levens was hy traeg en buigzaem.
Het viel aen Willem van Oranje ook niet moeijelyk den goeden Egmont tegen des
konings dienaren op te hitsen en hem onwetend de ontwerpen der hervormers te doen
begunstigen, alhoewel hy den katholyken Godsdienst ten uiterste verkleefd en den
koning toegedaen was.
Philips van Montmerency, graef van Hoorn, van hollandsche afkomst, was
Groot-admirael en had de volkomene inborst eens zeemans: ruw en moedig, geschikt
om deel te nemen in alle onlusten die zynen onrustigen geest voedsel konden geven;
verder niet diepziende genoeg om te berekenen wat het gevolg zyner daden kon zyn.
De vier genoemde persoonen zaten in den Staetsraed met de Landvoogdes,
benevens Viglius van Aytta, een uitstekend regtsgeleerde, van Friesland afkomstig,
en den graef van Berlaimont, die zich onderscheidde door zyne diepe kennis van
alles wat 's Ryks geldmiddelen betrof.
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Willem van Oranje, Egmont en Hoorn zouden zich hebben kunnen vergenoegen met
het deel dat hun in het openbaer Bestuer, als leden van den Staetsraed en als
gewestvoogden, was toegekend; maer het smartte hun te zien, dat Granvelle, Viglius
en Berlaimont, nevens de Landvoogdes in den geheimen Raed zittende, kennis namen
van 's konings brieven en over de gewigtigste zaken beslisten zonder hunne
tusschenkomst. Daer zy wisten dat Granvelle het hoofd en de ziel van den geheimen
Raed was, ontstaken zy in haet tegen hem; zy aenzagen het als eenen onlydelyken
hoon, in magt overtroffen te zyn door eenen man van burgerlyke afkomst, en konden
niet verkroppen dat zy zoo dikwyls onder zynen invloed en onder de uitgestrektheid
zyner staetswetenschap bukken moesten: hy alleen bezat het vertrouwen des konings,
uit zynen mond moesten zy des vorsten verlangen nu kennen; en dewyl zy in
oorlogstyd, als bevelhebberen des legers, naest den koning gestaen hadden, konden
zy zich in vredestyd aen deze onderschikking niet gewennen.
Gedurende de lange oorlogen van Keizer-Karel hadden de edellieden, die als
bevelhebbers in zyn leger dienden, zich door het doen van aenhoudende opofferingen
verarmd. Daer de openbare welvaert den burgeren toeliet eene ongemeene pracht te
voeren, hadden de edelen, om eer aen hunne geboorte te doen, zich verpligt gezien
die pracht te overtreffen, en zy waren door den samenloop dier omstandigheden in
zware schulden geraekt. Dan, naermate het verlies hunner geldelyke middelen, hadden
zy in roem gewonnen en met regt mogten zy, nu de vrede gesloten was, op eene
vergelding aenspraek maken. Koning Philips had de voornaemsten onder hen met
gewestvoogdyen begiftigd en tot de hoogste ambten vervoorderd, doch het was hem
niet mogelyk geweest de eergierigheid van allen te voldoen. Het eindigen van den
oorlog had ontellyke edellieden in eenen staet van werkeloosheid gesteld, welke hun
naer ambten en weerdigheden deed uitzien; deze niet kunnende verkrygen, betigtten
zy den koning van ondankbaerheid en vielen met alle het gewigt hunner eischen en
hunner ontevredenheid op den hals van de Landvoogdes en van haren raedsman
Granvelle.
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Het misnoegde iedereen dat de spaensche soldaten, ondanks de belofte door den
koning te Gent gedaen, in België bleven; het woest gedrag dier krygers, hunne
roofzucht en baldadigheid bragten veel toe om de algemeene ontevredenheid op te
wekken en te versterken. Van alle kanten werden er zulke bittere klagten tot de
Landvoogdes gezonden, dat zy voornam by den koning aen te dringen om het vertrek
der spaensche benden van hem te verkrygen. Terwyl de gemoederen dus ontsteld
waren en men het volk geheimlyk tegen den koning begon op te hitsen, vernam men
eensklaps uit Spanje dat Philips II, in den loop des jaers 1559, pauselyke bullen had
bekomen voor de opregting van een aental nieuwe bisdommen in de Nederlanden.
Namentlyk dry aertsbisdommen: - Mechelen, als opperste aertsbisschoppelyke stad,
Kameryk en Utrecht; en veertien bisdommen: - Antwerpen, 's Hertogenbosch, Gent,
Brugge, Yperen, St-Omaers, Namen, Haerlem, Middelburg, Leeuwaerden,
Groeningen, Roeremonde, Overryssel en Deventer.
Op zich zelven beschouwd was deze maetregel door de voorzigtigheid
ingeboezemd. Er bestonden by 's konings vertrek slechts vyf bisdommen in de
Nederlanden, zynde Utrecht, Luik, Doornik, Atrecht en Kameryk. In vorige tyden,
toen de heerschende Godsdienst aen geene vyandlyke aenvallen was blootgesteld,
kon dit getal toereikend zyn; doch, nu de Hervorming van alle zyden langzaem en
byna ongemerkt in het Land drong, nu onder sommige geestelyken over punten van
Godsdienst begon getwist te worden; - nu, in dit tydstip van verwarring, eene ergerlyke
onregelmatigheid in het kloosterleven geslopen was, moest het getal der natuerlyke
bewakers van Geloof en Geestelykheid vermeerderd worden, wilde men palen stellen
aen de invoering, niet alleen van den hervormden godsdienst, maer zelfs van
dwalingen in de katholyke Kerk. Het kwaed van den maetregel lag diensvolgens niet
in zyn doel, dat allezins lofbaer was; maer wel in de dwingende vormen welke Philips
er aen had gegeven. Zonder de Staten, de Geestelykheid, de Edelen noch het Volk
eenige voorbereidende kennis van eene zoo grondelyke verandering te laten hebben,
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werd de maetregel bekend gemaekt, als hy reeds door den koning besloten en door
den paus gemagtigd was. Deze staetkundige verrassing, in tyden van ontevredenheid,
verwekte een kwaedvoorspellend wantrouwen, en bereidde den grond waerop de
hervormers de kiemen hunner gevoelens gingen werpen. Een gedeelte der
Geestelykheid zelve klaegde hevig tegen de benoeming der nieuwe bisschoppen,
omdat de koning het goed gevonden had de inkomsten der rykste abtdyen hun toe
te voegen, en hy alzoo de regten der abtdyen en kloosterlingen krenkte.
De nieuwsgezinden verzuimden niets om alles ten nadeele van den vorst uit te
leggen en uit deze omstandigheden nut te trekken, voor de verspreiding van den
hervormden Godsdienst; zy deden het volk gelooven dat, met de nieuwe bisschoppen,
de spaensche Inquisitie zou worden ingevoerd, en, daer deze inrigting de Nederlanders
eenen grooten schrik en eenen diepen afkeer inboezemde, voerden zy door door dit
middel het misnoegen tot het uiterste punt.
Onder den invloed van Willem van Oranje, begonnen de edellieden te samen te
spannen tegen Granvelle, die, nu kardinael en aertsbisschop van Mechelen geworden
zynde, door zynen hoogen staet en overgroote pracht hun nog meer in den weg liep.
Dan, wat Willem van Oranje betreft, hem was het niet om den kardinael alleen te
doen: zyn oogwit, alhoewel dan nog ondoorgrondelyk, strekte veel verder en moest,
indien het bereikt werd, eene onwenteling in Staet en Godsdienst voor gevolg hebben.
Nu echter rigtte hy de edelen slechts tegen het verblyf der spaensche soldaten in ons
Land, en tegen Granvelle, die alleen de wetenschap en de magt had om zyne
ontwerpen te ontdekken en welligt ook om ze te verydelen. Met de plaetsing der
nieuwe bisschoppen ging men zeer langzaem te werk, deels omdat de tegenstand der
steden een hinderpael was, deels omdat de Landvoogdes gedoogd had, dat eene
afveerdiging tot den koning gezonden wierde om hem den staet van zaken, aengaende
de bisdommen, voor oogen te leggen.
In 1561 ligtte de koning eindelyk de spaensche soldaten uit de Nederlanden, en
dus werd eene der grootste redenen van openbaer misnoegen
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uit den weg geruimd. Men zou hebben mogen denken dat dit vertrek de gemoederen
moest bedaren, doch het tegendeel geschiedde: de hervormers, hierdoor meer vryheid
krygende, staken het hoofd op en begonnen zich stoutelyk te toonen. De kardinael
Granvelle, die zich

GRANVELLE.

tegen het vertrek der spaensche krygsknechten had verzet, bleef nu zonder steun aen
den haet en aen de bevechting der edellieden blootgesteld. Men begon tegen hem
allerlei schandschriften en spotprinten te verspreiden, en, daer hy oogschynelyk het
hoofd van het Bestuer was, gaven deze spotternyen aenleiding tot eene grondelyke
verzwakking der staetsmagt in de Nederlanden. Het volk weigerde aen 's konings
bevelen te gehoorzamen, de Calvinisten durfden het wagen te Doornik en te Valencyn
in het openbaer te prediken; de Lutheranen
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zaeiden hunne gedachten in de noordelyke gewesten, en, zoo wel de geestelyke als
de staetkundige inrigtingen, werden met eene algemeene verwarring bedreigd. Een
enkel middel kon de Nederlanden nog van eene omwenteling redden en dit was de
komst des konings zelven; doch hoezeer Granvelle ook aendrong om den vorst deze
reis te doen ondernemen, Philips bleef in Spanje en liet, door zyne traegheid, het
kwaed onuitrukbare wortelen schieten. Oranje, Egmont en Hoorn, die zich aen het
hoofd der vyanden van Granvelle gesteld hadden, weigerden nog langer met hem in
den Staetsraed te zitten en maekten hem, door hunne gedurige klagten, ook by de
Landvoogdes verdacht en gehaet. De edellieden, door hen opgehitst en op des
kardinaels pracht en hoogmoed bitsig verstoord, zonden eenen hunner tot den koning
om het vertrek van Granvelle te vragen. Philips zag met diepe spyt, dat men in de
Nederlanden eenen oorlog tegen zyne getrouwste dienaren had begonnen en gaf,
voor alsdan, geen gehoor aen de eischen van den adel; maer de tegenstand werd
eindelyk zoo vurig dat Granvelle zelf zyn ontslag vroeg, en de Landvoogdes den
koning smeekte deze bevrediging aen den nederlandschen adel te verleenen. Met
toestemming van Philips II, vertrok de kardinael uit ons vaderland in het jaer 1564.
Op zulk een oogenblik was de verwydering van Granvelle eene daedzaek, welke
de Landvoogdes al vroeg betreuren moest. Niet zoohaest had de kardinael de
Nederlanden verlaten of Willem van Oranje en zyn aenhang maekten zich meester
van alle magt en invloed en drongen zich overal in, niet zonder in de zaken van
bestuer de grootste wanorde te veroorzaken. Ieder wilde nu voor zyne lang
verwaerloosde belangen zorgen: men verkocht ambten, men schonk abtdyen weg en
men legde de hand op 's konings inkomsten, alsof het Land in eene volstrekte
regeringloosheid ware vervallen geweest. Onderwyl streelde men de Landvoogdes
uitermate en zy, vrouw als zy was, verwierp den raed van den wyzen Viglius d'Aytta,
die haer het doel harer vleijers aenwees.
Nu schenen alle redenen van ontevredenheid vernietigd te zyn; doch, gelyk men
er zich aen mogt verwachten, men hitste het volk geheimlyk
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meer en meer tegen den koning op. Men sprak van Inquisitie, van brandstapels en
pynbank; men stroeide onder het volk en onder de edelen het gerucht dat Granvelle,
alhoewel vertrokken, echter nog door zynen invloed de hooge hand op het Bestuer
had en dat eerlang een spaensch leger in de Nederlanden zou komen om de Inquisitie
met geweld in te voeren.
Zulke geruchten begunstigden ten uiterste de verspreiding der nieuwere gedachten;
ook zag men hier en daer openbare predikatiën der luthersche en calviensche
gevoelens. Gewis het doel der meerderheid van den adel was alsdan het katholyk
Geloof niet vyandig; zy dachten integendeel dat zy alleenlyk tegen den invloed der
Spanjaerden streden; maer hun aenleider, Willem van Oranje, wist zeer wel wat hy
deed en wat hy wilde. Van dan af reeds begon hy met list de hervormers te
begunstigen; en, toen er in den Staetsraed overwogen werd of men tegen de invoerders
der nieuwe leer de strengheid der wetten niet behoorde te gebruiken, deed Willem
beslissen dat men van dit dwangmiddel zou afzien. In sommige plaetsen spanden de
wethouders nog poogingen in, om de bevelbrieven van Keizer-Karel tegen de ketters
uit te voeren, doch de openbare magt was dusdanig verlamd dat de pligtigen dikwyls
met geweld uit de handen der regters werden verlost.
Terwyl alles dus te samenliep om den staet van zaken te verergeren kwamen eenige
der stoutste edelen op het gedacht van zich door eede in eene magtige samenspanning
te verbinden. Philips van Marnix, heer van St-Aldegonde, stelde het eedverbond op
en teekende het met elf zyner makkers: eenige dagen later hadden vier honderd
edellieden hunne namen op het eedverbond gezet. Dit gewigtig schrift bevatte eenige
beschuldigingen tegen degenen die des konings bevelen hadden poogen uit te voeren,
en schilderde de Inquisitie in de zwartste kleuren af; het eindigde met eene soort van
eed, waerby alle de onderteekenaers zich verbonden tegen het invoeren der Inquisitie
lyf en have te wagen en elkander by te staen, indien een van hen vervolgd werd om
zaken van Geloof of uit hoofde van het eedverbond zelf.
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Gewis om geheime redenen hadden Oranje, Egmont en Hoorn zich onthouden van
op het eedverbond hunne namen te stellen.
Zoohaest het volk de wete kreeg van der edelen samenspanning kende de
stoutmoedigheid der hervormers geene palen meer, vermits zy nu onder de beschutting
der voornaemste heeren des Lands dachten te staen. De prins van Oranje verliet het
Hof der Landvoogdes en vertrok naer Breda, waer men korts daer na een smeekschrift
opstelde om aen de hertogin Margareta te worden gedragen. Op den 5en april

1566 vergaderden te Brussel by de vier honderd edellieden, die allen zich voor de
Landvoogdesse aenboden, om haer het opgestelde smeekschrift in handen te geven.
In het schrift, en door den mond van Hendrik van Brederode, vroegen zy eene
vergadering van 's Landsstaten en de opschorsing der geloofsonderzoeking en der
bestaende bevelen.
Des anderendaegs kwamen de edelen weder ten hove en kregen van de
Landvoogdes ten antwoord, dat zy hoopte dat het geloofsonderzoek zou worden
afgeschaft en de keizerlyke bevelbrieven gematigd, doch dat men daerop des konings
antwoord behoorde af te
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wachten. De edelen schenen weinig voldaen over den slechten uitslag hunner pooging;
echter verzochten zy de Landvoogdes wel te willen gelooven dat hunne komst geen
ander doel had dan 's Lands geluk en 's konings dienst, waerop Margareta van Parma
zeer koel tot antwoord gaf, dat de tyd en hunne daden dit zouden bewyzen.
De meeste geschiedschryvers zeggen dat op den dag der aenbieding van het
smeekschrift, de Landvoogdes over het groot getal edelen verschrikt zynde, de graef
van Berlaimont tot haer in de fransche tael zou gezegd hebben: ‘Rassurez-vous,
madame, ce n'est qu'une troupe de gueux: Stel u gerust, mevrouw, het is slechts een
hoop bedelaers.’ Wat er ook van zy, de benaming van Geus eigenden de ontevreden
zich van dit oogenblik toe, en men noemde later met den naem van Geuzen alle
degenen die het katholyk Geloof hadden verlaten om den hervormden Godsdienst
aen te nemen. Onder de schynbare bescherming der edelen hadden de nieuwe
gedachten zich schrikkelyker wyze verspreid; hervormers van verschillige
gezindheden bevonden zich in byna alle gewesten der Nederlanden en deden
openbaerlyk poogingen om aenhangers te winnen: te Valencyn, Doornik, Ryssel en
Audenaerde heerschten de Calvinisten; in Gent en Yperen bevonden zich Calvinisten
en Herdoopers; in Holland had de gezindheid der Herdoopers de overhand; in
Antwerpen waren Herdoopers, Lutheranen en Calvinisten.
In dezen staet van zaken wist de hertogin Margareta niet tot welke maetregelen
haren toevlugt te nemen. Zy schreef nogmaels aen den koning en smeekte hem vurig
dat hy toch naer de Nederlanden wilde komen, haer toe te laten 's Lands algemeene
Staten te doen vergaderen en haer te zeggen wat zy in haren neteligen toestand
behoorde te doen. De koning, met zyne gewoone en hoogst laekbare traegheid,
antwoordde haer op alles in onbeslissende woorden en het haer even diep in
radeloosheid en onmagt verzonken.
Ondertusschen begon men in byna alle steden openbare predikatiën tegen den
katholyken Godsdienst te houden, en veel volks tot dezelve te lokken. In den eerste
wilden de wethouders der steden zulks verbieden, doch de nieuwsgezinden gingen
daerop gewapend naer de
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predikatiën, en, om schrikkelyke bloedstortingen te vermyden, zag men zich eindelyk
gedwongen hen ongehinderd te laten begaen.

Langs eenen anderen kant vergaderden te St-Truijen omtrent twee duizend gewapende
edellieden, met dienaers en gevolg, alsof zy zich tot den oorlog hadden uitgerust.
Terwyl de verschrikte Landvoogdes met hen in onderhandeling getreden was, om
hen te bedaren en te stillen, brak eensklaps het lang gevreesde onweêr over de
Nederlanden los. - In de maend Augusty 1566 begonnen eenige Calvinisten, geholpen
door fransche landloopers, omtrent Yperen de beelden langs de openbare wegen
omverre te rukken en te verbryzelen; welhaest verstoutten zy zich de kapellen open
te breken, en er alle teekens van den katholyken Godsdienst te vernietigen. Deze
heiligschending was een roep, die in alle de steden der Nederlanden eenen akeligen
weêrklank vond: het blinde gespuis, dat men tegen den Godsdienst had opgeruid,
liep met ontuchtig vrouwvolk en met vreemde boeven te samen, brak de tempels en
kloosters open, verjoeg en mishandelde de priesters, rukte de beelden des Zaligmakers
en der Heiligen omverre, roofde goud en gesteenten, trapte de gewyde dingen met
voeten en pleegde zulke vuile
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baldadigheden op de trappen der verbryzelde altaren zelven, dat ieder redelyk mensch
er van walgde. Als een verslindend vuer liep de beeldstormery over den grond onzes
vaderlands: in weinige dagen waren de meeste kerken, kloosters en abtdyen in België
door uitzinnige benden geroofd, geplunderd, verwoest en ontheiligd. De Onze Lieve
Vrouwe

kerk te Antwerpen, zoo ryk aen schoone altaren en onschatbare meesterstukken der
voorvaderlyke kunst, was het voorwerp hunner byzondere razerny. Hier lieten zy
niets onverbryzeld; zy rukten het Maria-beeld onder ontuchtige spotternyen ten
gronde, scheurden de schilderyen aen stukken, braken de beelden, strooiden de
Hostiën op den vloer, smeerden hunne schoenen met de H. Olie, sleurden standaerden
en stoolen door het slyk, en vervulden aldus in éénen dag de maet der losgebroken
boosheid!
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Intusschen was de verslagenheid der burgeren en wethouders zoo groot, dat niemand
op de gedachte kwam om de beeldstormery met geweld te doen ophouden; ieder
vreesde voor zyn eigen leven en goed, en, eer de algemeene verbaesdheid
verminderde, was er in de aengevallen steden geen enkel uitwendig teeken van den
katholyden Godsdienst meer zigtbaer.
De gepleegde baldadigheden deden veler oogen opengaen. Een goed gedeelte echt
katholyke burgers die, uit ontevredenheid en zonder het te vermoeden, de Hervorming
hadden begunstigd, bemerkten nu eerst dat men het niet alleen tegen de Spanjaerden
maer hoofdzakelyk tegen den Godsdienst gemunt had. Wel verklaerden de hervormden
by geschrift, dat de beeldstormery tegen hunnen wille geschied was en zy zelven de
buitensporigheden betreurden; eventwel, daer zy onmiddelyk de verwoeste tempels
in bezit namen en er begonnen te prediken, hechte men geen geloof aen hunne
verklaring. Den meesten deele der verbondene edellieden werd nu ook den blinddoek
van de oogen gerukt; zy, die aen den katholyken Godsdienst dachten getrouw gebleven
te zyn, zagen met schrik en berouw wat bloedigen slag zy aen hun eigen Geloof
hadden voorbereid, en zy verlieten diegenen welke in hun begonnen werk verklaerden
te willen voortgaen.
De ongelukkige Landvoogdes Margareta had de dagen der beeldstorming in eenen
doodelyken angst doorgebragt en zich gereed gehouden om naer Bergen, in
Henegauwen te vlugten; doch de burgers, uit verschriktheid voor de gevolgen van
dit vertrek, hadden de poorten der stad ingenomen om het te beletten. Dank zy hunnen
goeden wil en der waekzaemheid van den graef Pieter Van Mansfelt, Brussel bleef
van beeldstormers bevryd.
Nog gansch ontsteld en verontweerdigd, schreef de Landvoogdes aen den koning
wat er gebeurd was; zy ried hem dringend aen, zelf naer de Nederlanden te komen
en eene voorbeeldelyke wraek over de wederspannigen en kerkroovers te nemen.
Een algemeene schrik beving intusschen de inwooners der Nederlanden, en bovenal
die, welke door tegenstand aen 's konings bevelen,
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de verspreiding der nieuwe gedachten de hand hadden geleend; onder anderen wendde
Egmont, gewestvoogd van Vlaenderen, alle poogingen aen om in zyn gebied de
beeldstormers in handen te krygen en deed er zelfs verscheidene ter dood brengen.
Men twyfelde niet of des konings woede zou schrikkelyk zyn, en, als een
onvermydelyk ongeluk, zag men nu de komst van een spaensch leger te gemoet.
Inderdaed men bedroog zich in de droeve verwachting niet: by het ontvangen der
brieven van de Landvoogdes Margareta, ontvlamde Philips II in eenen grensloozen
toorn; hy, gewoonlyk zoo koel, kon zich dit mael niet bedwingen en riep van
gramschap bevend, terwyl hy zich de haren uit den baerd rukte: ‘ô, het zal hun zuer
bekomen, ik zweer het by de ziel myns vaders!’ Van dit oogenblik af wortelde in
zynen geest het gedacht dat de Hervorming in de Nederlanden met reuzengeweld
moest verpletterd worden; dat eindelyk de zachtmoedigheid een mispryzelyk gevoel
was geworden en dat het tyd was om met het onverbiddelyk zweerd dien grond door
het bloed te zuiveren. Hy schreef in dien zin aen de Landvoogdes om haer van zyne
aenstaende komst te verwittigen, en belastte haer terzelfder tyd met het doen
aenwerven van een zeker getal duitsche krygsbenden. Andere brieven, uit Spanje
door byzondere persoonen overgezonden, schilderden de gramschap en de wraekzucht
des konings vervaerlykst af en verspreidden wyd en zyd de benaeuwdheid in de
nederlandsche gewesten. Van dan af begonnen vele huisgezinnen hunne goederen
te verkoopen om naer Duitschland, naer Engeland of hooger op in Holland te
vertrekken; deze uitwyking bleef voortduren en groeide steeds aen onder den invloed
der latere gebeurdtenissen.
Willem van Oranje kon zich niet ontveinzen dat des konings gramschap in zyne
dood waerschynelyk eene eerste verzoening zou zoeken, als zynde hy de ziel en de
opstoker van den wederstand der edelen, dewelke alle andere oproeren en
baldadigheden had mogelyk gemaekt. Andere voorname heeren, deel makende van
het eedverbond, begonnen insgelyks voor hun leven te vreezen. In dezen neteligen
toestand lagen zy in twyfel over hetgeen hun te doen stond, en, om daer over te
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beraedslagen, hielden de voornaemsten onder hen eene geheime samenkomst te
Dendermonde, op den 3en october 1566. Dáér bevonden zich Willem van Oranje en
zyn broeder Lodewyk, met de graven van Egmont, van Hoorn en van Hoogstraten.
In deze vergadering werd voorgedragen of het niet raedzaem ware de wapenen tegen
den koning op te vatten om hem met geweld uit de Nederlanden te houden. De
meerderheid stemde voor den openbaren opstand; Egmont van zynen kant poogde
hun tot de onderwerping over te halen, zeggende dat men niet moest twyfelen of de
koning zou alles vergeven indien men de predikatiën deed ophouden, en men zich
ten dienste des vorsten stelde, om hem in het dempen der onlusten behulpzaem te
zyn. De edellieden scheidden van elkaêr zonder een vast besluit genomen te hebben
en hielden, volgens belofte, geheim wat er gezegd en behandeld was. Dan, de
Landvoogdes kreeg er niet te min kennis van en schreef het over aen den koning. De
edelmoedige doch zwakke Egmont, getrouw aen den vorst en aen het katholyk Geloof,
zoo niet door zyne daden ten minste door zyne innerlyke gevoelens, had de moed
niet om zich af te scheiden van vrienden die een ander doel hadden dan hy, en die
hem, als hunnen aenhanger, verantwoordelyk maekten voor hetgene zy deden.
Egmont's gedrag was altyd dubbelzinnig geweest; door Willem van Oranje beheerscht,
alhoewel hy in zyne ontwerpen niet toestemde, had hy immer, zonder het te weten,
hem tot werktuig gediend, en, terwyl hy, met regtzinnige woorden, zyne verkleefdheid
aen koning en Godsdienst roemde, strekten zyne daden meest altyd ten voordeele
der hervorming en des oproers. Zyne tegenwoordigheid in eene vergadering, waer
men over eenen openbaren opstand handelde, was eene onbegrypelyke
onvoorzigtigheid, welke hem by den koning als een schynvriend en verrader verdacht
maekte.
De schanddaden der beeldstormers hadden eene krachtige terugwerking onder de
inwooners der Nederlanden doen ontstaen; vele edellieden hadden zich van het
eedverbond gescheiden en waren hunnen dienst aen Margareta komen bieden. De
Landvoogdes, door het

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

418
openbaer gevoelen ondersteund, toonde zich eensklaps sterkmoedig en op het gebruik
der wapenen beraden; zy deed krygsbenden aenwerven en verborg niet dat zy geweld
tegen de ruststoorders wilde gebruiken.
Dit vernemende, vergaderden de verbondene edelen te Amsterdam en te Breda,
en besloten insgelyks de wapenen op te vatten om de benden der Landvoogdes te
bestryden. Het ontwerp werd in allerhaest ten uitvoer gebragt. De edellieden ligtten
een aenzienlyk getal mannen in de Nederlanden zelven en in Duitschland. Deze magt
verdeelden zy in verschillige steden en verklaerden dezelve in bezit te nemen om ze
tegen vyandlyk geweld te verdedigen; op deze wyze kregen zy Antwerpen,
Amsterdam, 's Hertogenbosch, Maestricht, Utrecht, Groeningen, Doornik en Valencyn
onder hunne magt.
Onderwyl kwamen de legergedeelten, door de Landvoogdes aengeworven, ook te
velde. De graef van Meghem trok op tegen Utrecht, dat eene bezetting van
Geuzenbenden in had; eventwel hy herkende zich te zwak om de stad in te nemen
en toog achteruit. Jan van Marnix, heer van Toulouse, trok uit Antwerpen met een
gedeelte opstandelingen en wilde Vlissingen overvallen, doch keerde onverrigter
zake terug langs Austruweel by Antwerpen, waer hy zich in afwachting nedersloeg.
De Landvoogdes zond tegen hem een klein byeengeraept leger onder bevel van
Philips van Lannoy; deze viel, den 13en maert 1567, de Geuzen met zoo veel geweld
aen dat hy ze geheel verstrooide en meestendeels dwong in de Schelde te springen,
waer er velen de dood vonden: de heer van Toulouse sneuvelde insgelyks, in dezen
stryd te Austruweel, die de eerste veldslag is welke tegen de Geuzen werd geleverd.
Reeds sedert eenige maenden lag de heer van Noircarmes, Gewestvoogd van
Henegauwen, in beleg voor Valencyn; deze stad, tot het uiterste gebragt, gaf zich
over zonder voorwaerden, den 24en maert. De heer van Noircarmes deed er omtrent
honderd Geuzen met de dood straffen.
De overgaef van Valencyn had voor gevolg dat velen hunne handen
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van den oproer aftrokken en dat welhaest het gansch Land in gehoorzaemheid werd
gebragt.
Om het eedverbond nog eenen ernstigen slag toe te brengen en ieder tot het opentlyk
verklaren zyner gevoelens te dwingen, eischte de Landvoogdes eenen nieuwen eed
van getrouwheid aen den koning. Willem van Oranje, de graven van Brederode, van
Hoogstraten en van Hoorn weigerden den eed te doen; Egmont zwoer op nieuw en
zonder aerzelen eene onverbrekelyke trouw aen den koning.
Overal werd de Landvoogdes nu met yver en goeden wil geholpen in het uitroeijen
der Hervorming en het straffen der beeldstormers; in alle steden en ten platten lande
belette men de predikatiën en de uitoefening van den hervormden godsdienst; men
ving de wederspannigen en beeldenbrekers in groot getal en deed ze ophangen of
onthalzen. De kerken werden weder versierd, de openbare oefening van den
katholyken godsdienst werd hernomen en ieder gehoorzaemde aen hoogere bevelen.
De Landvoogdes over dezen staet van zaken verblyd en wanende over de toekomst
gerust te mogen zyn, schreef het alles aen den koning en poogde hem te overtuigen
dat de komst van een spaensch leger veeleer schadelyk dan nuttig zyn kon en
misschien op nieuw het vuer des oproers zou doen ontbranden.
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Hoofdstuk III.
Komst van den hertog van Alva in de Nederlanden. - Zyne inborst
en onverbiddelyke strengheid. - De raed-van-beroerten of Bloedraed.
- Gevangneming en onthalsing der graven van Egmont en van Hoorn.
- Vertrek der Landvoogdes Margareta. - De honderste, twintigste
en tiende penning. - Wederstand der nederlandsche Staten. - De
Watergeuzen. - Wreede oorlog van wederzyde. - Vertrek van Alva.
- Zyne dood.
Van 1567 tot 1575.

Voorwaer, Margareta had gelyk toen zy den koning de afzending van een spaensch
leger ontried; maer Philips II was geen man om af te zien van een ontwerp, dat hy
eens besloten had uit te voeren. Wat de Nederlanden betreft, wist deze vorst nooit
ter regter tyd eenen maetregel te nemen; hy trok nu ook geen nut uit de terugwerking
der gemoederen en bleef styfhoofdig by de gedachte dat men, door eenen pletterenden
slag, een bloedig einde aen de nederlandsche onlusten behoorde te maken.
Om dit ontwerp uit te voeren had hy een werktuig noodig dat zonder aenzien van
persoonen, zonder afschrik van stroomend bloed en zonder vrees voor den haet der
volkeren, de yzeren roede der
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wraek in zynen naem zou voeren. Dit werktuig vond hy in Ferdinandus Alvares van
Toledo, hertog van Alva, dien hy belastte met het vormen van een leger om de nu
zeer rustige Nederlanden te gaen bedwingen. Deze Alvarez van Toledo was een oud
veldheer, die zich reeds onder Keizer-Karel, door zyne dapperheid en krygskunde,
had befaemd gemaekt; meer nog was hy onder zyne landgenoten bekend om zynen
ongemeenen hoogmoed, zyne norschheid en zyne koele aenhoudendheid in het
uitvoeren van hetgeen hy zich eens had voorgesteld. Geen beter man kon Philips
uitkiezen om zyne bevelen, van welken aerd zy ook mogten zyn, zonder achterdocht
uit te voeren en misschien in strengheid voor by te streven. De hertog van Alva was
krygsman van ligchaem en van geest; hy kende noch uitstel noch verschooning, en,
even gelyk hy op het minste woord zynen koning blindelings gehoorzaemde, zoo
wilde hy ook by het eerste bevel gehoorzaemd worden. In hem waren geene andere
dryfveeren meer werkzaem dan pligtbetrachting en hoogmoed; de wereld was hem
een leger waer ieder zich, zonder onderzoek, voor den wil van zynen oversten te
buigen had, en diensvolgens kende hy geene andere middelen om te heerschen dan
het zweerd en het schavot.
Deze kwaedvoorspellende hoedanigheden, gevoegd by de faem van uitmuntend
doch onverbiddelyk krygsman, waren genoeg om de inwooners der Nederlanden
eenen doodelyken schrik aen te jagen, zoohaest men het gerucht verspreidde dat de
hertog van Alva zich gereed maekte om met een spaensch leger over te komen.
Ettelyke duizende inwooners verlieten België om in de naburige landen eene
schuilplaets te zoeken.
In eene laetste samenkomst te Willebroek, die geschiedde in april 1567, poogde
Willem van Oranje den graef van Egmont over te halen om met hem naer Duitschland
te vertrekken; doch Egmont zich onpligtig achtende, weigerde zyn vaderland te
verlaten; waerop Willem met nadruk hem zegde: ‘Voorwaer gy zult de brug zyn
waerover de Spanjaerden in de Nederlanden zullen treden, en welke zy, na hunnen
overtogt, zullen verbryzelen!’ Deze woorden zonder kracht
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op Egmonts gemoed gesproken zynde, scheidden de twee edellieden met ontroering
van elkander. Willem trok naer Breda en voorts naer Duitschland: Egmont begaf
zich ten hove, stelde zich ten dienste der Landvoogdes, trok te velde met zes vaendelen
voetknechten en vervolgde waer hy kon, de oproerstokers en hervormers.

HOORN. EGMONT.

Onderwyl trok de hertog van Alva, met 8,700 voetknechten en 1200 ruiters, uit
Spanje over den milaneeschen grond en kwam langs Lotheringen en Bourgundië in
het Luxemburgsche, waer zich nog by hem kwamen voegen: de graef Alberik van
Lodron, de graef Otho van Oberstein en de graef van Schauwenburg, elk met een
deel duitsche benden.
De hertog van Alva trok binnen Brussel op den 22en augustus van het jaer 1567,
en nam zyne intrede in het hof van Culemburg. Hy toonde aen de Landvoogdes de
koninglyke bevelbrieven, by dewelke hem eene zoo uitgestrekte magt was toegekend,
dat Margareta van
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Parma met moeite hare spyt verbergen kon. De hertog begon in de sterke steden
spaensche bezettingen te zenden en middelen te bereiden om alle de verdachte
persoonen in handen te krygen. Hy liet echter van zyne inzigten niets blyken en
scheen niet gekomen om te straffen, maer wel om nieuwe onlusten te beletten, indien
het noodig mogte zyn. Met eene vriendelyke beleefdheid ontving hy de edellieden
en lokte door dit gedrag de byzonderste heeren des Lands naer het Hof. Egmont,
wiens inborst wel zwak, doch regtzinnig en vertrouwzaem was, begaf zich op den
9en september 1567, met den graef van Hoorn, naer eenen raed, die door den hertog
van Alva te Brussel was byeen geroepen. De beraedslaging geeindigd zynde, wilde
Egmont het Hof verlaten toen Alva veinsde hem alleen te moeten spreken; tot dit
einde gingen zy te samen in eene afgezonderde kamer, waer de hertog eensklaps van
gelaet veranderde en Egmont's degen in 's konings naem afeischte. Oogenblikkelyk
werd de verbaesde graef omringd van spaensche soldaten en in bewaernis genomen;
terzelfder tyd handelde Ferdinandus, des hertogs zoon, op eene gelyke wyze met den
graef van Hoorn: andere spaensche oversten vingen op dien dag Antonius Van Stralen,
burgemeester van Antwerpen; Casembrood, heer van Backerzeele en geheimschryver
van den graef van Egmont, met nog eenige andere verdachte edellieden. Allen werden
in de gevangenis geworpen. Zoo zeer verstomde deze verraderlyke aenslag het volk,
dat niemand een woord dorst spreken; alleenlyk was op de aenzigten der burgers de
diepste neêrslagtigheid te lezen, en menig hart bloedde dan van medelyden voor het
vaderland, welks toekomst zich in het verschiet zoo akelig vertoonde. De Landvoogdes
was nog wel het meest over het gebeurde verstoord, daer zy nu haer werk van vrede
in puinen zag storten en de hoop verloor om, zonder groote bloedstortingen, de
Nederlanden aen den koning te bewaren; zy schreef onmiddelyk naer Spanje om van
het Landvoogdschap ontslagen te worden en drong er zoo sterk op aen, dat Philips
II eindelyk in haer vertrek toestemde. De goede vorstin, wier vredelievende
zachtzinnigheid men nu eerst naer weerde begon te schatten, verliet België in de
maend
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february 1568, en begaf zich naer Italië, by haren echtgenoot, den hertog van Parma.
Alva, nu alleen opperveldheer en Landvoogd der Nederlanden blyvende, zette zyn
begonnen werk met yver voort. Om de steden in dwang te houden deed hy onmiddelyk
zeer sterke en byna onverwinnelyke kasteelen bouwen te Antwerpen, te Valencyn,
te Vlissingen en te Groeningen. Voor het vertrek der Landvoogdes had hy eenen
raed gevormd om de aengeklaegde persoonen te vonnissen; dit regtshof was
samengesteld uit nederlandsche wetgeleerden benevens eenige Spanjaerden. Hy
noemde het de Raed-van-beroerten; maer het volk, ziende hoe onverbiddelyk men
allengskens meer en meer de doodstraf begon uit te spreken, noemde het de Bloedraed,
en die naem bleef in stand. En inderdaed, krachtens de vonnissen van dezen Raed
onthalsde men te Brussel, op éénen dag, negentien edellieden; korts daerna werd de
burgemeester Van Stralen te Vilvoorden het hoofd afgeslagen en terzelfder tyd
onderging Casembrood te Brussel de doodstraf.
Onderwyl was de graef van Aremberg met een klein leger Lodewyk van Nassau
gaen opzoeken en vond hem omtrent het klooster van Heiligerleê, in Vriesland, wel
versterkt liggen. De graef van Aremberg, ziende hoe de vyand van alle zyden door
moerassen was verdedigd, achtte het niet voorzigtig op zulken ongunstigen grond
slag te leveren; maer de spaensche soldaten wierpen hem het verwyt van lafheid toe,
en hy, woedend over dit onregt, gaf bevel tot den aenval. Zelf rende hy vooraen en
drong strydend door tot by Adolf van Nassau: de twee ridders bonsten tegen elkander
aen, streden een oogenblik en vielen beiden dood uit den zadel. Welhaest geraekten
de spaensche benden in verwarring; de Geuzen dreven ze uit een en op de vlugt,
vermoordden meest alle de Spanjaerden en behaelden eene bloedige overwinning in
den veldslag van Heiligerleê.
Deze tegenspoed scheen den hertog van Alva veeleer woedend te maken dan te
bedroeven; hy verklaerde dat hy zelf welhaest het leger zou aenvoeren, en besloot
eerst nog een schrikkelyk voorbeeld
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aen de Nederlanden te geven. Voor den Raed van beroerten betrok hy ook eindelyk
de graven van Egmont en Hoorn, onder aentyging van hoog verraed. Lang werd er
onder de regters beraedslaegd over het vonnis dat men in regtveerdigheid behoorde
te vellen. Sommigen zegden, hoe Egmont zich altyd de vriend van 's konings vyanden
getoond had; hoe hy en de graef van Hoorn met hen te Dendermonde zelfs hadden
durven beramen of men den koning niet met geweld van wapenen moest beletten in
de Nederlanden te komen, en hoe hy de eerste opstoker was geweest der
samenspanning tegen den kardinael Granvelle, waeruit alle verdere onlusten hunnen
oorsprong genomen hadden. Verder beweerde men dat het gedrag der beide edellieden
immer dubbelzinnig en verraderlyk was gebleven en zy hunnen eed van getrouwheid
hadden gebroken, om met de vyanden van vorst en Godsdienst aen te spannen. Anderen herinnerden de onschatbare diensten door Egmont aen koning en vaderland
bewezen; zyne dapperheid te St-Quintyn en te Grevelinghe, waerdoor hy misschien
voor alsdan de Nederlanden aen den vorst had behouden; zyne latere poogingen tot
het straffen der beeldstormers en het handhaven van het katholyk Geloof, en zynen
regtzinnigen goeden wil om voortaen zich af te scheiden van vrienden die hem hadden
misleid. Gelykslachtige redenen bragt men in ten voordeele van den graef van Hoorn;
doch niets holp er: de beide edellieden werden verwezen om door de handen van den
beul te sterven.
De ongelukkige graven werden, onder geleide van 3,000 spaensche soldaten, van
Gent, uit hunne gevangenis, naer Brussel gebragt en in het Broodhuis opgesloten.
Na twee dagen kwam de bisschop van Yperen, Marten van Rithoven, des nachts by
hen, las hun het doodvonnis voor en zegde hun ter zelfder tyd, dat hy hen als priester
kwam bystaen om zich tot de laetste reize te bereiden. De graef van Egmont beklaegde
zich eerst met droefheid over zyn lot en over de weinige erkentenis, welke men voor
zyne bewezene diensten toonde; welhaest echter vertroostte hy zich, ontving de hulp
des priesters met godsvrucht, en zag zyn lot met onderwerping te gemoet. Hy
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schreef eenen brief om zyne vrouw en zyne elf kinderen aen des konings gunst te
bevelen en bragt voorts den nacht in gebeden door. De graef van Hoorn ontving zyn
vonnis met eene buitengewoone onverschrokkenheid en toonde zich in den eerste
weinig genegen tot het aenveerden van des bisschops hulp; ten laetste volgde hy
eventwel het voorbeeld van Egmont.
Den 5en juny 1568 staet het schavot voor het stadhuis te Brussel opgeregt:
twee-en-twintig vaendelen spaensche soldaten omringen het, om de burgers op afstand
te houden. Ten tien uren des morgens klimt de graef van Egmont met den bisschop
van Yperen op het schavot, hy kust het kruisbeeld hem door den bisschop aengeboden,
ontvangt de H. Olie, en legt het hoofd neêr. De beul slaet toe.... tranen springen als
stroomen uit de oogen des volks..... het edel hoofd valt..... de nederlandsche ridder
is niet meer! Zyn makker de graef van Hoorn volgt hem, het zweerd daelt voor de
tweede mael neder, het bloed straelt nog eens van den moorddadigen kapblok, het
volk dryft zuchtend en weenend, doch sprakeloos en bevreesd, door de aenpalende
straten naer huis..... alles wordt stil op de markt..... het is volbragt!
Dit vonnis zoo onstaetkundig als onmenschelyk en nutteloos, was voor den Koning,
den Godsdienst en het Vaderland allerschadelykst, en men mag het aenzien als eene
der voorname oorzaken van de komende rampspoeden en van de scheuring, welke
tusschen het noordelyk en zuidelyk gedeelte der Nederlanden geschiedde. Egmont
was door het volk uitermate bemind om zyne zachte gemeenzaemheid en om den
krygsroem dien hy de nederlandsche wapenen had verdiend. Zelfs zagen de
Katholyken in hem een magtige verweerder des Geloofs, en hy ware het inderdaed
geweest en gebleven, had niet een wreedaerdig vonnis zynen levensdraed ontydig
komen breken. Ook begon van dan af een onverzoenlyke haet in het hart der
Nederlanders tegen Alva te branden, en, in stilte wierp menige mond den naem van
bloedhond hem toe; de Geuzen, die zich in Holland ophielden, en daer, onder bevel
van Lodewyk van Nassau, tegen de spaensche
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benden reeds met min of meer geluk hadden gestreden, vermeerderden in getal, door
de toenemende uitwyking der Belgen en alles deed genoeg zien dat de hertog van
Alva, door zyne onberekende strengheid, het lot der Nederlanden in de waegschael
ging brengen.
De duitsche vorsten, waervan er vele met de Huizen van Egmont en Hoorn
vermaegschapt waren, ontstelden zich by het vernemen der onthalsing van de zoo
doorluchtige edellieden; zy toonden zich bereid om aen Willem van Oranje geld en
mannen te bezorgen, en deze, nu eene reden vindende om opentlyk de wapens op te
nemen, vormde een leger dat al spoedig tot 20,000 man beliep. Met deze magt kwam
hy naer het limburgsche afgezakt, terwyl zyn broeder Lodewyk in Holland met een
ander kleiner leger het veld hield. De hertog van Alva, de komst van Willem
vernemende, trok eerst tegen zynen broeder Lodewyk, en versloeg zyn leger op den
21en july 1568, hem

zelven zoo sterk najagende dat hy zich verpligt zag in den Eems-stroom
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te springen en in het zwemmen een redmiddel te zoeken. Dan zakte Alva naer Limburg
af en wist dáér, met zoo veel krygskunde, het leger van Willem van Oranje afbreuk
te doen en bezig te houden, dat de winter en het gebrek aen geld de Geuzen dwong
het veld te verlaten en onverrigter zake uiteen te gaen. De hertog van Alva deed zich
ter gedachtenis van dezen schoonen togt, een koperen standbeeld binnen het kasteel
van Antwerpen oprigten.
Toen Philips II, met zynen veldheer, den hertog van Alva, een aenzienlyk leger
naer de Nederlanden afstuerde dacht hy aen eenen gemakkelyken zegeprael en eene
onmiddelyke onderwerping van alle de nederlandsche gewesten. Zonder de wreede
regtspleging van Alva zouden zyne vooruitzigten zich welligt verwezentlykt hebben;
maer nu de hertog de zaken bedorven had, zag het er geheel anders uit. Het spaensch
leger kostte den koning ondragelyke gelden; zyne schatkisten waren uitgeput, en
niettemin eischte het onderhoud van Alva's wapenmagt nu weder eenige millioenen
guldens. De Nederlanden zelven bragten weinig op, dewyl de rykste kooplieden naer
Engeland en Duitschland verhuisd en alle de takken der nyverheid onder den
openbaren angst in werkeloosheid vervallen waren. Daerenboven, de algemeene
haet, waervan de hoogmoedige en wreede Alva het voorwerp was, beroofde hem
van alle hulp; iedereen liet hem begaen, zweeg en wachtte met verkropt gemoed en
met angstig hart. Ondertusschen verslond de opbouwing der kasteelen en
vestingswerken voortdurend aenzienlyke sommen, en de Landvoogd schreef immer
dringender naer Spanje om geld.
Om uit dezen netelachtigen toestand te geraken vormde men te Madrid een ontwerp
om de Nederlanden zelven de kosten van den oorlog te doen dragen. Dit ontwerp
bestond namelyk in de volgende drukkende maetregelen: ieder Nederlander zou
onmiddelyk het honderdste gedeelte van alle zyne goederen op te brengen hebben;
van dan af en voortaen zou men by elke verkooping van alle onroerende goederen
het twintigste gedeelte aen 's ryks schatkist moeten afstaen en van alle
koophandelzaken, roerende goederen en eetwaren het
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tiende gedeelte. Men noemde deze verschillende belastingen de honderdste, twintigste
en tiende penning. De hertog van Alva ontving

ALVA.

van Madrid bevel tot het onmiddelyk uitvoeren van het ontwerp; terzelfder tyd zond
de koning hem een besluit en pauselyke bullen, waerby de Nederlanders over de
voorgaende ongehoorzaemheden en ketteryen kwytschelding vergund werd, voor
zooveel zy voortaen den koning en het katholyk Geloof getrouw bleven. Deze
kwytschelding
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moest een einde stellen aen de bloedige vervolging van Alva, en men verhoopte te
Madrid dat derzelver afkondiging de Nederlanders tot het aennemen der belastingen
zou aendryven. Dan, de hertog van Alva achtte de kwytschelding te vroegtydig en
hield ze meer dan een jaer geheim, na welk verloop van tyd hy 's konings brieven te
Antwerpen met groote plegtigheid afkondigde; maer aen de kwytschelding zoo vele
uitzonderingen stelde dat het volk er onverschillig aen bleef.
Hy vergaderde de algemeene Staten des Lands te Brussel en gaf hun kennis van
des konings begeerte. Eene groote ontsteldtenis deed zich in de vergadering op en
iedereen verhief de stem tegen de geëischte belastingen, maer bovenal tegen het
heffen van den tienden penning. Welsprekende mannen vertoonden met kracht, dat
de volledige ondergang van koophandel en nyverheid het onvermydelyk gevolg der
voorgestelde maetregels moest zyn; vermits geen nederlandsch koopman of nyveraer
zyne waren in andere landen zou kunnen voeren, indien de goederen, door
verscheidene verhandelingen, somtyds tot dry of viermael den tienden penning zouden
hebben opgebragt; en dat de nyverheid, en voornamelyk de lakenwevery, ten gronde
zou gaen, indien de prys der bewerkingstoffen, by aenkoop en verkoop, telkens met
een tiende gedeelte wierd verzwaerd. Zoo klaerblykend waren deze redenen dat de
getrouwste vrienden des konings, en Viglius van Aytta zelf, tegen de aenneming der
nieuwe belastingen spraken. De hertog van Alva toonde zich zeer verstoord over
deze wederstreving en deed vele bedreigingen; doch hy kon door geene redenen de
Staten overhalen tot het toestemmen in 's konings begeerten. Eindelyk vergenoegde
hy zich met twee millioenen guldens, hem door de vergadering toegestaen, en stelde
de heffing van den twintigsten en tienden penning uit.
Wanneer de tyding van het gebeurde te Madrid aenkwam vergramde de koning
zeer op zynen Landvoogd, dien hy nu van zwakheid beschuldigde en wien hy het
euvel opnam, dat hy de kwytschelding niet had afgekondigd. Eventwel liet hy de
zaken zoo als zy
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waren, zonder voor alsdan op het invoeren der nieuwe belastingen aen te dringen.
Een ander voorval kwam den toestand van Alva nog verergeren. De koning had
hem 400,000 gouden guldens gezonden met eenige genuaensche schepen, die, door
fransche vrybuiters of zeeschuimers vervolgd, in de have van Plymouth waren gevlugt.
De koningin Elisabeth van Engeland had dit geld aengehouden en de hertog van
Alva, als weêrwraek, had alle de engelsche schepen in de nederlandsche haven doen
in beslag nemen. Daeruit volgde eene vyandschap tusschen Engeland en Spanje.
Elisabeth verleende op de engelsche kusten vryen ingang en veilige schuilplaetsen
aen eenige vrybuiters van Holland, die op de spaensche vaertuigen jaegden. Het getal
dezer Geuzen-roofschepen groeide spoedig aen; eenige stonden onder bevel van
uitgewekene edellieden, onder dewelke Willem Vandermarcke, vryheer van Lumey,
zich het meest bekend maekte door zyne onverschrokkenheid en wreede inborst.
Welhaest kende men deze vrybuiters onder den naem van Watergeuzen, by
onderscheiding van de Stadsgeuzen, en van de Wilde-Geuzen, welke laetsten zich
in de bosschen ophielden. De Watergeuzen waren van ieder gevreesd, ondernemend,
stoutmoedig, en beletteden welhaest allen koophandel op de nederlandsche kusten:
zy zyn het beginsel geweest van de latere zeemagt der vereenigde provincien van
Holland.
Intusschentyd bevonden Willem van Oranje en Lodewyk van Nassau, zyn broeder,
zich in Frankryk, waer zy in het leger der Calvinisten, die men Hugenoten noemde,
tegen den koning streden. In het jaer 1570 maekten de Hugenoten hunnen vrede met
den franschen koning; hun opperhoofd Coligny vormde met Willem van Oranje een
ontwerp dat, goed uitgevoerd, de spaensche magt in de Nederlanden moest
vernietigen: Coligny zou met zyn hugenootsch leger onze fransche grenssteden
aendoen, terwyl Willem terzelfder tyd, met de Geuzen en met de duitsche hulpbenden,
langs Limburg naer Braband zou afzakken. De koning van Frankryk leende de hand
aen dit ontwerp.
Zoo haest Alva kennis kreeg van het voornemen zyner vyanden
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maekte hy zich bereid om hun te wederstaen; maer hem ontbraken de noodige
geldmiddelen tot eene doelmatige uitrusting van het leger en het beginnen van eenen
veldtogt, die zich vertoonde als moetende van geenen korten duer zyn. Hy wendde
dan op nieuw alle poogingen aen om van de Staten de toestemming van den tienden
en twintigsten penning te verkrygen; doch hy kon hierin, noch door verzoeken noch
door bedreigingen tot zyn doel geraken. Door den nood en door de komst der vyanden,
tot het heffen van geldmiddelen gedwongen, besloot Alva op zyne eigene kracht en
tegen den wil der Staten, de belastingen te bevelen, en gebood aen de ambtenaren
dat zy met de ligting van den twintigsten en tienden penning een begin zouden maken.
Eene algemeene ontsteldtenis en verontweerdiging veroorzaekte Alva's bevel in
de Nederlanden. De Staten zonden afgezanten naer Spanje om zich over het verbreken
hunner voorregten by den koning te beklagen en hem de opschorsching der nieuwe
belastingen te vragen, hetwelk zy ook later, in het jaer 1572, verkregen. Onderwyl
ging de hertog voort in het uitwerken van zyn voornemen. Het was voornamelyk in
Brussel, waer zich de meeste ambtenaren en eene ontzaggelyke krygsmagt bevond,
dat men met strengheid den twintigsten en den tienden penning begon te ligten. Maer
de Brusselaren boden eenen krachtigen wederstand: de ambachten staekten hun werk,
de winkels werden gesloten; niemand kocht of verhandelde goederen, en zoo
verydelde men de hoop des hertogs. Deze in gramschap ontstoken, bereidde zich om
eene voorbeeldelyke wraek uit te oefenen, toen eensklaps te Brussel de tyding kwam,
dat de Watergeuzen de kleine doch sterke zeestad den Briel, op het hollandsch eiland
Voorn gelegen, hadden ingenomen. De hertog zag van eene onmiddelyke
wraekneming af en zond met haest een legergedeelte, onder bevel van Maximiliaen
van Bossu, om de Watergeuzen uit den Briel te doen verhuizen; maer reeds had
Willem Van der Marcke zich in den Briel zoo sterk gemaekt dat hy de spaensche
krygsknechten, met verlies en verbranden van eenige hunner schepen, dwong het
beleg te verlaten.
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Dit werd het teeken tot den afval van vele voorname steden van Holland, die eensklaps
zich voor de Geuzen en tegen Spanje verklaerden; en onder anderen Vlissingen,
Enkhuyzen, Alkmaer, Edam, Gouda, Hoorn, Leyden en Gorcum.
Terwyl in Holland de Geuzen zulke schrikkelyke inbreuk op Alva's magt deden,
trok Lodewyk van Nassau met eenige fransche protestantsche benden over onze
zuidelyke grenzen en maekte zich by verrassing meester van de stad Bergen, in
Henegauwen. De hertog van Alva haestte zich in persoon tegen Lodewyk van Nassau
te velde te trekken en versloeg eenige fransche hulptroepen die zynen vyand wilden
ontzet doen. Onderwyl zakte Willem van Oranje uit Duitschland in Limburg en naer
Braband af, met eene magt van meer dan 20,000 man en kreeg of nam binnen korten
tyd vele steden in, waeronder Mechelen, Nyvel, Dendermonde, Audenaerde, Diest
en Thienen. Daerenboven liep het gerucht dat Coligny zich gereed maekte om met
een aenzienlyk fransch leger in de Nederlanden te vallen. Van alle kanten zag de
hertog van Alva zich dus omringd van ontzaggelyke vyanden, en welligt zou het
hem niet gelukt zyn de spaensche heerschappy voor eenen waerschynelyken
ondergang te bevryden, had niet een onverwacht voorval hem uit den allerneteligsten
toestand komen redden.
Op den 24en augustus 1572, zynde St-Bartholomeus dag, werden te Parys en in
vele steden van Frankryk, de Hugenoten aengetast en in groot getal vermoord. Dit
beroofde de Geuzen van de hulp welke zy uit Frankryk hadden te gemoet gezien.
Willem van Oranje, die tot by Bergen was doorgedrongen, kon zyne krygsbenden
niet langer betalen en had veel moeite om zyne bevelen te doen uitvoeren; langs
eenen anderen kant ontmoedigde hem de overtuiging dat België zyner zaek weinig
genegen was en hy, by misrekening, op de medewerking der zuidelyke gewesten had
geteld. Eindelyk, na een lang en hardnekkig beleg, gaf Lodewyk van Nassau de stad
Bergen aen den hertog van Alva over, op zeer voordeelige voorwaerden: alle de
Geuzen der bezetting en de edelen, die met hen waren, mogten de stad verlaten
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met vliegende vaendels en brandende lonten, gevolgd door al hun wapentuig en den
geheelen legertros. Willem van Oranje vertrok insgelyks

uit Braband naer den Rhyn en dankte dáér zyn duitsch leger af. Hy ging voorts naer
Haerlem, waer hy zich aen het hoofd van den hollandschen opstand stelde en met
den naem van Stadhouder het roer der openbare zaken in handen nam.
De hertog van Alva dacht nu eene gunstige gelegenheid te hebben om den opstand
door beslissende slagen te verpletten; ook liet hy den tyd niet werkeloos voorbygaen.
Onmiddelyk na de overgaef van Bergen trok zyn leger tot dit einde naer de
hollandsche gewesten en plunderde onderwege de stad Mechelen, omdat derzelver
inwooners Willem van Oranje hadden ontvangen. Van daer vertrekkende ging Alva
de stad Zutphen belegeren en overweldigde ze na weinige dagen. Tot
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hare straf onderging zy eene yslyke plundering en werd aen de roofzucht der woeste
soldaten overgeleverd. Frederik van Toledo, de zoon des hertogs, deed intusschentyd
nog een wreeder lot ondergaen aen de stad Naerden, wier inwooners men
onbarmhartiglyk vermoordde. Het was een oorlog van vernietiging en van
bloedkwisting aen beide kanten: terwyl de Spanjaerden met eene ongehoorde
wreedheid op de inwooners der steden, zonder onderscheid van schuldig of
onschuldig, hunne wraek uitoefenden, pleegden de Geuzen geene mindere
onmenschelykheden op de Katholyken en bovenal op priesters en kloosterlingen,
waer van er vele werden omgebragt te Leyden, te Enkhuizen, te Alkmaer en te
Gorcum. In deze laetste stad vingen de Geuzen, onder bevel van Willem Van der
Marck, negentien priesters en kloosterlingen en deden ze onuitsprekelyke pynen
onderstaen, waerna men ze des nachts in eene schuer ophing. Zoo verre vergaten de
Geuzen alle menschelyke gevoelens, dat zy de lyken der gehangene geestelyken de
neuzen en ooren afsneden en deze bloedige zegeteekens aen hunne hoeden droegen.
Na de inneming van Zutphen gevoelde de hertog van Alva zich zwak en ziekelyk;
hy gaf dan aen zynen zoon Frederik den last om Haerlem te gaen belegeren, en keerde
terug naer Brussel om van daer de werking zyner legers te bestieren. De onbuigbare
Alva begon nu eerst voor goed te bemerken dat hy niet de ware middelen tot de
onderwerping der Nederlanden had aengewend; want, ondanks de felle slagen welke
hy onophoudend de Geuzen had toegebragt, groeide hun getal schrikkelyk aen; zy
beschikten nu reeds over eene aenzienelyke zeemagt en hadden zich, in de sterkste
steden van Holland, zoo wel van alles voorzien dat men, alhoewel met gedurige
zegepralen, eenen onberekenbaren tyd zou behoeven om hen uit de noordelyke
gewesten te verdryven. Daerby zag Alva zich het voorwerp van den algemeenen haet
der Nederlanders; niemand keurde zyn gedrag goed, en hy wist zelf dat de koning,
in hem geen betrouwen meer hebbende, reeds op de gedachte was gekomen om hem
door den hertog van Medina-Celi te doen vervangen.
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Na zeven maenden voor Haerlem gelegen te hebben kreeg Frederik van Toledo
eindelyk die stad onder zyn geweld. Dan ging hy Alkmaer belegeren; maer de Geuzen
dwongen hem van daer te vertrekken en vernielden daerenboven nog de koninglyke
schepen in de Zuiderzee. Frederik verplaetste zyn leger en omsloot de stad Leiden,
welke hy voornam uit te hongeren en door dit middel in zyne magt te krygen.
Terwyl hy hier mede bezig was, kwam te Brussel Don Lodewyk van Requesens
om, uit last van den koning, den hertog van Alva te vervangen en in zyne plaets
Landvoogd der Nederlanden te zyn.
De oude hertog van Alva vertrok naer Spanje op den 18en december 1575, en werd
door den koning zeer koel ontvangen. Later kwam hy echter weder in gunst, en
voerde met veel geluk en krygsroem den oorlog in Portugael. In den ouderdom van
zeven-en-zeventig jaer stierf hy te Lissabon, in de maend december 1582.
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Hoofdstuk IV.
Lodewyk van Requesens Landvoogd. - De koning slaet tot de
zachtzinnigheid over. - Muitery der spaensche benden. - Requesens
sterft te Brussel. - De leden van den Staetsraed bestieren het Land;
maer worden door eenen volksoploop afgezet. - De algemeene Staten,
onder den invloed van Oranje, matigen zich het oppergezag aen. De Spanjaerden buiten de wet gesteld. - Zy plunderen de stad
Antwerpen. - Pacificatie van Gent. - Don Juan van Oostenryk
Landvoogd. - Het Eeuwig Edikt. - De aertshertog Mathias tot
Landvoogd door de Staten aenveerd. - Oorlog van don Juan tegen
het Statenleger. - De waelsche gewesten scheiden zich van de Staten
af. - Don Juan sterft te Namen
Van 1574 tot 1578.

Philips II had eindelyk de overtuiging bekomen dat de Nederlanden niet door een
dwangstelsel, gelyk dit door Alva gevolgd, konden onderworpen en behouden worden.
Hy besloot dan de zachtmoedigheid tot hetzelfde einde te beproeven; eventwel,
volgens gewoonte, bedroog hy zich over den tyd en kwam met zyne inschikkelykheid
te laet. Want, mogt men wel verhopen dat de Geuzen, nu byna ten volle meester der
noordelyke gewesten, waer zy eene aenzienlyke land- en zeemagt bezaten, op schoone
beloften, ja zelfs op het vergunnen van eene algemeene kwytschelding, de wapens
zouden nederleggen? Zou Willem van Oranje zoo ligt de vruchten van zynen langen
en immer berekenden arbeid hebben afgestaen om naer Duitschland te vertrekken
of zich weêrloos
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aen den toorn des konings leveren? Daerenboven, Philips II was nu wel bereid tot
het toestaen van alle vorige vryheden en regten en tot het herstellen der oude
bestuervormen in de Nederlanden; maer hy wilde onder geen hoegenaemd
voorwendsel toelaten dat er eenen anderen dan den katholyken Godsdienst uitgeoefend
wierde. Voor België, waer men het oude geloof by voortduring aenkleefde, was des
konings besluit voldoende; voor de noordelyke gewesten echter in het geheel niet,
vermits wel de helft der inwooners en geheel het leger den hervormden Godsdienst
hadden aengenomen. Philips II bedroog zich dus grootelyks, toen hy dacht alleenlyk
eenen staetkundigen opstand door het toestaen van burgerlyke vryheden te moeten
bevredigen, terwyl hy integendeel met eenen geloofsoorlog te doen had.
Don Lodewyk van Requesens in de Nederlanden komende, liet genoeg blyken dat
de koning hem als een gezant van vrede had gezonden; want hy vernietigde
onmiddelyk den raed van beroerten, verklaerde den twintigsten en den tienden penning
voor altyd afgeschaft, deed het beeld van den hertog van Alva uit het kasteel van
Antwerpen wegnemen en vergunde eene algemeene kwytschelding. Dan, dit alles
bleef byna zonder gunstigen indruk op de gemoederen, dewyl de noordelyke gewesten
zich hielden alsof hun dit niet aenging, en België, uitgeput en moede, weinig
vertrouwen in de beloften van den Landvoogd stelde.
De stad Middelburg, in Zeeland, was sedert twee jaren door de Geuzen belegerd;
de kolonel Mondragon, die ze tot nu toe met hardnekkigheid had verdedigd schreef
aen den Landvoogd dat hy welhaest door gebrek aen levensmiddelen en
oorlogsvoorraed de stad zou moeten overgeven. Don Lodewyk rustte spoedig twee
smaldeelen schepen uit om de stad ontzet te doen en Zeeland in te nemen; maer de
admirael der Geuzen, Lodewyk Boisot genaemd, vernielde in een hevig gevecht het
smaldeel dat men te Bergen-op-Zoom gereed maekte om in zee te steken. Men moest
dus van deze onderneming afzien en Middelburg zonder ontzet laten, welke stad zich
dan ook korts daer na, aen de Geuzen overgaf.
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De Landvoogd liet zich door eenen zoo zwaren tegenspoed niet ontmoedigen; hy
zond zyn leger naer Gelderland onder Sanctius d'Avila en deed onderwege de
vaendelen uit het beleg van Leiden by dien overste komen om met alle zyne magt
het duitsche hulpleger der Geuzen te gemoet te gaen. Lodewyk en Willem van Nassau,
uit Duitschland komende met 10,000 krygsknechten, werden door Requesens aengetast
op de Moockerheide, niet ver van Nymegen. Een schrikkelyk gevecht nam hier
aenvang op den 14en april 1574; de Geuzen werden overhoop geslagen en eene
bloedige vernieling onder hen aengeregt: de graven Lodewyk en Hendrik van Nassau
vonden er insgelyks de dood.
Deze zegeprael kon voor de Nederlanden onberekenbare gevolgen hebben en
welligt zou hy der Geuzen magt eenen onherstelbaren knak hebben toegebragt, had
het spaensch leger zynen overwinnenden togt naer Holland en Zeeland willen
voortzetten; maer het tegendeel geschiedde. De spaensche krygsknechten hadden in
geene achttien maenden het minste geld ontvangen en weigerden nu allen verderen
dienst, zoo men, volgens belofte door Sanctius d'Avilia vóór den veldslag gedaen,
hunne achterstellen niet aenbetaelde. Er ontstond een oproer onder het leger, de
soldaten zetteden hunne oversten af om er anderen te kiezen en keerden gelyk naer
Antwerpen, waer zy door de bezetting werden ingelaten. Hier begonnen zy luid op
te roepen dat zy voornemens waren de stad te plunderen, indien hunne betaling niet
spoedig volgde. In deze dringende omstandigheid verkocht Lodewyk van Requesens
zyn eigen zilverwerk en ontleende zoo veel geld als hy bekomen kon; hy betaelde
een klein gedeelte der soldy van het oproerig leger en het gelukte hem voor alsdan
de stad Antwerpen van eene akelige plundering te redden. De spaensche
krygsknechten keerden weder onder zyne gehoorzaemheid en werden in het beleg
van Leiden gezonden, welke stad in korten tyd door den schrikkelyksten hongersnood
geprangd, zich echter niet overgaf. Onderwyl wendde Requesens alle mogelyke
poogingen aen om van 's Landsstaten de noodige gelden tot het voortzetten van den
oorlog
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te verkrygen en toonde zich ten dien einde op alle punten ten uiterste inschikkelyk;
maer de Staten waren niet van goeden wil: al wat hy bekomen kon bepaelde zich by
beloften van lateren onderstand. Alles liep te samen om den toestand van den
Landvoogd te verergeren. De koning eene magtige vloot hebbende doen uitrusten
om de Watergeuzen in de Nederlanden te gaen bevechten, zoo kwam eene
besmettelyke ziekte onder de manschap der schepen eene zoo schrikkelyke vernieling
aenregten, dat de vloot niet onder zeil kon gaen. Langs eenen anderen kant kreeg het
spaensch leger voor de stad Leiden de nederlaeg. De Geuzen hadden in de maend
october 1574, op eenen nacht, de sluizen opengezet en de dyken doorstoken; waerdoor
by de duizend spaensche krygsknechten waren verdronken en de overige zich ter
naeuwer nood, met verlies van alle het veldtuig, door den aftogt hadden kunnen
redden.
Requesens nu tot de uiterste magteloosheid vervallen, behield geene hoop meer
op het lot der wapenen en besloot tot het openen van onderhandelingen met de Staten
van Holland en Zeeland. De duitsche keizer Maximiliaen III bemoeide zich als
middelaer met de zaek en zond de graven van Schwartsenburg en Hohenlohe naer
Breda om dáér, met de afgeveerdigden des Landvoogds en der Geuzen, te vergaderen.
Lodewyk van Requesens vergunde aen de Geuzen en aen alle inwooners der
noordelyke gewesten eene algemeene kwytschelding en de teruggaef van alle
voorregten, indien zy de wapenen aflegden; maer hy wilde niet, tegen 's konings
bevel, de openbare uitoefening van den hervormden godsdienst toestaen. Dewyl dit
laetste de hoofdzaek voor de Geuzen was, kon men het niet eens geraken, en, van
alle onderhandeling afziende, bereidde men zich van wederzyde op nieuw tot den
oorlog.
Zeeland was alsdan de schuilplaets van eene menigte Watergeuzen, die met hunne
roofschepen alle zeevaert beletteden en de belgische kusten onveilig maekten. Hoe
zeer de Landvoogd ook gevoelde dat hun verblyf aldaer den ondergang van den
antwerpschen koophandel en van de vlaemsche nyverheid voor gevolg zou hebben,
zoo kon
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hy echter aen dit kwaed geene palen stellen, omdat hy over geene zeemagt beschikte.
Eindelyk nam hy het zonderling besluit van de zeeuwsche eilanden zonder schepen
aen te doen. - Hy brengt zyn leger voor den zeebogt, die Philipsland van Duiveland
scheidt; kiest zeventien honderd kloeke mannen uit, doet hun buskruid en brood aen
de einden hunner vuerroers dragen en geeft, in den nacht van 28 september 1575,
het bevel tot den overtogt. Begunstigd door de ebbe of lage zee, waedt het voorste
gedeelte der krygsknechten door het water, het middengedeelte versmoort door den
opkomenden vloed, en de achtertogt keert spoedig terug om een gelyk lot te ontgaen.
Ondertusschen schieten de Geuzen uit hunne schepen op de wadende

krygsknechten, doch niets weêrhoudt hen; zy jagen de Geuzen uit het veld, maken
zich van het eiland meester en belegeren Zierikzee.
Intusschen was don Lodewyk van Requesens naer Brussel teruggekeerd, waer
hem plotselings eene ontstekende ziekte overviel, die
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van sommigen gezegd wordt de pest te zyn geweest. Hy voelde zyn einde naderen,
en benoemde, om hem, tot nader bevel des konings, te vervangen, den graef
Karel-Philips van Berlaimont betreffende de burgerlyke bestuerzaken, en den graef
Pieter-Ernst van Mansfelt als opperveldheer des legers. Maer vóór dat hy deze
benoemingen in schrift kon doen stellen, verraste hem de dood op den 5en meert
1576.
De Staetsraed, uit negen leden samengesteld, waeronder twee Spanjaerden, nam
het bestuer in handen; maer men betwistte in alle gewesten, en bovenal in Braband,
het gezag dat de Staetsraed zich aenmatigde, onder voorwendsel dat men de algemeene
Staten byeen roepen moest. Philips II, de dood van Requesens vernemende, geraekte
in eene groote verlegenheid, dewyl hy niet bereid was om eenen anderen keus te
doen. In afwachting bekrachtigde hy het gezag van den Staetsraed en misnoegde
hierdoor de inwooners en de algemeene Staten, die hem geschreven hadden om een
dergelyk besluit te voorkomen.
Den 5en juny 1576 gaf de stad Zierikzee zich over, na een hardnekkig beleg, waerin
Boisot, de admirael der Geuzen, de dood gevonden had. De spaensche soldaten van
deze overwinning terugkeerende eischten twee-en-twintig maenden soldy, zynde dit
het achterstel dat men hun verschuldigd was. Alzoo er geen geld voor handen was
kon de Staetsraed de soldaten niet voldoen en deze sloegen aen het muiten en
plunderen. Zy namen de stad Aelst in en maekten van dezelve als eene vesting der
muitery, waeruit zy dagelyks op roof uitgingen. De Staetsraed door de bedreigingen
der inwooners van, Brussel verschrikt, kondigde alsdan een besluit af, door hetwelk
de oproerige soldaten buiten de wet waren gesteld en iedereen ze, als vyanden des
konings, mogt dooden waer men ze aentrof. De party van Oranje, die in Brussel
tamelyk veel aenhangers telde, maekte gebruik van de gisting welke zich onder het
volk opdeed, om eene beroerte te verwekken. De leden van den Staetsraed werden
in hechtenis genomen en naer de gevangenis geleid onder voorwendsel dat zy den
Spanjaerd begunstigden.
Na dien aenslag geraekte het Land in eene schrikkelyke wanorde, waeruit Willem
van Oranje ongetwyfeld groot voordeel moest trekken.
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In alle gewesten vergaderden de algemeene Staten en begonnen met de spaensche
soldaten op nieuw buiten de wet te stellen. Welhaest ging het zoo verre dat men de
bezettingen der steden, die in de muitery geen deel hadden genomen, insgelyks met
geweld uit het Land wilde dryven. De Gentenaren gaven het voorbeeld: zy traden in
onderhandeling met Willem van Oranje, om met zyne hulp de Spanjaerden uit het
kasteel te verjagen. Willem zond hun acht vaendelen krygsknechten met zeventien
stukken grof geschut: het kasteel werd belegerd en na eene maend op zekere
voorwaerden overgegeven. Onderwyl schikte de prins van Oranje nog andere
krygsbenden naer verschillende gedeelten van België, zonder dat iemand er zich
tegen kon stellen. Korts daerna zonden alle de Gewesten hunne afgeveerdigden naer
Brussel in de vergadering der algemeene Staten. Hier werd ten eerste beslist dat men
in naem des konings de onderhandelingen zou hernemen welke vroeger te Breda
waren mislukt. Gent was de stad waer de vertegenwoordigers der zuidelyke en
noordelyke gewesten vergaderden.
Terwyl men bezig was met te Gent over den vrede te handelen spanden de
spaensche bezettingen te samen om zich over de inwooners van België te wreken.
Zy overweldigden Maestricht en deden deze stad eene schrikkelyke plundering
onderstaen. Langs eenen anderen kant versloegen zy in open veld, tusschen Leuven
en Thienen, den heer van Glimes, Gewestvoogd van Braband, die met eenige belgische
benden tegen hen was opgetrokken. Men had begonnen met aerdewerken tegen het
kasteel van Antwerpen op te werpen om de Spanjaerden er uit te verdryven; maer
Sanctius d'Avila, opperbevelhebber des legers, er binnen zynde, ontbood van alle
kanten de spaensche legergedeelten naer Antwerpen, waer zy ook byna gezamentlyk
op den zelfden dag aenkwamen, tot zelfs de muitelingen van Aelst. - Op den 4en
november 1576 vallen de Spanjaerden uit het kasteel in de stad; zy moorden en
branden met eene onuitsprekelyke wreedheid, steken het vuer in vyf honderd
wooningen, zetten het stadhuis in vlam, brengen vyf duizend menschen om, zonder
aenzien van ouderdom
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of kunne, plunderen en rooven tot dat zy, na dry volle dagen aen die yslykheden te
hebben besteed, verzadigd van bloedvergieten en beladen met onschatbare goederen
weder op het kasteel trekken. By het vernemen dier onmenschelyke wraek klonk
eene algemeene vermaledyding in België tegen de Spanjaerden en iedereen toonde
zich nu meer algemeen genegen tot een verbond met de noordelyke gewesten, om
gezamentlyk eenen zoo wreeden vyand te bestryden. De onderhandelingen te Gent
werden met meer yver voortgezet en welhaest gesloten.
Op den 8en november 1576 werd te Gent den vrede, Pacificatie van Gent genoemd,
onder het gebrom der klokken afgekondigd. Deze overeenkomst behelsde, onder
andere schikkingen, dat de spaensche soldaten uit het Land zouden geweerd worden;
dat men de algemeene Staten van geheel Nederland zou byeen roepen; dat men den
katholyken Godsdienst noch beletsel noch smaed zou aendoen en dat alle de bevelen
van den hertog van Alva als vervallen zouden worden beschouwd.
Klaerblykelyk is het dat België, door het sluiten van dit verdrag, zich gansch aen
de staetkunde der noordelyke gewesten overleverde; want, het spaensch leger
vertrekkende, zou de krygsmagt en derzelver bevelhebbers, slechts uit hervormden
bestaen. Dezen, diensvolgens een ongematigd overwigt hebbende, zouden zoowel
in zaken van Godsdienst als van Staet den toon en de leiding aen België hebben
gegeven. Maer daertoe werd hun dit mael den tyd niet gelaten. Naeuwlyks was de
Pacificatie van Gent afgekondigd of men vernam dat er een nieuwe Landvoogd uit
Spanje in Luxemburg was gekomen. Wat die tyding meer gewigt gaf, was de naem
zelf en de hooge krygsroem van den Landvoogd. Het was don Juan, welke zich alom
had vermaerd gemaekt door zyne overwinning in den zeeslag van Lepanto, tegen de
Turken in 1571 geleverd. Als natuerlyke zoon van Keizer-Karel mogt hy op de
achting der Belgen aenspraek maken, doch evenveel gaf hem zyne zachte en
edelmoedige inborst regt tot genegenheid en tot ontzag. By zyne aenkomst hier te
lande hoorde hy met diepe droefheid hoe vele en yslyke baldadigheden de spaensche
soldaten
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gepleegd hadden, en geraekte in groote verlegenheid; hy verwachtte zich in het geheel
niet aen den hachlyken staet, waerin hy des konings zaken vervallen zag. Dan, hy
besloot tot de zachtmoedigheid zynen toevlugt te nemen; schreef aen de algemeene
Staten om hunne hulp ter bevrediging der Nederlanden in te roepen en gebood
strengelyk aen alle de gedeelten des legers het staken der vyandlykheden.
De spaensche soldaten gehoorzaemden aen het bevel van den Landvoogd en bleven
van dan af rustig binnen hunne vestingen; de Staten des Lands raedpleegden den
prins van Oranje om te weten wat hun te doen stond: Willem gaf hun ten antwoord
dat zy niet op de beloften van don Juan mogten betrouwen en in geenen deele hem
als Landvoogd mogten erkennen, ten zy hy in de verwydering der spaensche soldaten
toestemde en de Pacificatie van Gent bekrachtigde. Oranje en zyne aenhangers
dachten dat de Landvoogd nimmer zulke voorwaerden zou aennemen; eventwel zy
vonden zich in hunne verwachting bedrogen, vermits don Juan met de grootste
verduldigheid alles, zelfs de hoonende eischen en woorden verdroeg, en eindelyk
een verdrag teekende, waerdoor hy in alle de gestelde voorwaerden toestemde. Deze
vrede, overal afgekondigd en door den koning bekrachtigd, noemde men het Eeuwig
Edikt.
In de maend mei 1577 deed don Juan zyne intrede te Brussel, waer hy met
ongemeene blydschap en onder het gejuich des volks werd ontvangen. Reeds eene
maend vroeger waren de spaensche soldaten uit de Nederlanden vertrokken, en
hadden de vestingen aen nederlandsche krygsknechten ingeruimd.
Terwyl don Juan door vriendelyke bejegeningen de achting der edelen en de liefde
des volks poogde te verwerven, berokkende de aenhangers van Oranje hem alle
mogelyke tegenkantingen; zy strooiden overal onrustbarende geruchten, en
spotschriften uit en hitsten de burgers op tot mistrouwen en wederspannigheid. Willem
van Oranje ging dagelyks voort in het aenwerven van krygsknechten, alsof de
Pacificatie van Gent niet hadde bestaen. De Landvoogd deed hem daerover
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aenspreken, maer hy antwoordde dat de noordelyke gewesten het eeuwig Edikt niet
hadden aengenomen en de duitsche krygsbenden nog niet uit het Land waren
vertrokken. Langs eenen anderen kant beroofden de algemeene Staten den Landvoogd
van alle magt en overheid; velen onder de vertegenwoordigers der verschillende
gewesten waren Willem van Oranje toegedaen en spaerden geene moeite om don
Juan het bestuer moede te maken en het volk tegen hem op te hitsen. Eindelyk
gevoelde de Landvoogd dat hy, door zyne lydzaemheid, ten dekmantel diende aen
de vyanden des konings; hy besloot zich van onder de drukkende magt der Staten
los te rukken en door de wapens de ontwerpen van Willem van Oranje te verydelen.
In

WILLEM VAN ORANJE.

de maend july trok hy met groot gevolg naer Namen, in schyn om er de vorstin
Margareta te gaen verwelkomen; hy verraste het sterk kasteel dier stad en riep van
daer alle zyne krygsbenden en een spaensch legergedeelte tot zich.
By het vernemen van des Landvoogds onverwacht besluit, ontboden de algemeene
Staten Willem van Oranje naer Brussel en benoemden hem tot Ruwaerd van Braband,
zooveel als Ryksvoogd. Dan, deze verheffing
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mishaegde aen vele belgische edellieden, die het als een hoon aenzagen onder huns
gelyken te moeten staen. Geheimlyk deden zy, by den duitschen keizer Rudolf II,
poogingen om te verkrygen dat zyn zoon, de aertshertog Mathias, als Landvoogd
naer de Nederlanden kwame. Voor dat de keizer zyne toestemming gaf ontsnapte de
jonge Mathias uit Weenen en verscheen eensklaps te Lier, tot de groote verbazing
van Willem van Oranje en van de algemeene Staten, die van de opdragt, door sommige
edellieden gedaen, niets wisten. Voor het oogenblik vonden zy het niet geraedzaem
zich misnoegd te toonen en riepen den aertshertog naer Antwerpen om hem, onder
zekere voorwaerden, tot Landvoogd der Nederlanden te aenveerden. Willem van
Oranje bemerkte onmiddelyk dat het hem mogelyk zou zyn den aertshertog, die niet
boven de twintig jaren oud en in alle staetszaken onwetend was, tot het uitvoeren
zyner ontwerpen te gebruiken. Hy deed zich tot Stadhouder van den Landvoogd
verklaren en bestuerde alleen onder den naem van den onbekwamen vorst.
De Staten benoemden den hertog van Aerschot tot Gewestvoogd van Vlaenderen,
en deze ridder deed zyne intrede te Gent op den 20en october 1577, onder het gejuich
des volks. Dan, de aenhangers van Oranje werden hem vyandig, omdat hy alle hunne
eischen niet inwilligde. Twee edelen, Ryhove en Hembyse genaemd, bragten eindelyk
het volk in oproer en namen de bisschoppen van Yperen en Brugge gevangen,
benevens een zeker getal andere voorname persoonen. Onmiddelyk daerna liep een
razende hoop naer het hof des hertogs van Aerschot en begon reeds hout en strooi
aen te brengen om den Gewestvoogd en alle zyne lieden door het vuer te doen
omkomen, toen hy eensklaps de deuren openzette en zich aen het graeuw overleverde.
Na vele hoonende woorden en bedreigingen voerde men hem ook naer de gevangenis.
Nu van straffeloosheid verzekerd, begonnen Hembyse en Ryhove krygsvolk aen te
werven, zonder noch koning noch Staten te erkennen; hun voornemen was, van
Vlaenderen een Gemeenebest of Republiek te maken en deze op haer zelve en door
het volk te bestieren.
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De prins van Oranje en de Staten verschrikten zeer, niet over den opstand zelven
dien zy bedektelyk hadden laten geschieden; maer over het ontwerp van Hembyze
en Ryhove. Zy voorzagen dat deszelfs uitvoering de gewesten der Nederlanden zou
van elkander scheuren en dat zulke verdeeldheid ten nutte van don Juan keeren moest.
Haestelyk trok de prins van Oranje naer Gent en poogde de opstandelingen van hun
ontwerp te doen afzien; al wat hy kon verkrygen was de loslating van den hertog van
Aerschot. De bisschoppen en overige edellieden weigerde men in vryheid te stellen,
en Willem van Oranje trok terug naer Antwerpen zonder zyn doel te hebben bereikt.
Naeuwelyks had hy Gent verlaten of het graeuw, door de hervormers opgestookt,
begon met eene grenslooze razerny de kerken en kloosters te plunderen, ja zelfs tot
den grond af te breken; de beelden werden vernield, de geestelyken verjaegd, de
katholyke burgers vervolgd en mishandeld.
Deze baldadige verbreking der Pacificatie van Gent verstomde alle weldenkende
burgers; zy deed vele menschen naer de zyde van don Juan overhellen en had later
voor gevolg dat de waelsche gewesten zich geheel en al tegen de Staten en voor den
koning verklaerden.
Intusschen verbleef don Juan te Namen, waer hy welhaest eene magt van 18,000
man te samen kreeg. De Staten hadden insgelyks een leger van omtrent de 20,000
man vergaderd en zonden hetzelve naer Namen tegen den Landvoogd. Deze van dit
voornemen wetende trok hun te gemoet en dwong hen, den 31en january 1578, tot
het aenveerden van eenen beslissenden veldslag in de vlakte van Gembeloers, op
dry uren van Namen. Het Statenleger kreeg de nederlaeg en werd gedeeltelyk vernield.
Don Juan verdeelde onmiddelyk zyne vaendels en zond ze onder verschillende
veldheeren Braband in. In weinig tyds bragten de Spanjaerden een aental steden
onder de gehoorzaemheid des konings, en onder anderen Leuven, Thienen, Aerschot,
Diest, Nyvel en Philippeville; maer zy verloren daerentegen de stad Amsterdam, die
tot dan geweigerd had zich tegen Spanje te verklaren.
De Staten wendden zich onderwyl tot de aenpalende Landen om hulp tegen don
Juan te verkrygen. De Paltsgraef Casimirus bragt
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een leger van 15,000 man in België om don Juan te bestryden; van eenen anderen
kant boden de Staten aen den hertog van Alençon, broeder des konings van Frankryk,
den eernaem van Beschermer der Nederlandsche Vryheid; deze vorst zakte hierop
insgelyks met een hulpleger naer België af, nam Binche en Maubeuge in en trok
binnen Bergen-Henegauwen.
Zeker ware het don Juan onmogelyk geweest, aen alle deze vereenigde krachten
te wederstaen, indien zyne vyanden eendragtiglyk hadden te werk gegaen; maer dit
kon moeijelyk geschieden, vermits te veel verschillende belangen hier in het spel
waren. Willem van Oranje zag zich niet geerne zynen uitsluitelyken invloed en zyne
hoop op magt ontrooven; hy veinsde wel, doch het griefde hem, onder anderen te
moeten staen. De aertshertog Mathias en de hertog van Alençon stonden beiden naer
het bestuer der Nederlanden, en welligt berustte eene dergelyke heerschzucht ook in
het hart van den Paltsgraef Casimirus. Langs eenen anderen kant heerschte eene nog
grootere verdeeldheid onder de Staten en onder de burgers: sommigen wilden den
koning en zynen Landvoogd onderdanig zyn; anderen wilden zich van Spanje
losrukken doch het katholyk Geloof getrouw blyven; de heethoofden en de
hervormden, die den katholyken Godsdienst geheel wilden vernietigd hebben, waren
zelven het niet eens of men den koning als vorst zou blyven erkennen of niet. Daer
de baldadigheden der beeldstormers en de vervolging der Katholyken te Gent bleven
voortduren, scheidden de waelsche gewesten zich eensklaps van de overige
nederlandsche provinciën en, zich den bynaem van Misnoegden gevende, kwamen
zy, onder aenleiding van Emmanuël van Lalaing, te velde om de ondernemingen der
Gentenaers in Vlaenderen te wederstaen. Don Juan bereidde zich om uit deze
verdeeldheden zyn voordeel te trekken en eenen beslissenden oorlog te beginnen,
toen hem by Namen eene heete koorts overviel, die hem na weinige dagen, op den
1en october 1578, in het graf rukte. Voor zyne dood benoemde hy Alexander Farnesius,
hertog van Parma, om hem als Landvoogd op te volgen.
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Hoofdstuk V.
Alexander Farnesius, hertog van Parma, Landvoogd der
Nederlanden. - Voordeelen door hem tegen de Staten behaeld. - De
waelsche gewesten vereenigen zich met Parma. - Verovering en
verwoesting van Maestricht. - De hertog van Alençon als heerschend
vorst naer de Nederlanden geroepen. - Zyn aenslag op Antwerpen
mislukt. - Willem van Oranje te Delft vermoord. - Maurits van
Nassau volgt hem op. - Beleg en verovering van Antwerpen door
Parma. - Dood van den hertog van Parma en 's konings
ondankbaerheid jegens hem.
Van 1579 tot 1592.

Alexander Farnesius, hertog van Parma, was een zoon der oude Landvoogdes
Margareta, en dus kleinzoon van Keizer-Karel. Reeds had hy, onder don Juan, een
buitengewoon krygsvernuft aen den dag gelegd en was door de soldaten en oversten
zeer geacht. Hy bezat eene groote voorzigtigheid, was ervaren in staetszaken, minzaem
van ommegang en uitnemend kloekmoedig.
In den eerste bleef Farnesius werkeloos en wachtend, tot dat onderlinge geschillen
zyne vyanden zouden hebben verzwakt. Dit
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gebeurde eerder nog dan hy mogt verhopen: de hertog van Alençon, die op Casimirus
sterk verbitterd was, dankte zyn leger af en keerde terug naer Frankryk; Casimirus
van zynen kant liet zyn volk in België en vaerde naer Engeland.
Willem van Oranje begon voor het verlies zyner zaek te vreezen en erkende dat
de verdeeldheden, die er heerschten, eindelyk de overwinning aen Spanje zouden
geven; hy trok naer Gent en gebruikte er al zynen invloed om de vervolging tegen
de Katholyken te doen ophouden en de Gentenaers met de waelsche gewesten eenen
geloofsvrede te doen aengaen. Na lang dralen en twisten namen de Gentenaers den
geloofsvrede aen en gaven eenige kerken aen de katholyken terug; maer, gehoord
hebbende dat de waelsche gewesten, onder elkander een verbond tegen de Staten
geteekend hadden, verjoegen zy op nieuw de Geestelyken en beletteden het uitoefenen
van den katholyken Godsdienst. Willem, ziende zyne poogingen in België mislukken,
bewerkte eene vastere verbindtenis tusschen de noordelyke Gewesten van Holland,
Zeeland, Utrecht en Gelderland. Op den 29en january 1579 teekende men te Utrecht
eene soort van grondwet, die de Unie van Utrecht genoemd werd, en het beginsel
was van de Vereenigde Provinciën van Holland. Alhoewel men in dit verbond niet
van de onderdanigheid aen de spaensche Kroon scheen af te zien, vormden niettemin
de deelhebbende Gewesten eenen afzonderlyken staet, die zich werkelyk van het
overige der Nederlanden afscheidde.
Terwyl de zaken dus gelegen waren, en de paltsgraef Casimirus nog in Engeland
was, bewoog zich eensklaps het leger van Farnesius en zakte naer Vlaenderen af. De
duitsche hulpbenden der Staten, vreezende omsingeld te worden en zonder
bevelhebber zynde, traden in onderhandeling met den Landvoogd en trokken onder
zyne vrygeleide naer Duitschland. Farnesius veinsde het op Antwerpen gemunt te
hebben; maer toog integendeel regtstreeks op Maestricht aen, welke stad hy met
hardnekkigheid aentastte. Men liet intusschen niet na, in vele steden de Katholyken
van hunne kerken te berooven, en den Godsdienst allen smaed aen te doen. Deze
verbreking der Pacificatie van
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Gent, welke de Hervormden nochtans beweerden te willen onderhouden, was oorzaek
dat de waelsche Gewesten zich geheel aen Farnesius onderwierpen en hun leger ten
zynen dienste stelden, op voorwaerde dat hy zyne vreemde soldaten zou wegzenden.
Na een moeijelyk beleg en bloedige stormloopen overweldigde de hertog van Parma
de stad Maestricht, op den 29en juny 1579; zyne soldaten plunderden en moordden
gedurende dry dagen; meer dan 8,000 inwooners verloor Maestricht, gedurende dit
wreed beleg en de verwoesting die er op volgde.
Door tusschenkomst van den duitschen keizer en van den paus, begon men weder
op eene bevrediging der Nederlanden te denken. Te Keulen werd er eene samenkomst
der afgeveerdigden van verscheidene vorsten en van de opgestane Gewesten beroepen.
De weldenkende burgers hoopten nu welhaest het einde der beroerten te zien.
Eventwel alles mislukte; na eenen langen tyd over de geloofsgeschillen getwist te
hebben, keerden de afgeveerdigden onverrigter zaken ieder weder naer zyn Land.
Omtrent dien tyd verklaerde de stad Mechelen zich voor den Landvoogd en tegen
de Staten, alsook 's Hertogenbosch, waer de Hervormden en Katholyken elkander
in de straten met wapenen hadden bevochten. Brugge had zich insgelyks tegen de
Staten geuit en de hervormde leeraers verjaegd, doch eenige hulpbenden der Staten
hadden de inwooners belet eene bezetting van Farnesius in te nemen.
Willem van Oranje zag deze terugwerking niet zonder vrees ontstaen en hy begreep
dat het tyd was om met meer sterkmoedigheid de verdeeldheden en den twyfel te
bekampen. Hy ging naer Gent, deed Hembyze van daer naer Duitschland vertrekken,
benoemde nieuwe wethouders en bragt de gemoederen tot bedaren. Te Brugge
veranderde hy insgelyks de wethouders. Eindelyk besloot hy tot het wagen van eene
stoutmoedige en gevaerlyke daed, wier gevolgen haest over het lot der Nederlanden
moesten beslissen.
De Staten, die byna blindelings aen zynen invloed gehoorzaemden, vergaderden
te Antwerpen in de maend january 1580, en begonnen
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te beraedslagen over het voorstel door den prins van Oranje gedaen, namentlyk om
den koning vervallen te verklaren van alle heerschappy op de Nederlanden, en den
hertog van Alençon, broeder des konings van Frankryk, als vorst aen te nemen. Dit
voorstel verwierpen de katholyke Staten met kracht; doch in minderheid zynde,
werden zy door de hervormde Staten overstemd. Men durfde echter in den eerste het
genomen besluit niet werkstellig maken; de Staten keerden elk naer zyn Gewest om
nieuwe volmagt te verkrygen, en het was slechts den 12en augustus van dit jaer, dat
men gezanten naer Frankryk zond om den hertog van Alençon de Nederlanden als
zyn erfelyk geslachtseigendom aen te bieden. Deze vorst was jong en heerschzuchtig;
ook teekende hy, zonder ryp overleg, de voorwaerden welke men hem aenbood, en
die aen zyne overheid zulke naeuwe palen stelden, dat hy van des vorsten
eigenschappen niets dan den blooten naem ontving. De aertshertog Mathias vertrok
uit de Nederlanden, met de belofte dat men hem eene geldelyke vergoeding zou
toestaen en hy de inkomsten van het bisdom van Utrecht zou genieten.
Philips II, in Spanje berigt krygende van hetgene er in de Nederlanden was
geschied, kon den hoon hem door de Staten aengedaen niet verkroppen; hy ontstak
in eenen hevigen toorn tegen Willem van Oranje, dien hy aenzag als den opstoker
en aenleider der nederlandsche beroerten. Een koninglyke bevelbrief sloeg Willem
van Oranje in den ban des Ryks, stelde hem buiten de wet, als pligtig aen geschonden
Majesteit, tegen den koning en tegen God gepleegd, en beloofde eene belooning van
5,000 gouden guldens aen al wie hem levend of dood aen 's konings dienaren zou
leveren.
Farnesius die, volgens de belofte door hem aen de waelsche Gewesten gedaen,
zyne spaensche soldaten had doen vertrekken, zag zich, uit hoofde zyner zwakke
legermagt, verpligt van alle gewigtige onderneming af te zien, tot dat, de hertog van
Alençon met fransche krygsknechten in België gekomen zynde, de waelsche gewesten
zelven de terugkomst der spaensche benden verzochten. De Landvoogd hier door
eensklaps met een goed deel oude ervaren krygslieden versterkt,

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

454
veranderde van houding en begon, zelfs vóór de aenkomst der hulp uit Spanje, eenen
ernstigen oorlog, met het beleg van Doornik. In deze stad bevond zich Maria van
Lalaing, echtgenote van den stedevoogd, die in het Statenleger diende; de heldhaftige
vrouw nam als een ridder den degen in de hand, voerde de bezetting en de burgers
naer de wallen, vocht met onverschrokkenheid tegen de aenvallende benden

van Farnesius, kreeg zelf eene wonde aen den arm, en veroorzaekte het vyandlyk
leger geen gering verlies van volk. Eindelyk moest zy zich overgeven en trad in
onderhandeling met den hertog van Parma. Op den 29 november 1581 verliet zy de
stad met vliegende vaendels, onder het handgeklap en de gelukwenschingen harer
vyanden, wier bewondering en eerbied zy zich had verworven.
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Terwyl de Landvoogd gedurig voordeelen behaelde en zyne middelen vermeerderde,
was de hertog van Alençon in Engeland, waer hy de koningin Elisabeth hoopte over
te halen om hem tot echtgenoot te kiezen; hierin niet kunnende gelukken kwam hy
den 19 february 1582 te Antwerpen, en werd er als hertog van Braband en markgraef
des H. Ryks met groote plegtigheid ingehuldigd.
Weinig tyds daerna, en terwyl men des hertogs komst nog vierde, naderde een
jongeling uit Biscaeije, Jauregui genaemd, den prins van Oranje en schoot hem met
een pistool door de beide wangen. De moordenaer werd op staenden voet door de
byzynde edelen en dienaren met degens doorstoken. Een zekere Antoni Venero en
een antwerpsch monnik met name Timmerman, beschuldigd van door raed of daed
medepligtigen in de moord te zyn geweest, stierven op het schavot. De prins van
Oranje genas in weinige maenden en vergezelde den hertog van Alençon naer Gent,
waer deze laetste als graef van Vlaenderen werd ingehuldigd. Korts daerna vervoegden
zy zich beide met het fransche hulpleger. Onderwyl nam Alexander Farnesius de
stad Audenaerde in en kwam, op den 27en augustus, onder de muren van Gent het
leger van Alençon overvallen en tot den aftogt naer de stad dwingen: van wederzyde
verloor men in dit gevecht een goed deel volks; doch zonder eenigen uitslag, dewyl
de Landvoogd onverrigter zake van Gent zich verwyderde.
Men versleet nog eenigen tyd in de belegering van kleine steden, zonder dat er
een veelbeduidend nut voor eene der twee gezindheden uit voortsproot; maer wat de
Staten nu begon te doen vreezen, was dat Parma's leger gedurig nieuwe hulpbenden
kreeg en zich versterkte met Spanjaerden, Duitschers en Bohemers, terwyl het leger
van den hertog van Alençon slechts 4,000 fransche krygslieden telde en dagelyks
door overloopery verzwakte. Willem van Oranje en de Staten hadden verhoopt dat
Alençon, met een overmagtig fransch en engelsch leger, den hertog van Parma uit
de Nederlanden zou hebben geslagen; doch na verloop van zooveel tyds was er nog
geenen schyn dat de beloofde hulp op komst ware. Alençon van zynen kant had
verwacht,
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niet enkel by name maer met de daed vorst over de Nederlanden te zyn, en nu zag
hy dat ieder Gewest zich naer zyn welgevallen bestierde, zonder hem de minste magt
in handen te laten; ja, dat de prins van Oranje veel meer invloed had dan hy zelf.
Frankryk en Engeland lieten hem zonder bystand in zynen neteligen toestand steken,
en zyne hovelingen herhaelden hem dagelyks dat het eenen doorluchtigen ridder, als
hy was, niet betaemde den speelbal van een hoogmoedig en veranderlyk volk te zyn.
Door alle deze redenen aengestookt besloot de hertog van Alençon zich van de
Nederlanden met geweld meester te maken en de lastige overheid der Staten te
vernietigen. Alles werd geheimlyk tot den aenslag gereed gemaekt; men gaf aen de
fransche bezettingen van Brugge, Duinkerke en Dendermonde het bevel om op eenen
gestelden dag deze steden te overweldigen. Antwerpen zou de hertog van Alençon
zelf in bezit nemen, en hy deed te dien einde zyn leger te Borgerhout by de stad
nederslagen. - Op den gestelden dag, zynde den 17en january 1583, veinst de hertog
van Alençon met een groot gevolg van hovelingen en ridders naer zyn leger te willen
ryden en trekt de Borgerhoutsche poort uit; maer niet zoo haest is hy er buiten op de
brug, of het teeken tot den aenval wordt gegeven; de mannen van zyn gevolg keeren
zich om, roepen met zegepralend geschreeuw: ‘Gewonnen stad! Gewonnen stad! Sla
dood! Sla dood!’ en vermoorden ten eerste alle de burgers die de wacht by de poort
houden en met ontdekten hoofde den hertog hadden laten voorbyryden. Onmiddelyk
valt het geheel fransch leger in de stad, klimt op de vesten, begint met het grof geschut
naer binnen te schieten en verspreidt zich in alle de aenpalende straten. In den eerste
verstommen de burgers by het vernemen van den verraderlyken aenslag; doch
welhaest hervatten zy den verloren moed, zy vergeten hunne geloofsgeschillen om
de Franschen te bestryden; katholyk en hervormd, het neemt al de wapens op; de
trommen loopen rond, de burgers verzamelen zich, loopen tegen de Franschen op,
beginnen uit alle huizen te schieten, en dwingen eindelyk de aenvallers tot den aftogt
naer de
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Aenslag op Antwerpen door den hertog van Alençon.
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poort en de vesten. Op de hielen vervolgd, weten de Franschen niet meer hoe de
razende burgers te ontvlieden; in hunnen angst springen zy van boven neêr in de
stadsgrachten en verdrinken met aeklig hulpgeschrei; by de poort van Borgerhout
liggen hunne lyken wel anderhalve manslengte hoog. De slagtery der Franschen blyft
duren tot dat er geen enkele meer binnen Antwerpen te vinden is. - Vyftien honderd
liggen er dood voor de poort, in de straten en in de grachten. De burgers van hunnen
kant tellen dry-en-tachtig gesneuvelden.
Te Duinkerke en te Dendermonde hadden de fransche bezettingen de overhand
behouden, maer in andere steden gelukten hunne aenslagen zoo min als te Antwerpen.
De hertog van Alençon poogde zich by de Staten te verontschuldigen over zyne
zonderlinge handelwys; door den nood gedwongen, en door Willem van Oranje
geraden, traden zy in onderhandeling met Alençon en zouden hem waerschynlyk op
nieuw als hertog hebben aenveerd; doch hy stierf in Frankryk op den 10en juny 1584,
vóór dat men de zaken zoo ver hadde kunnen brengen.
De hertog van Parma, door de verwarring in het Bestier der Staten versterkt, trok
een oneindig nut uit den onbezonnen aenslag der Franschen; in korten tyd nam hy
een aental steden in en kreeg het geheele land van Waes onder zyne magt, van waer
hy de vaert der Schelde begon te verhinderen en Antwerpen met een beleg bedreigde.
Eene andere terugwerking deed alsdan eene merkbare inbreuk op den invloed van
Willem van Oranje in de belgische gewesten. Hy had de Franschen in het Land
gebragt, zegde men, het was op zyn voorstel dat men Alençon geroepen had, en nu
legde een gedeelte van het volk hem de schuld van het gebeurde op den hals. In
Vlaenderen begon men hem opentlyk te beschuldigen; de Gentenaers hadden zynen
weêrstrever Hembyze uit Duitschland teruggeroepen, en binnen Antwerpen zelve
geschiedde er een oploop der burgers, onder voorwendsel dat Willem van Oranje de
Franschen op het kasteel wilde brengen. Wat hier ook van zy, Willem zag genoegzaem
dat zyne magt in België te niet ging en vertrok misnoegd naer Zeeland. Eenigen tyd
daerna, zich
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te Delft bevindende, werd hy door eenen zekeren Balthazar Gérard, uit Bourgundië,
met een zinkroer doodgeschoten, op den 10en July 1584. De moordenaer ontsnapte,
doch werd by de stadswallen gevangen en onder yslyke pynigingen door den beul
ter dood gebragt. Maurits van Nassau, de zoon van den vermoorden Willem, nam
de plaets zyns vaders in en werd door de Staten erkend als voorzitter van eenen
Ryksraed, welke men onmiddelyk vormde. Deze Maurits was nog niet boven de
achttien jaer oud, doch zeer kloekmoedig en in alle krygszaken als een oud
bevelhebber ervaren.
Terwyl de Ryksraed de middelen poogde te vinden om den oorlog voort te zetten
en de verdeeldheden te doen ophouden, toonde Hembyze zich te Gent genegen om
met den hertog van Parma in onderhandeling te treden; maer dit voornemen ter ooren
van het volk gekomen zynde, werd Hembyze gevangen en als verrader onthoofd.
Ryhove een dergelyk lot vreezende, week naer Holland. Zoohaest de stad Gent van
deze twee magtige volksleiders beroofd was, lieten de hervormden den moed vallen;
en de katholyke burgers de overhand nemende, onderwierpen de stad aen den hertog
van Parma. De voorwaerden der overgaef bepaelden het herstellen van den katholyken
Godsdienst, het teruggeven van alle oude vryheden en eene algemeene kwytschelding,
uitgenomen twaelf persoonen, die eventwel door den hertog van Parma ook werden
vrygelaten. De hervormden moesten de stad ruimen binnen de twee jaren.
Geheel Vlaenderen, behalve Oostende, was nu wel onder de gehoorzaemheid des
konings teruggekeerd, doch dit kon niet opwegen tegen Antwerpen, dat het wapenhuis
der Staten was en door zynen rykdom en scheepvaert als onverwinbaer mogt worden
beschouwd. Ook had Parma reeds sedert lang begonnen met het uitvoeren van een
allerstoutst ontwerp, hetwelk zyne veldheeren en hovelingen hem vruchteloos hadden
afgeraden. Hy wilde namelyk de Schelde afsluiten en Antwerpen door hongersnood
tot overgaef dwingen. Tusschen Calloo en Oordam begon hy twee sterke
verschansingen op te werpen; dan deed hy van wederzyde der Schelde eene menigte
palen inheijen, zoo
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verre in den stroom als het mogelyk was; deze palen deed hy verder als twee
vooruitspringende hoofden met planken beleggen en plaetste daerop een groot getal
stukken geschut. De breedte der Schelde dus merkelyk verminderd hebbende, hechtte
hy een aental schepen voor de blyvende opening aen elkander en sloot dus de Schelde
geheel toe. De Antwerpenaren wilden in den eerste niet gelooven, dat zulke
buitengewoone onderneming kon gelukken en schenen zich weinig in het begonnen
beleg te bekreunen; echter, toen zy gezien hadden, dat de ysgang zelfs de brug niet
had vernietigd, begonnen zy naer middelen uit te zien om Parma in zyn werk te
verstooren en de Schelde te openen.
In tusschentyd werd Brussel ook zeer in het naeuw gezet: Parma had Willebroek
ingenomen en der hoofdstad allen toevoer van levensmiddelen afgesneden. Na eenigen
tyd veel gebrek en honger te hebben doorstaen, gaf Brussel zich over op den 10en
meêrt 1585, op dezelfde gunstige voorwaerden als aen de stad Gent waren toegestaen.
De Antwerpenaren waren sedert eenigen tyd bezig met het gereedmaken van
brandschepen om de brug van Parma te vernielen. Een Italiaen, Giambelli genaemd,
had twee dezer schepen, volgens zyne ontwerpen, met buskruid gevuld en met zware
steenen doen bemetselen; men twyfelde niet of derzelver ontploffing ware in staet
om alle de werken des vyands in een oogenblik in de lucht te doen springen en te
vermorselen. De schepen uit Zeeland zouden heneden de Schelde gereed liggen om
onmiddelyk na de ontploffing de benden van Parma aen te vallen, en dit moesten de
schepen van Antwerpen ook doen. Op den gestelden nacht, tusschen den 4en en 5en
april, zond men de brandschepen op de brug af; een derzelve sprong half wege, het
andere dreef tot tegen de brug en ontplofte met zulk een schrikkelyk geweld dat de
aerde er van beefde, de Schelde met hare golven hoog over de dyken sloeg en een
goed gedeelte der brug, met 500 Spanjaerden, in de lucht vloog.
Gewis, hadden op dit oogenblik de antwerpsche en de zeeuwsche schepen Parma's
leger aengerand, zouden zy welligt eene gemakkelyke
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overwinning behaeld hebben, en men had binnen Antwerpen eenen grooten voorraed
van levensmiddelen kunnen voeren; maer er verschenen geene schepen en men gaf
aen Parma den tyd om de schade te herstellen. Deze pooging bleef dus zonder ander
uitwerksel dan het sneuvelen der 500 krygsknechten, die met de brug in de lucht
gevlogen waren. Een ander grooter brandschip, daerna weder afgestuerd, strandde
tegen den dyk, zonder den vyand eenige schade te veroorzaken. Na nog eenige andere
middelen beproefd te hebben, en ziende geene hulp meer te gemoet, gaven de
Antwerpenaren hunne stad insgelyks aen Parma over, op den 16en augustus 1585.
Alhoewel de noordelyke Gewesten in Maurits van Nassau een bekwaem veldheer
hadden, baerde de voortgang van Parma hun echter zulke vrees, dat zy besloten de
Nederlanden aen den koning van Frankryk over te leveren, en zonden hem gezanten
om hem dit besluit te doen kennen. De fransche vorst, die alsdan genoeg werks had
om tegen zyne eigene onderdanen te stryden, verschoonde zich en nam het voorstel
der Staten niet aen. Dezelfde aenbieding werd dan aen de koningin van Engeland
gedaen; deze verontschuldigde zich insgelyks, maer verleende aen de Staten een
hulpleger van vyf duizend voetknechten en duizend ruiters, over welke magt de graef
van Leycester het bevel zou voeren.
De koning van Spanje, vertoornd over de hulp door Elisabeth aen de Nederlanden
verleend, en nog meer om de katholyken in dit Land bystand te doen, besloot Engeland
ter zee aen te tasten en te veroveren. Hy vergaderde met onberekenbare kosten, te
Lisbona, de grootste vloot die men nog gezien had: de schepen voerden te samen
over de 2,600 stukken geschut. Parma had bevel ontvangen om in de Nederlanden
insgelyks alle de verkrygbare schepen te wapenen en zich te Duinkerke gereed te
houden, om by de onverwinnelyke Armada, zoo noemde men de vloot, zich te
vervoegen met geheel zyn leger. De zeelandsche schepen kwamen voor Duinkerke
liggen en beletteden den uittogt van Parma; wat de Armada zelve betreft, deze werd
door aenhoudende stormen en door de engelsche schepen zoo zeer beschadigd dat
zy, tot de helft verminderd, onverrigter zake naer Spanje wederkeerde.
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De Spanjaerden betigtten Farnesius met de schuld van het verlies der vloot. Dit
veroorzaekte den Landvoogd een diep hartzeer dat hem geheimlyk begon te knagen
en zyne gezondheid zeer verzwakte. Hy bereidde zich toch even moedig om op nieuw
tegen Maurits van Nassau in de noordelyke gewesten te gaen oorlogen, toen hem de
koning van Spanje bevel gaf om naer Frankryk te

PHILIPS II.

trekken en Parys, dat door Hendrik IV belegerd was, ontzet te doen. Parma bragt
dien last ten uitvoer en keerde terug naer de Nederlanden, waer intusschen een
langzame en weinig beduidende oorlog werd gevoerd. Nog tweemael trok Parma in
Frankryk ter hulp der Ligue tegen Hendrik IV. De moedige Farnesius, verteerd door
het pynend gedacht dat alle zyne bewezene diensten weinig erkend werden
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en de koning zelf hem het verlies der vloot ten onregte toeschreef, geraekte allengs
in eenen staet van ligchaemszwakheid, die hem reeds sedert jaren de hoop op een
lang leven had ontzegd. In zynen laetsten togt had hy in Frankryk eene wonde
ontvangen, en deze, zyne ziekte verhaestende, rukte hem in het graf op den 3en
december des jaers 1592.
Deze Alexander Farnesius, alhoewel een vreemdeling, was door de Belgen zeer
bemind en door zyne vyanden zelven om zyne edelmoedige inborst en uitstekende
manhaftigheid geacht en geroemd. Waerschynelyk zou hy de rust in de Nederlanden
geheel hersteld hebben, door zyne overwinningen of door zyne staetkundige
bekwaemheid, had niet des konings bevel hem drymael naer Frankryk gezonden en
hadden geheime vyanden, in Spanje, hem niet alle bartzeer berokkend en hem van
wege den koning het voorwerp der verfoeijelykste ondankbaerheid gemaekt.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

463

Hoofdstuk VI.
Opvolgende Landvoogden der Nederlanden: de graef Ernst van
Mansfelt, de aertshertog Ernst van Oostenryk, de graef van Fuentes
en de kardinael aertshertog Aelbrecht van Oostenryk. Krygsverrigtingen van den laetsten; by verovert Hulst en krygt de
nederlaeg te Turnhout. - De koning verklaert de Nederlanden
onafhangelyk van Spanje en schenkt deze Gewesten als bruidschat
aen zyne dochter Isabella. - Dood van Philips II, koning van Spanje.
- Staet van België hy het einde dezer eeuw.
Van 1393 tot 1598.

Voor zyn afsterven had de hertog van Parma den graef Pieter-Ernst Van Mansfelt
aengewezen om hem als Landvoogd op te volgen, en deze tydelyke benoeming werd
door den koning bevestigd. Niet lang daerna verkoor Philips II zynen neef, den
aertshertog Ernst van Oostenryk, tot Landvoogd der Nederlanden, met het inzigt om
hem later zyne dochter ten huwelyk te geven, en te dier gelegenheid de Nederlanden
onafhangelyk van Spanje te verklaren.
De aertshertog kwam naer België in den beginne des jaers 1594. Deze vorst, zoon
van Maximiliaen II en van Keizer-Karels dochter Maria, was niet oorlogzuchtig van
aerd; ook begon hy onmiddelyk, na zyne komst in de Nederlanden, poogingen aen
te wenden om vriendelyke betrekkingen met de Staten van Holland aen te knoopen
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en den vrede op regtzinnige voorwaerden te bereiken. Zyne aenbiedingen werden
wel beleefdelyk, doch met hoogmoed door de Hollanders verworpen, als komende
van eenen vyand, wiens zwakheid alleen hem tot den vrede deed overhellen. De
toestand van den aertshertog droeg inderdaed de kenteekens der uiterste
magteloosheid: de vorst was van de minste geldmiddelen beroofd; het spaensche
Hof weigerde hem allen onderstand of liet zyne brieven onbeantwoord; de spaensche
soldaten sloegen op de grenzen tot muitery en losbandigheid over; koning Hendrik
IV van Frankryk verklaerde den oorlog aen Spanje en dus aen België. Onderwyl
veroverden de Hollanders de steden Groeningen en Hoey. Om het hoofd te bieden
aen de talryke moeijelykheden en gevaren, welke rondom den onervaren doch goeden
aertshertog ontstonden, bezat deze noch krygsmagt noch invloed genoeg. Een knagend
verdriet en de diepste moedeloosheid ontstelden zyn zwak ligchaem zoodanig, dat
hy in den jare 1595 aen eene kortstondige ziekte overleed.
De graef van Fuentes nam intusschen het bestuer in handen, tot dat de koning
eenen nieuwen Landvoogd zou hebben benoemd. Fuentes was een bekwaem
krygsman, die zich niet liet ontmoedigen door denzelfden toestand, waeronder zyn
voorganger bezweken was; hy vormde met haest twee kleine legers, bestemde het
eene om den koning van Frankryk op de grenzen te wederstaen en zond het andere
tegen Maurits van Nassau, onder bevel van den manhaftigen veldheer Mondragon,
die de stad Hoey den Hollanderen ontnam, door menigvuldige looze togten de
krygsmagt van Maurits verydelde en hem belette het minste voordeel te behalen.
Fuentes zelf, aen het hoofd van het eerste legergedeelte, trok over de fransche grenzen
en bemagtigde er Chatelet, Dourlens en Kameryk.
Ondertusschen vertrok uit Spanje, als Landvoogd der Nederlanden, de
kardinael-aertshertog Aelbrecht van Oostenryk, broeder des keizers en des vorigen
Landvoogds. Alhoewel hy met eene hooge kerkelyke weerdigheid was bekleed,
ontbrak hem toch geene der hoedanigheden die een bekwaem staetkundige en dapper
krygsman behoort te bezitten
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Reeds had hy, als onderkoning van Portugael, vele diensten aen Spanje bewezen en
genoot de byzondere vriendschap van Philips II. By zyn vertrek naer Nederland gaf
de koning hem 3,000 uitgelezene oude soldaten mede, en eenen schat in gouden
staven, die men op eene weerde van twee millioen dukaten berekende. Dan, wat nog
het meest tot het verkrygen van den vrede zou hebben kunnen bybrengen, was, dat
met den aertshertog, insgelyks naer Nederland overkwam Philips-Willem van Nassau,
prins van Oranje, die sedert acht-entwintig jaren als gevangen in Spanje was gebleven
en nu, op verzoek van Aelbrecht, in vryheid was gesteld.
De aertshertog deed zyne intrede te Brussel op den 11en february 1596 en werd er
met blydschap ontvangen. Weinig tyds daerna stelde hy zich aen het hoofd zyner
krygsmagt, ging Kales belegeren, en bestormde deze stad met zooveel geweld en
geluk, dat hy ze benevens haer kasteel veroverde, in het gezigt van een vyandlyk
leger en van de fransche en hollandsche vloten. De stad Ardren gaf zich na een kort
beleg insgelyks over. Dan verliet de aertshertog de fransche grenzen en veinsde eenen
aenslag op Breda in den zin te hebben, waerdoor hy de aendacht van prins Maurits
op de hollandsche grenzen gevestigd hield. Eensklaps zond hy krygsbenden, onder
bevel van den maerschalk van Rhosne, tegen Hulst in Vlaenderen. Maurits, dit
vernemende, begaf zich met spoed in de bedreigde vesting en maekte zich bereid tot
eenen hardnekkigen tegenweêr. De aertshertog kwam insgelyks in het beleg, dat zes
weken duerde en het leven kostte aen meer dan 3,500 menschen. Hulst gaf zich over
aen Aelbrecht op den 18en augustus 1596.
Gedurende dit jaer geschiedde er niets aenmerkelyks meer; maer met den aenvang
van 1597 versloeg Maurits de aertshertogelyke benden in een bloedig gevecht te
Turnhout; de veldheer Varax, die het bevel over het belgisch leger voerde, en wel
twee duizend zyner krygsknechten sneuvelden op dien dag, zynde den 24en january.
Het gelukte Aelbrecht ook niet de stad Amiens te ontzetten, welke door eenen
spaenschen veldoverste onlangs was verrast en nu door den
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koning van Frankryk werd belegerd. Amiens gaf zich aen de Franschen by verdrag
over in de maend september.
Terwyl de oorlog, met weinige krachtdadigheid van wederzyde voortduerde,
begonnen verschillende vorsten en de paus poogingen aen te wenden om den vrede
te bewerken. De Staten van Holland luisterden naer geene voorstellen; maer de koning
van Frankryk sloot eenen regtzinnigen vrede met Spanje, waerover men in België
groote vreugde bedreef.
Koning Philips II, die allengskens zyne gezondheid voelde verzwakken, had te
Madrid, op den 6en mei 1598, de Nederlanden van de kroon van Spanje onafhangelyk
verklaerd en dezelve als erfelyk geslachtseigendom geschonken aen zyne dochter
Isabella, die met den aertshertog Aelbrecht zou trouwen; met de voorwaerde, dat
indien uit dit huwelyk geene kinderen sproten, de Nederlanden onder Spanje zouden
wederkeeren.
De aertshertog, met oorlof van den Paus, deed afstand van zyne kerkelyke
weerdigheden en vertrok naer Spanje om er zyn huwelyk met Isabella te vieren.
Onderwege ontving hy de tyding der dood van den koning.
Philips II, na eenen langen doch droeven levensloop, stierf den 13en september
1598 in den ouderdom van twee-en-zeventig jaren.
Het afsterven van den beruchten spaenschen koning, onder wiens heerschappy
ons ongelukkig vaderland zoo vele rampspoeden moest doorstaen, geeft ons
gelegenheid om eenen korten blik op den gang der beschaving, der kunsten, der
wetenschappen en der stoffelyke welvaert te werpen, gedurende de laetste honderd
jaren. Wat daer over kan gezegd worden is pynelyk en bedroevend. Waren wy tot
hiertoe de blyde tolk van België's bloei en roem, nu zyn wy gedwongen de treurende
bode van zyn verval te worden.
Indien wy slechts tot op eenen korten afstand in de tyden terugstappen, vinden wy
ons vaderland aen het hoofd van de europische nyverheid, en misschien van den
wereldkoophandel. Vlaenderen, met zyne duizenden lakenweveryen, roept het goud
in stroomen op onzen
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ryken grond; Antwerpen, met zyne vyf-en-twintig honderd schepen op reede, is voor
alle volkeren het middenpunt der bewoonde wereld geworden - uit deze milde bronnen
vliet het leven door alle kunstaderen: de schoonste gothische tempels schieten als
door toovery uit onzen bodem in de hoogte; de Van Eycks verbazen Europa door
hunne uitvinding en door hun vernuft; België zendt zyne uitstekende toonkunstenaers
naer Frankryk en naer Italië om leermeesters der natiën te zyn; dichters bezingen in
zoete toonen 's Lands geluk en der vaderen dapperheid........
En niets of byna niets van dit alles bestaet nog, by het einde der voor ons zoo
rampspoedige zestiende eeuw! Het oud en roemryk vaderland heeft den nek gebogen
onder de yzeren roede van het lot; het slaept den slaep der moedeloosheid: het ligt
daer neêrgegeeseld, verpletterd, bloedend uit alle zyne wonden! - Wat het
voorgeslacht, door zynen onophoudenden arbeid en ten koste van stroomen bloeds,
gesticht heeft - welvaert, volksleven, kunstdrift, vryheid - de oorlog, de geloofshaet,
de dwingelandy hebben het in korten tyd geheel versmacht en tot den wortel
vernietigd, of van onzen geboortegrond naer andere streken gejaegd.....
Gedurende de inlandsche beroerten, maer vooral by de komst van den
schrikwekkenden Alva, verlieten een verbazend getal wevers, volders en verwers de
vlaemsche gewesten en vlugtten naer Engeland om er eene schuilplaets te zoeken.
Koningin Elisabeth ontving de belgische uitwykelingen met welwillendheid, verleende
hun voorregten en gaf hun zoo vele blyken harer byzondere gunst, dat zy er duizend
anderen nog aenlokte om het voorbeeld hunner landgenoten te volgen. De Vlamingen
legden alsdan de eerste gronden der werelddrukkende nyverheid van Engeland; maer
hun eigen vaderland, zyne uitstekende ambachtslieden verliezende, zag ook plotselings
zyne werkhuizen te niet gaen, en met hen alle het leven dat eertyds zyne groote steden
bezielde. Eveneens ging het met den koophandel, die inderdaed niet bloeijen kan
tusschen beroerten, moorderyen en verwoestingen. Reeds onder Alva's heerschappy
waren vele voorname kooplieden uit
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Antwerpen en Brugge naer Holland verhuisd; maer toen de Spanjaerden in 1576 de
groote Scheldestad uitplunderden en 7,000 harer inwooners ombragten, kregen de
belgische koophandel en zeevaert den doodslag. Rotterdam en Amsterdam verleenden
schuilplaetsen aen de gevlugte kooplieden; en, bleven er dan nog al eenige te
Antwerpen, zy moesten weinig later toch de anderen volgen; dewyl zy meest allen
den hervormden Godsdienst hadden aengenomen en, door de overgaef der stad aen
Alexander van Parma, zich tot de verhuizing gedwongen zagen. Daerenboven, de
Hollanders hielden de Schelde naeuw gesloten en maekten eene hardnekkige en
vernielende jagt op de belgische schepen.
Is er een gevoel dat vryheid en vrede noodig heeft om te leven, dan is het zeker
het gevoel der kunst in zyne verschillende uitdrukkingen. Ook heeft het schrikbewind
van Alva, niet minder dan de onophoudende oorlogen, bygebragt om de toorts der
kunsten in ons vaderland uit te dooven; alleen de schilderkunst ontsnapte door
byzondere omstandigheden aen den algemeenen val. Onze Rederykkamers waren
omtrent dit tydstip tot eenen hoogen trap van bloei geraekt, - en vermits zy, door het
vertoonen van tooneelstukken, byna dagelyks tot het volk spraken, wekten zy al
vroeg de ernstige aendacht van het bestuer op, hetwelk met reden vreesde, dat de
beoefening der poëzy een middel wierde tot verspreiding der nieuwe leer. Het schynt
inderdaed dat vele leden der Rederykkamers de Hervorming aennamen; want zoohaest
het Bestuer ernstige poogingen begon aen te wenden om het katholyk Geloof te
handhaven, en wel meest onder Alva, verlieten de nederduitsche dichters insgelyks
hun vaderland en vertrokken naer Holland, om daer hunnen kunstzin over te planten
en mede te werken tot de opbouwing der nederlandsche Letterkunde. De beroemde
Zeelander Jacob Cats, in 1577 geboren, getuigt dat hy in de dichtkunst door eenen
Brabander onderwezen werd.
Zoo zag ons vaderland in eens alle de bronnen van zyn stoffelyk en verstandelyk
welzyn uitdroogen: handel, nyverheid en letterkunde
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leefden nog slechts in het geheugen onzer moedelooze voorvaderen, en andere
gewesten gingen zich verryken met de schitterende sprankels, welke de zon onzes
vaderlands by haren ondergang, met kracht en verre van haer, nog had uitgeworpen.
Met de schilderkunst, dezen anderen roem van België, stond het allezins beter
geschapen. Door een zonderling geluk was zy uit de verwoesting zelve met nieuwe
kracht opgestaen. Inderdaed, de beeldstormers hadden de meeste tafereelen vernietigd,
en, dewyl de worsteling de godsvrucht der trouwgeblevene katholyken des te inniger
had gemaekt naer mate hun Geloof bedreigd was geworden en door vyandlyke
aenvallen had geleden, spande men nu in België een goed gedeelte der overgeblevene
krachten in, om de kerken op nieuw te versieren en met voortbrengsels der kunst te
verryken. Op het tydstip, tot hetwelk wy nu in de geschiedenis genaderd zyn, hadden
geleefd of leefden nog de volgende meesters, wier namen voldoende zyn om een
gedacht van den staet der schilderkunst te geven: Quinten Metsys, van Antwerpen;
Bernard van Orley, van Brussel; Frank Floris van Antwerpen; Frans Porbus, van
Brugge; Lucas De Heere, van Gent; Michiel van Coxien, van Mechelen; Marten De
Vos, van Antwerpen; Karel Van Mander, van Meulebeke, in Vlaenderen; Jan
Breughel, van Brussel; en eenige anderen. De groote Rubens, zyne glansende toekomst
nog onbewust, beproefde dan reeds zyne hand in de werkkamer van Adam Van Oort,
te Antwerpen: Hy, de voorbestemde jongeling, moet eens aen het vaderland een deel
zyner verlorene weerde terugschenken. Voor zyne stappen opent zich nog een roemryk
tydstip!
In de wetenschappen had België insgelyks eenige uitstekende mannen voortgebragt,
wier werken geheel Europa door bekend en geacht waren; Rembert Dodoens, van
Mechelen, bewees de geneeskunde en het menschdom groote diensten door zynen
reusachtigen arbeid over de kruidkunde; Andreas Vesalius, van Brussel, was erkend
als de grootste Ontleedkundige van Europa; Abraham Ortelius, van Antwerpen,
Geeraert Mercator, van Rupelmonde, en Judocus Hondius, van Wackene, in
Vlaenderen, maekten zich beroemd door hunne geleerdheid en hunne
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schriften over de aerdrykskunde; Cornelius Jansenius en Willem Lindanus, beide
opvolgende bisschoppen van Gent, waren befaemd om hunne diepe Godsgeleerdheid.
Verder melden wy nog, als hebbende toegebragt om de kennis der geschiedenis of
den lust tot de wetenschappen en tot de beoefening der Letteren te verspreiden: de
geschiedschryvers Meyer en Oudegherst, beide Vlamingen, en Jan De Buisson, een
Henegauwer; de regtsgeleerden Van der Piet, Damhoudere, Viglius, Peck en
Hopperus, meest allen leerlingen der Hoogeschool van Leuven; de dichter Heinsius
van Gent en de dichteresse Anna Byns, van Antwerpen. Eenige Belgen
onderscheidden zich insgelyks door de beschryvingen bunner reizen in weinig gekende
gewesten van Azia; en, vergeten wy, ten slotte, hier niet by te voegen, dat het
insgelyks in de afgeloopene zestiende eeuw was, dat Kristoffel Plantyn te Antwerpen
zyne kunstryke drukkery stichtte en zich eenen europischen roem verworf door
derzelver keurige voortbrengsels. Nevens hem, en arbeidende aen eene zelfde taek,
leefde de geleerde Cornelius Kiliaen, van Duffel, die een latynsch-vlaemsch
woordenboek schreef, hetwelk heden nog de diepste en zuiverste bron is, waeraen
men putten kunne om den oorsprong der nederduitsche woordvormen te leeren kennen
en te doorgronden.

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

471

Hoofdstuk VII.
België, als onafhangelyk Ryk, onder Aelbrecht en Isabella. - Veldslag
van Nieupoort. - Merkweerdig beleg van Oostende. - Wapenstilsland
van twaelf jaren. - Aelbrecht en Isabella verdienen de liefde der
Belgen door hunne bezorgdheid voor 's Lands welzyn. - Bloei der
schilderkunst. - Rubens. - De aertshertog Aelbrecht sterft. - De
belgische gewesten keeren weder onder Spanje. - De oorlog wordt
hernomen. - Dood van Isabella. - Ferdinand, kardinael aertsbisschop
van Toledo, Landvoogd. - Het verbond tusschen Holland en Frankryk
om ons Land in te nemen en te verdeelen wordt verydeld - Dood van
Ferdinand. - De aertshertog Leopold van Oostenryk, Landvoogd. Vrede van Munster.
Van 1599 tot 1048.

Philips III, de nieuwe koning van Spanje, bekrachtigde den afstand der Nederlanden
door zynen vader gedaen. Het huwelyk tusschen den aertshertog Aelbrecht en de
infante Isabella werd te Valencia gevierd, waerna de aertshertogen scheep gingen
om van de Nederlanden bezit te gaen nemen. Zy kwamen in België in de maend
september 1599 en werden te Brussel ontvangen met eene vreugde en eene pracht,
die alles overtroffen wat men voorgaendelyk by zulke plegtigheden had gevoeld of
gezien.
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Naeuwelyks waren de inhuldigingsfeesten geëindigd of de aertshertog wydde zich
geheel aen het ernstig bestuer van 's Landszaken toe. Gedurende zyne reis naer Spanje
hadden de Hollanders, onder prins Maurits, gewigtige voordeelen behaeld; de
spaensche soldaten waren aen het muiten en dreven alle de andere benden door hun
voorbeeld tot wederspannigheid; de overloopery tot den vyand bragt insgelyks veel
toe om het aertshertogelyk leger te verzwakken.
De Hollanders besloten den toestand van zaken in België te baet te nemen om
eenen aenslag op Vlaenderen te wagen; zy ontscheepten op de vlaemsche kusten een
leger van 15,000 man en gingen onmiddelyk de stad Nieupoort belegeren. De
onvoorziene komst des vyands bragt de aertshertog in groote verlegenheid; door het
inspannen van alle beschikbare middelen gelukte het hem eventwel eene gelyke magt
byeen te brengen en hy trok welhaest naer Gent, waer Isabella het leger in
oogenschouw nam en door eene schoone en ontheffende aenspraek de harten harer
krygslieden met strydlust en onversaegdheid vervulde. Hierop trok het belgisch leger
met den aertshertog voort naer de kust en nam den vyand alle de door hem
overweldigde verschansingen af. Een legergedeelte, onder bevel van Ernst van Nassau,
werd in een bloedig gevecht door de aertshertogelyke benden verslagen.
Deze eerste voordeelen voerden den moed der veldheeren en der soldaten ten top;
allen riepen dat men de Hollanders tot eenen veldslag moest dwingen zonder de
3,000 voetknechten af te wachten welke in aentogt waren om het leger te komen
vervoegen. Men hadde dan nog wel naer den tegenovergestelden raed der oudste
veldoversten geluisterd; doch de spaensche soldaten, die hunne muitery uit te wisschen
hadden, waren nu niet meer in te houden en wilden oogenblikkelyk naer den vyand
gevoerd worden. Welhaest kregen de aertshertogelyke benden het hollandsch leger
in het gezigt. Prins Maurits, zich dus overwachts besprongen ziende, verloor zyne
tegenwoordigheid van geest niet; hy beoordeelde koelbloediglyk de grootheid van
het gevaer, deelde zyne bevelen uit, sprak zyne mannen aen, en deed zyne vloot verre
in zee steken om aen zyn leger de overtuiging
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in te drukken dat hier niets overbleef dan de keus tusschen overwinning of dood.
Dan nam hy stand voor Nieupoort, rakende met den linkervleugel aen de zee en met
de regtervleugel aen de duinen. Door deze wyze schikking waren zonnelicht en wind
in zyn voordeel.
Op den 2en july 1600, in den namiddag, rukken de Spanjaerden vooruit en beginnen
den aenval tegen de vyandlyke voorwacht; zy wonden haren overste en dreigen hare
gelederen overhoop te werpen; maer nu zakt de geheele legerdrom der Hollanders
naer de strydplaets af; zoo doet ook de aertshertogelyke magt. Het gevecht wordt
algemeen: men worstelt met razerny; de kreten van haet en van woede beheerschen
het akelig slagveld; stroomen bloeds bevochtigen het schrale zand der duinen; eene
stofwolk omsluit de stryders; men ziet niet wie voornitgaet, wie valt noch wie
overwint. Lang duert de slagtery, lang kampt men hardnekkiglyk om den zege; - tot
dat eindelyk de belgische ruitery voor het hollandsch peerdevolk bezwyken moet
en, achteruit vliedende, de onversaegde voetknechten in wanorde overhoop werpt.
Dry uren reeds hebben de duinen onder het getrappel der peerden en onder den val
der lyken gezucht; nu is het beslist: het aertshertogelyk leger is verslagen en
verpletterd; honderd vaendelen, alle het krygstuig en het geschut des aertshertogs
zyn prins Maurits ten buit gevallen.
Hoe zeer men ook in België deze schrikkelyke nederlaeg betreurde verminderde
echter de achting noch de liefde tot Aelbrecht; hy had in den stryd zoo veel dapperheid
getoond en zoo onverschrokken immer te midden van het vuer gestaen, dat men
veeleer van dan af hem als een held beschouwde en de hoop koesterde dat hy welhaest
dit verlies zou herstellen. Wat prins Maurits betreft, deze trok geen het minste voordeel
uit zyne overwinning. Hy belegerde Nieupoort voor de tweede mael, doch keerde
weinig tyds daerna onverrigter zake naer Holland terug.
Aelbrecht bekwam intusschen eenige geldelyke toelagen van de belgische gewesten
en begon het volgende jaer met het beleg van Oostende. Deze stad was sedert den
eersten opstand der Geuzen in
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de magt der Hollanders gebleven en diende hun als wapenplaets om daeruit
Vlaenderen en geheel het Land te bedreigen en te verontrusten. Moeijelyk was het
beleg van Oostende onder alle opzigten, en men mogt het voornemen van Aelbrecht
als een vermetel gedacht aenzien. Inderdaed, de Hollanders over eene ontzaggelyke
zeemagt beschikkende, konden met hunne schepen dagelyks in de belegerde vesting
komen, haer van alles voorzien, hare bezetting vergrooten en haer alle krygstuig
toevoeren. Voor de stad, naer de landzyde, strekte zich eene moerassige vlakte uit,
welke men onder water zetten kon. De belegeraers waren dus verpligt dyken op te
werpen en andere reuzenwerken uit te voeren, vooraleer zy de stad mogten naderen
om het geschut onder hare wallen te voeren. Het beleg van Oostende is een der
merkweerdigste welke de geschiedenis ons aenbiedt: het duerde niet min dan vier
jaren en verslond van wederzyde een schrikkelyk getal menschen. Het aertshertogelyk
leger liet voor Oostende niet min dan 72,000 man. Eindelyk na een aental
moorddadige stormloopen, na dat de stad als onder het geschut verpletterd was en
de Hollanders, voet voor voet achteruit gedreven, geene plaets meer hadden om te
stryden, gaf Oostende zich over op eervolle voorwaerden, den 2en september 1604.
Aelbrecht en Isabella kwamen korts daerna binnen de gewonnen stad; zy vonden de
huizen in gruis liggen, de inwooners verdwenen, den grond als door eene schrikkelyke
aerdbeving tot bergen en kuilen omgeroerd; in een woord zy traden, met benepen
hart en met vochtig oog, over eenen onkennelyken puinhoop, wiens overweldiging
het leven aen zoo vele duizende menschen had gekost.
Ambrosius Spinola, opperveldheer van het aertshertogelyke leger, vermeerderde
zyne krygsmagt na de overgaef van Oostende en trok naer het Overrysselsche, waer
hy in meer dan eene gelegenheid de hollandsche benden versloeg.
Ondertusschen was België, zoo wel als zyne vyanden, uitgeput door de langdurige
oorlogen; van wederzyde snakte men naer den vrede, en, wanneer Aelbrecht ditmael
onderhandelingen aen Holland voorstelde vond hy dit Land tot het staken der
vyandlykheden genegen.
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Men trof voorafgaendelyk eenen wapenstilstand om onverstoord aen het sluiten van
eenen vasten vrede te kunnen arbeiden; dan, wat moeite er ook werd aengewend en
hoezeer ook de koningen van Engeland en van Frankryk hunne tusschenkomst
leenden, men kon het over de voorwaerden niet eens worden. Eindelyk teekende
men eenen wapenstilstand voor den tyd van twaelf jaren, met de voorwaerden dat
ieder de gewesten en steden zou behouden die hy in bezit had; dat de koophandel en
alle betrekkingen tusschen de twee landen onbelemmerd zouden zyn en dat men
wederzyds de krygsgevangen in vryheid zou stellen. Dit bestand, waerby de
aertshertogen hadden verklaerd met de Vereenigde Provinciën als met eenen
onafhangelyken Staet te handelen, werd te Antwerpen op den 14en april 1609
afgekondigd, en in alle steden der beide landen met eene ongemeene blydschap
gevierd.
Naeuwelyks waren de vreugdebedryven over het sluiten van het twaelfjarig bestand
ten einde geloopen, of eene wonderbare strekking tot het herstellen der geledene
schade kwam alle geesten aendryven; de kwynende Belgen regtten zich op, blikten
met hoop in de toekomst en vroegen aen den volksarbeid de verlorene welvaert terug.
Gewis, het gelukte hun niet alle de bronnen van hunnen vorigen rykdom weder te
openen; wel bloeiden onmiddelyk de landbouw, de kleine nyverheid en de ambachten;
wel verspreidde zich een zeker overvloed van alles onder het volk; doch de handel
en de groote werkhuizen konden niet even spoedig herleven. Dan, men had
daeromtrent de hoop niet opgegeven: Antwerpen begon reeds op nieuw door de
schepen bezocht te worden en van tyd tot tyd opende zich insgelyks een
nyverheidsgesticht.
Aelbrecht en Isabella waren in den vollen zin des woords de weldoeners van
België; aen hunne bezorgdheid, aen hunne innige liefde tot hunne onderdanen was
ons vaderland de gunstige terugwerking verschuldigd, welke het uit den slaep opwekte
en het ten minste leven genoeg indrukte om, zonder geheel te bezwyken, latere
eeuwen af te wachten. Het eerste dat de aertshertog deed was het leger af te danken
en het meestendeel der benden over zee naer Spanje te doen voeren; hy vernietigde
dus de grootste oorzaek van onrust en wantrouwen in
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België, waer men inderdaed veel min van den vyand dan van het leger zelve te vreezen
had. Daerenboven deed hy alle verzuimde wetten eerbiedigen, gaf nieuwe bevelen
over zaken van algemeen belang, deed de plaetselyke regtsplegingen en vryheden
onderzoeken en bragt alles uit de lange verwarring in eene volledige eenstemmigheid.
Onder zulke goede en wyze vorsten beleefden de Belgen nog een gelukkig tydstip,
alhoewel zy zich van hunnen vorigen rykdom beroofd zagen; de hoop op eene betere
toekomst ondersteunde elks gemoed en men wydde aen Aelbrecht en Isabella de
diepste dankbaerheid en de innigste liefde toe.
De schoone kunsten verspreidden nu over ons vaderland de rykste stralen des
roems: de naem van Rubens klonk dan reeds door

RUBENS EN VAN DYCK.

Europa; Van Dyck beproefde reeds zyn verleidend penseel; en nevens hen arbeidden
aen de verheerlyking der vlaemsche Schilderschool, de
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tallyke meesters, wier gewrochten nu nog het schoonste erfdeel zyn, dat het
voorgeslacht ons hebbe nagelaten. De Wetenschappen bloeiden insgelyks met eenigen
luister, en vonden bovenal in den Belg Justus Lipsius een beroemd beoefenaer.
Het betrouwen des volks in de toekomst was door eene enkele doch diepe vrees
verstoord. Volgens de voorwaerden van den afstand der Nederlanden door Philips
II gedaen, moesten de afgestane Gewesten onder Spanje terugkeeren indien het geviel
dat uit het huwelyk van Isabella en Aelbrecht geene kinderen sproten. Alles voorspelde
dat de noodlottige voorwaerde onvervuld zou blyven, dewyl de aertshertoginne
zonder afstammelingen bleef. België, dat nog beefde by het aendenken van Spanje's
overheersching, zag zich nu byna onfeilbaer verwezen om onder dezelfde meesters
weder te keeren. Dit angstig vooruitzigt verklaert, waerom de Belgen en hunne
vorsten, terwyl zy hunne krachten aenwendden tot het verbeteren van den stoffelyken
toestand der burgers, niets deden om het vaderland op staetkundige gronden als een
onafhangelyk Ryk te vestigen.
Zoohaest men zich verzekerd achtte dat Isabella geene kinderen hebben zou,
gewende men zich allengskens weder aen de gedachte van eene terugkeering onder
Spanje. Ook, toen het twaelfjarig bestand met Holland was ten einde geloopen, en
dat men zich tot den oorlog bereiden moest, hielden de Belgen zich alsof deze zaek
hen niet aenging; weder waren het spaensche huerlingen, die in name van Spanje de
wapens tegen Holland voerden; België vergenoegde zich met eenige hulpbenden in
het leger des konings te onderhouden en te betalen.
De goede aertshertog Aelbrecht stierf den 13en july 1621, voor het begin van den
oorlog; en, daer hy geene kinderen naliet, keerden de belgische Gewesten weder
onder de spaensche kroon. Eventwel de aertshertogin Isabella bleef ons vaderland
veeleer als onafhangelyke vorstin dan als Landvoogdes bestieren en men voelde de
overheersching van Spanje niet.
Het leger werd intusschen te velde gebragt onder bevel van Spinola, die in den
Paltz, tegen prins Maurits en zyne bondgenoten,
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merkweerdige voordeelen behaelde. In België terugkeerende, ging hy Breda belegeren
en bragt deze stad tot haer uiterste, ondanks de menigvuldige poogingen welke de
Hollanders inspanden om haer te ontzetten.
De dood van prins Maurits, de grootste en beroemdste veldheer van dien tyd,
kwam de Hollanders nog verzwakken. Ofschoon zyn broeder Frederik Hendrik, die
hem opvolgde, alle zyne krachten inspande om Breda te verlossen, gaf de uitgeputte
stad zich over aen Spinola in het jaer 1625. Deze overwinning was veeleer schadelyk
dan voordeelig voor de spaensche zaek: inderdaed, het beleg had zooveel gelds
verslonden, dat Spinola onmiddelyk in de grootste onmagt verviel, ten gevolge van
Spanje's weigering om hem nieuwe toelagen te zenden. Frederik-Hendrik kwam met
meer stoutheid te velde en veroverde 's Hertogenbosch na een beleg van vyf maenden;
weinig later vermeesterde hy insgelyks Venloo, Roermonde en Maestricht. Spinola,
de eenige man die bekwaem ware om aen de uitmuntende veldoversten der Hollanders
het hoofd te bieden, was onderwyl uit België vertrokken en in Italië gestorven. De
graef van Berghe voerde in zyn afwezen het opperbevel des legers, doch werd na
weinig tyds vervangen door een spaensch edelman, de markgraef van Santa-Crux.
Hierover vergramde de graef van Berghe zoo zeer, dat hy met den vyand in geheime
verstandhouding begon te treden en verraderlyker wyze zyne ontwerpen begunstigde.
Een goed gedeelte van den belgischen adel, even verstoord als hy over den keus van
den spaenschen veldheer, spanden te samen met het voornemen om zich eensklaps
tegen Spanje op te werpen en België tot een onafhangelyk gemeenebest te verklaren.
De samenzwering werd ontdekt en verydeld; maer reeds was het Bestuer zoo zeer
verzwakt, dat het de talryke en magtige edellieden dezer gezindheid niet durfde
straffen. Nooit had het gebrek aen geld de spaensche kroon magteloozer gemaekt
dan in dezen tyd; zelfs kon de aertshertogin niet meer in de noodigste uitgaven van
haer Hof voorzien, en toen de goede vorstinne in het jaer 1633 overleed, werd zy
byna als eene burgervrouw ter aerde besteld, niettegenstaende
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dat zy, voor hare dood, de begeerte had uitgedrukt om met alle de plegtigheid, hare
vorstelyke afkomst betamende, begraven te worden.
De koning van Spanje, Philips IV, zond zynen jongeren broeder Ferdinand, als
Landvoogd naer de Nederlanden. Deze Ferdinand was kardinael-aertsbisschop van
Toledo, een wys en sterkmoedig man, wien geene der hoedanigheden van vorst en
krygsman ontbraken; men noemde hem gewoonlyk de prins-kardinael. By zyne
komst in België waren de zaken van Spanje hier te lande in den beklagelyksten
toestand, en ware de prins-kardinael dan niet op de hoogte geweest van de dreigende
gevaren, zoo zouden de katholyke Nederlanden gewis de prooi hunner vyanden
geworden zyn. Inderdaed, de Vereenigde Provinciën van Holland hadden met het
winzuchtig Frankryk een bondgenootschap aengegaen om gezamentlyk de belgische
gewesten te veroveren en ze na de overwinning te verdeelen. Frankryk zou
Luxemburg, Namen, Henegauwen en Vlaenderen hebben; terwyl Antwerpen, Braband,
Limburg en Zeeuwsch-Vlaenderen aen Holland zouden worden gevoegd.
De oorlog begon met ongunstige voorteekenen, want de spaensche benden werden
in eene eerste ontmoeting door de Franschen uiteen geslagen in het Luxemburgsche.
Zynen zegepralenden togt voortzettende en nog eenige vestingen onderwegen
innemende, vervoegde het fransch leger zich met de hollandsche magt en beiden
trokken voort op Thienen. De stad werd veroverd, geplunderd en op eene allerwreedste
wyze verwoest.
De onmenschelykheid der fransche soldaten deed de Belgen uit hunne
werkeloosheid ontwaken en men bereidde zich overal om hun duchtig wederstand
te bieden. Zoo belegerden de bondgenoten vruchteloos de stad Leuven, wier inwooners
alle de poogingen des vyands verydelden. Dan vertoonde zich ook de prins-kardinael
met een tamelyk magtig leger en dwong de bondgenoten het beleg van Leuven met
schaemte op te breken; zy vertrokken in alleryl naer het geldersche, maer werden
door den prins-kardinael zoo kort op de hielen gevolgd, dat zy niet zonder groot
verlies van volk op vryen grond geraekten. Het ontwerp door Frankryk en Holland
gesmeed om de belgische
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gewesten voor altyd in te zwelgen, had geene andere gevolgen: de fransche benden,
geheel in wanorde, half versmolten door ziekte en door armoede, werden te Rotterdam
ingescheept en keerden over zee naer hun vaderland.
De prins-kardinael, de kans waernemende, trok naer de fransche grenzen en
veroverde er eenige vestingen; langs eenen anderen kant echter verloor hy een aental
schepen, welke door de Zeelanders op de fransche kust werden buit gemaekt of
vernietigd; later nam hy Roermonde en Venloo in, doch verloor Breda. De oorlog
ging dus voort met afwisselend voordeel of verlies van wederzyde, tot dat de
manhaftige en onvermoeijelyke prins-kardinael in het jaer 1641 overleed.
Don Francisco de Mello nam als Landvoogd het opperbevel des legers en veroverde
op de Franschen de steden Lens en La Bassee; daer na, in het jaer 1643, ging hy
Rocroy belegeren; maer werd hier door den hertog van Enghien tot eenen veldslag
gedwongen, waerin de Franschen eene volledige overwinning behaelden en de
spaensche benden geheel verpletterden. Een Italiaen, Piccolomini genaemd, werd
als opperveldheer aengesteld, terwyl de koning het bestuer der burgerlyke zaken aen
den markgraef van Castel-Rodrigo toevertrouwde. Het was uiterst moeijelyk voor
Piccolomini met zwakke middelen het hoofd te bieden aen de vereenigde magten
van Frankryk en van Holland; ook verloor hy opvolgend een aental sterkten en steden,
waeronder het Sas-van-Gent en Hulst, door de Hollanders, en Kortryk en Duinkerke,
door de Franschen, ingenomen werden.
De koning van Spanje ontnam aen Castel-Rodrigo het bestuer der belgische
gewesten en aen Piccolomini het bevel des legers; in hunne plaets, en als Landvoogd
der spaensche Nederlanden, verkoos hy den aertshertog Leopold van Oostenryk,
broeder van den duitschen keizer Ferdinand II, die in 1647 te Brussel aenkwam.
Terwyl de vyandlykheden onophoudend werden voortgezet, waren te Munster en
te Osnabruck, in Duitschland, afgeveerdigden van de europische vorsten vergaderd
om den oorlog in de Nederlanden te doen ophouden en eenen regtzinnigen en vasten
vrede tusschen Spanje en
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de Vereenigde Provinciën te bewerken. In den eerste toonden de Hollanders zich in
het geheel tot den vrede niet genegen; maer zoohaest zy ontdekten dat Frankryk
bedektelyk onderhandelingen had aengeknoopt om den vrede zonder hunne wete te
maken en hen waerschynelyk zou bedriegen, stemden zy eindelyk toe om het sluiten
van den vrede te verhaesten. Hunne eischen eventwel waren vernederend voor Spanje
en wreed voor de belgische Gewesten, wier welvaert geheel moest worden opgeofferd.
Hier waren de Vereenigde Provinciën de sterksten; harer magt niet onbewust, drongen
zy aen Spanje alle de voorwaerden op welke zy voor hunne belangen voordeelig
achtten. Het vrede-verdrag, te Munster onderteekend op den 30en january 1648,
behelsde onder andere schikkingen: dat de Vereenigde Provinciën als eenen
onafhangelyken Staet zouden worden erkend, en 's Hertogenbosch, Berg-op-Zoom,
Breda, Sluis, Hulst, benevens de vestingen op den linken oever der Schelde hun
zouden toebehooren; maer wat België het meest te betreuren had, wat zynen
koophandel den doodsteek gaf, was dat de Schelde, door het verdrag van Munster,
langs de zee gesloten werd verklaerd, en onze zeevaert door deze onregtveerdige
schikking geheel en al ten voordeele der hollandsche zeesteden werd vernietigd.
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Hoofdstuk VIII.
Oorlog tegen Frankryk onder den aertshertog Leopold. - Don Juan
van Oostenryk Landvoogd. - Vrede der Pyreneën. - Poogingen van
Lodewyk XIV om ons Land aen Frankryk te hechten. - Vrede van
Aken. - De Franschen in Holland. - Vrede van Ryswyck. - Philippus
van Anjou koning van Spanje. - De Franschen leggen bezetting in
de belgische steden - Oorlog over de erfenis van den spaenschen
troon. - Maximiliaen van Beijeren Landvoogd. - De Franschen in
vele gelegenheden verslagen door de Bondgenoten, ouder beleid van
den hertog van Malborough en van den prins Eugenius. - Verdrag
van Utrecht. - Traktaet der barreelen en deszelfs hoonende
schikkingen.
Van 1648 tot 1715.

Nu de vrede van Munster een einde aen den langen oorlog tusschen Spanje en de
Vereenigde Provinciën van Holland gesteld had, keerde de aertshertog Leopold alle
zyne magt tegen Frankryk; ditmael ten minste was zyn leger aenzienlyk en hy mogt
met eenige hoop op goeden uitslag den veldtogt beginnen. In den eerste behaelde hy
inderdaed gewigtige voordeelen op de Franschen en ontnam hun eenige steden; tot
dat de prins van Condé hem omtrent de stad Lens eene schrikkelyke nederlaeg deed
onderstaen op den 20en augustus 1648. Terwyl de Franschen hunne overwinning te
nutte maekten om de vlaemsche steden in bezit te krygen, en de oorlog langzaem
voortging, ontstond in
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Frankryk eene magtige gezindheid, onder de benaming van la Fronde, tegen den
koning en tegen zynen minister, den kardinael Mazarin. De prins van Condé, zich
voor den opstand verklaerd hebbende, werd met zyne broeders in de gevangenis
gesmeten. Deze onlusten in Frankryk lieten den aertshertog toe met voordeel in het
veld te komen en meest alle de verlorene steden weder onder spaensch gebied te
brengen. Intusschen ontsnapte de prins van Condé uit zyne gevangenis en verbond
zich met Spanje om tegen zyn eigen vaderland de wapens te voeren; hy nam het
bevel over een leger en voerde het zegepralend tot onder de muren van Parys, maer
hier werd hy door den maerschalk van Turenne verslagen en zag zich welhaest
gedwongen naer de Nederlanden weder te keeren.
In het jaer 1656 verliet de aertshertog Leopold de belgische gewesten en begaf
zich naer Duitschland; don Juan van Oostenryk, onechte zoon van den spaenschen
koning, werd Landvoogd in zyne plaets en zette onmiddelyk den oorlog voort, met
meer blyken van moed dan van ervarenheid. Als bondgenoot van Spanje bevond
zich de prins van Condé in zyn leger; de uitmuntende krygskunde van dien beroemden
veldheer had don Juan van groot nut kunnen zyn, doch de nyd en de yverzucht der
Spanjaerden dreven den Landvoogd aen om den raed van den franschen prins te
verwerpen of te verydelen.
In 1658 was de fransche magt, vermeerderd door talryke engelsche hulpbenden,
de stad Duinkerke komen belegeren, onder bevel van den maerschalk van Turenne.
Don Juan, de stad willende ontzetten, tastte den vyand aen; maer beging zoo vele
onvoorzigtigheden en gaf zulke verkeerde bevelen, dat de groote Condé tranen stortte
van toorn en spyt. Het spaensch leger verloor den Slag der Duinen; Duinkerke viel
in 's vyands magt en werd aen de Engelschen overgeleverd.
Deze tegenspoed had voor gevolg dat Spanje den vrede aen Frankryk voorstelde
en zich bereid toonde om zich alweder zware opofferingen te getroosten. Het verdrag,
gekend onder de benaming van den Vrede der Pyreneën, werd gesloten op den 7en
november 1659; hetzelve stelde een huwelyk vast tusschen den koning van Frankryk,
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Lodewyk XIV, en de oudste dochter van den koning van Spanje; Frankryk kreeg
naer gewoonte een deel der belgische gewesten en onder andere de volgende
grenssteden: Grevelinghe, Bourbourg en St-Venant in Vlaenderen; Landrecies,
Avesnes en le Quesnoi in Henegauwen, Philippeville en Marienburg in het Naemsche,
en Montmedy in het Luxemburgsche. Ongelukkig was gewis ons vaderland in die
tyden van moedeloosheid en van onmagt: het verdrag van Munster vernietigde zyne
nyverheid en zynen koophandel; het verdrag der Pyreneën legde het daerneder als
eene prooi van zynen winzuchtigen vyand Frankryk, en leverde onze eigene vestingen
aen hen tegen wien ze ons ten borstweer verstrekken moesten. Voelden de Belgen
alsdan wel den hoon en de onregtveerdigheid hun aengedaen? Waerschynelyk niet,
want zy gaven geen teeken van misnoegen; het volk was dood in den geest en in het
ligchaem, neêrgeslagen, gedwee en onverschillig aen alles. Nochtans had het
vaderland nooit grooter gevaer geloopen van door Frankryk te worden ingezwolgen
dan op dit oogenblik. Het afstaen onzer grenssteden was niet genoeg om de
heerschzuchtige begeerten van Lodewyk XIV te verzadigen: de spaensche
Nederlanden moest hy geheel bezitten; ons eeuwenheugend volksbestaen vernietigen
en ons tot eenen verloren hoek van Frankryk maken: dit was zyn wensch!
In het jaer 1666 stierf de spaensche koning Philips IV; zyn zoon en opvolger, Karel
II, slechts vier jaer oud zynde, werd de Ryksvoogdy aen de koningin-moeder
toevertrouwd. Spanje verviel dus in eenen staet van zwakheid, welken de winzuchtige
Lodewyk XIV niet verzuimen zou, om zyne aenslagen op het bestaen van ons
ongelukkig vaderland te doen gelukken. Om den gesloten vrede met eenigen schyn
van reden te kunnen breken, beweerde hy dat Braband en Limburg op de fransche
kroon vervallen waren, van wege zyne echtgenote de infante van Spanje, die, uit
eenen eersten bedde gesproten zynde, het erfregt op deze gewesten bezat ter uitsluiting
van den jongen Karel II, als zynde deze een kind uit een tweede huwelyk. Ongegrond
was voorzeker de eisch van Lodewyk XIV, vermits het regt dat hy
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inriep wel in eenige steden van Braband en voor burgerlyke zaken bestond, doch
nimmer op de erfenis der Landschappen onder vorsten was toepasselyk geweest.
Ook werd over de wettelykheid in deze zaek niet getwist: de Franschen bragten met
spoed een sterk leger te samen, vielen in Henegauwen en namen geheel Vlaenderen
in, zonder eenigen wederstand te ontmoeten. Ongetwyfeld zouden zy hunnen
gemakkelyken togt voortgezet en geheel ons Land vermeesterd hebben, ware het
magtelooze Spanje alleen tegen hen gebleven; maer er ontstond gelukkiglyk een
ontzaggelyker vyand over onze noordergrenzen. By de zegepralende komst der
Franschen hadden de Vereenigde Provinciën van Holland voor haer eigen bestaen
gebeefd en de hulp van Engeland en Zweden ingeroepen om den dreigenden vyand
te wederstaen. Lodewyk XIV achtte het niet voorzigtig tegen de dry verbondene
mogendheden te worstelen en verkreeg, in 1668, den vrede van Aken, waerby alweder
de volgende belgische steden aen Frankryk werden afgestaen: Charleroi, Ath, Binche,
Douai, Ryssel, Doornik, Audenaerde, Kortryk, Veurne en Berghe.
Hoe voordeelig ook de vrede van Aken voor Frankryk was, toch kon die
hoogmoedige Lodewyk XIV de spyt niet verkroppen, welke by gevoeld had toen de
houding van Holland hem tot het nederleggen der wapens had gedwongen. Hy besloot
zich daerover te wreken en deed het geweld door list voorafgaen: eerst wist hy zooveel
te wege te brengen, dat Engeland en Zweden het verbond met de Vereenigde
Provinciën verbraken; zoohaest hy zyn doel hierin bereikt had, en dat de noordelyke
Nederlanden van alle hulp beroofd waren, rukte een magtig fransch leger in de
Vereenigde Provinciën, vermeesterde in eenen togt Gelderland, Overyssel en Utrecht
en verspreidde de schrik wyd en zyd; zelfs begonnen de Amsterdammers voor het
behoud hunner stad te vreezen. Eventwel de Franschen werden eenigen tyd
teruggehouden door de overstroomingen, welke men in Holland door het openen der
sluizen over de lage landen had gespreid. Intusschen begonnen Duitschland en Spanje
met angst de groote ondernemingen en de trotsche handelwyze van Frankryk te
aenzien. In ons vaderland
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gebood alsdan de graef van Monterey als Landvoogd; deze verklaerde in name van
zynen koning, Karel II, den oorlog aen Frankryk en vergaderde met haest een leger,
waermede hy de hollandsche en keizerlyke krygsmagten by Venloo ging vervoegen.
De Franschen verlieten de Vereenigde Provinciën en weken terug tot op den bodem
der belgische gewesten, die nu het tooneel van eenen schrikkelyken en langen oorlog
werden. Na eenige vyandlykheden van weinig gewigt geraekten de bondgenoten,
onder bevel van Willem III, prins van Oranje, met het fransche leger handgemeen
in eenen bloedigen veldslag te Senef, in Henegauwen, op den 11en augustus 1674.
Men kende zich van wederzyde de overwinning toe, zoodat het gevecht inderdaed
geen ander gevolg had, dan de beide legers te hebben verzwakt. In 1677 veroverden
de Franschen St-Omaers, Kameryk en Valencyn; de prins van Oranje kreeg de
nederlaeg te Kassel, en het volgende jaer voerde de fransche koning zelf een leger
in Vlaenderen, waer hy Gent en Yperen belegerde en innam.
De overwinningen van Lodewyk XIV hadden intusschen voor gevolg dat Engeland
en de duitsche vorsten met Holland en Spanje samenspanden om hem in den weg te
komen. Hy, het niet geraedzaem vindende het dreigend onweder af te wachten, stelde
zelf onderhandelingen voor, en teekende inderdaed te Nymegen den vrede met de
Vereenigde Provinciën en met Spanje, op den 17en september 1678. Dit verdrag was
echter niets dan eene list van Frankryk, dat zich weinig aen de eernamen van
regtzinnig en eerlyk gelegen liet; naeuwelyks hadden de Bondgenoten hunne
byeengebragte krygsmagt huiswaerts doen vertrekken of Lodewyk XIV vormde in
de stad Metz eenen Raed, dien hy de Kamer der Vereenigingen noemde. Deze had
de zonderlinge zending van uit te spreken welke landen en steden Frankryk als zynen
eigendom mogt aenzien; en begon met te verklaren dat het graefschap van Chiny en
de stad Virton in het Luxemburgsche, benevens een aental heerlykheden in het
Naemsche aen Frankryk toebehoorden; korts daerop beweerde hy hetzelfde aengaende
het Land van Aelst en een aenzienlyk gedeelte van Vlaenderen. Lodewyk XIV, die
slechts
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een voorwendsel zocht om den vrede te breken, viel eensklaps met een leger in
Vlaenderen, waer hy de stad Audenaerde geweldig deed beschieten; langs eene andere
zyde dwongen de Franschen de stad Luxemburg tot de overgaef. Hierop volgde, in
1684, een verdrag van wapenstilstand voor den tyd van twintig jaren, waerby Spanje
aen zynen zegepralenden vyand de steden Luxemburg, Beaumont, Bouvigne en
Chimai afstond.
Over de uitzetting van Frankryk bekommerd, had nu weder de duitsche keizer te
Augsburg een verbond tegen Lodewyk XIV tot stand gebragt; de prins van Oranje,
Willem III, beklom weinig tyds daerna den troon van Engeland; het bondgenootschap
werd door dit gewigtig voorval zeer versterkt, en vergaderde een magtig leger in
Braband om tegen de Franschen op te trekken. In een eerste gevecht zegepraelden
de Bondgenoten; maer zy kregen, in 1690, de nederlaeg by Fleurus. Later veroverde
Lodewyk XIV de steden Bergen en Namen; de Franschen versloegen het leger der
Bondgenoten in eenen allerbloedigsten slag te Neerwinde by Thienen, in het jaer
1694. Desniettegenstaende mogt men niet zeggen dat Frankryk's zaken op eenen
goeden voet stonden; elke overwinning koste aen Lodewyk XIV geheele drommen
soldaten en onberekenbare gelden, zyn leger verzwakte en zyne middelen
verminderden, terwyl in tegendeel de Bondgenoten onophoudend nieuwe hulpbenden
kregen. Een weinig daerna verloor Lodewyk XIV de steden Hoei en Namen. Terwyl
deze laetste stad, in 1695, door de Bondgenoten was belegerd deed de fransche
veldheer, maerschalk van Villeroi, de stad Brussel beschieten om het beleg van
Namen te doen opbreken; vier duizend huizen werden binnen de hoofdstad door de
vlammen verteerd of door het geschut verpletterd.
Welhaest toonde de koning van Frankryk zelf zich genegen om een einde aen den
oorlog te stellen en nam den vrede aen. Het verdrag werd in Holland gesloten, den
20en september 1697, op het lusthof Ryswyck. By deszelfs voorwaerden stond
Lodewyk XIV zyne overwinningen af: Luxemburg, Charleroi, Ath, Bergen en Kortryk
keerden weder onder spaensch gebied.
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Het verdrag van Ryswyck was allezins een geluk voor ons vaderland, dewyl het
meest alle zyne afgescheurde deelen terugkreeg; maer echte vrede volgde er toch
niet op, doordien Frankryk zyn leger onder de wapens hield en even dreigende
tegenover de Bondgenoten bleef staen. Eene andere oorzaek van oorlog moest zich
al spoedig opdoen. Karel II, koning van Spanje, was zeer ziekelyk en naderde zigtbaer
tot het graf; daer hy geene kinderen had, hielden de mogendheden hunne aendacht
op Spanje gevestigd. De duitsche keizer en Lodewyk XIV beweerden terzelfder tyd,
dat zy regt hadden on het spaensche Ryk te beërven en, zoo verre vergaten zy alle
welvoegelykheid, dat zy, reeds voor de dood van Karel II, door bemiddeling van
Engeland en Holland, een verdrag teekenden, waerby was vastgesteld dat Frankryk
voor zyn deel het koningryk Napels en het hertogdom Lorreinen zou krygen, en dat
de aertshertog Karel van Oostenryk de overige spaensche Staten zou beërven. Weder
was het teekenen van het verdrag eene list van Lodewyk XIV; door geld en kuiperyen
won hy vele aenhangers by het spaensche Hof, en toen Karel II, weinig tyds voor
zyne dood, die op den 1en november 1700 voorviel, zyn testament zou maken,
dwongen Frankryk's aenhangers, door allerlei redenen, den zwakken vorst tot eene
verklaring, die den wensch van Lodewyk XIV geheel vervulde. Door den laetsten
wil van Karel II was de fransche prins, Philippus van Anjou, aengewezen als algemeen
erfgenaem der spaensche kroon. De heerschappy der spaensche bezittingen ging dus
over van den oostenrykschen stam tot het Huis van Bourbon.
Engeland en Holland erkenden in den eerste den hertog van Anjou als koning van
Spanje; Duitschland integendeel eischte de uitvoering van het verdeelingsverdrag,
door Lodewyk XIV aenveerd, en op dezes weigering, verklaerde het keizerryk dat
het zyn regt door de wapenen wilde doen gelden. In 1702 traden Engeland en de
Vereenigde Provinciën in bondgenootschap met Duitschland tegen Frankryk; van
wederzyde werden legers gevormd en buitengewoone toebereidsels tot eenen
beslissenden oorlog gemaekt.
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Ons ongelukkig vaderland, ten speelbal overgeleverd aen het wisselvalligst lot,
verkeerde in eenen deernisweerdigen toestand; nyverheid en koophandel waren
vernietigd; het volk verlamd en ontzield, moedeloos zyne vernedering en zynen
ondergang betreurende, zonder in zyn gemoed nog de kracht te vinden om te klagen.
En nu kon het inderdaed niet anders zyn, vermits het bestaen des Lands zelven eene
raedselachtige zaek was geworden, en de mogendheden beurtelings als meesters in
de steden van België geboden: vaderlandsliefde kon er toch niet veel meer overblyven
onder een volk dat men van zynen wil en van zyne medewerking tot het Bestuer had
beroofd en over wiens belangen men immer door overmagt en zonder zyn toedoen
besliste. Nu de hertog van Anjou den spaenschen troon beklommen had, moest België
insgelyks dezen franschen vorst erkennen; zulke grondige verandering in de
staetkundige gesteldtenis schynt het gemoed der Belgen zelfs niet eens te hebben
geroerd; zy bogen gedwee den nek onder de nieuwe uitspraek van het lot, en toonden
zich gereed om hun bloed te gaen storten onder de vaendels dergenen die zy gisteren
nog, met regt, als de aertsvyanden van hun vaderland beschouwden.
Maximiliaen van Beijeren was gedurende de laetste jaren Landvoogd der spaensche
Nederlanden geweest; hy bleef de belgische gewesten in deze hoedanigheid onder
den nieuwen koning bestieren en stelde vooreerst fransche bezettingen in alle onze
steden.
Onderwyl was het bondgenootschap tegen Frankryk in magt aengegroeid en had
een ontzaggelyk leger, onder bevel van den beruchten hertog van Malborough, naer
de Nederlanden afgestuerd. De uitslag van dezen eersten veldtogt was voor de
Franschen niet gunstig; zy verloren Venloo, Roeremonde en Luik. Eventwel het
volgende jaer weêrstonden zy met eenig voordeel aen de legers der bondgenoten;
maer in 1704 behaelde de hertog van Malborough eene schitterende overwinning,
te Hochstett op den Donau, en van dan af werd de oorlog rampspoedig voor de
Franschen. Buiten minder gewigtige gevechten, waerin zy de nederlaeg kregen,
verloren zy, in 1706, den slag van Ramillies, by Nyvel, welke de bondgenoten in
bezit van
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Braband en Vlaenderen stelde. Weinig tyds daerna had een fransch leger van 60,000
man tusschen Landen en Geldenaken stand genomen; de hertog van Malborough
kwam het opzoeken, dwong het tot den stryd, sloeg het op de vlugt en veroverde alle
des vyands geschut en krygsvoorraed. Terwyl de oorlog met altyd hernieuwde
krachten voortduerde matigden Engeland en Holland zich het bestuer der belgische
gewesten aen, en gaven, onder den naem van Karel van Oostenryk, allerlei bevelen
om de weinige nyverheid en den onbeduidenden koophandel, welke er in ons land
mogt overgebleven zyn, geheel te vernietigen en voor de toekomst onmogelyk te
maken.
Alhoewel de bondgenoten opvolgend de fransche bezettingen uit vele sterke steden
deden verhuizen, voorderde de oorlog toch niet veel; maer de prins Eugenius van
Savoeije, zich met het keizerlyk leger by Malborough vervoegd hebbende, werd de
kans te ongelyk: Frankryk verloor, op den 11en september 1709, den bloedigen slag
van Malplaquet in Henegauwen; en Lodewyk XIV, de groote vorst der Franschen,
zag zich gedwongen om den vrede te bidden. Zoo verre ging zyne vernedering, dat
hy zelfs aenbood zyn deel te geven in de kosten van den oorlog, welke men voeren
zou om zynen kleinzoon van den spaenschen troon te stooten. Desniettegenstaende
verwierpen de bondgenoten zyne aenbiedingen, en op nieuw in het veld komende,
veroverden zy nog eenige grenssteden. De keizer Joseph I, in 1711 gestorven zynde,
klom de aertshertog Karel van Oostenryk op den duitschen troon. Engeland begon
dan te overwegen, dat het voor het evenwigt van Europa niet raedzaem was, dat de
nieuwe keizer terzelfder tyd koning van Spanje wierde. De hertog van Malborough,
die een ander gedacht voorstond, verviel in ongenade en Engeland teekende een
geheim verdrag met Frankryk. De prins Eugenius, door den opvolger van Malborough
verlaten en misschien verraden, kreeg de nederlaeg te Denain en verloor eenige
steden. Onderwyl waren er afgeveerdigden der europische Staten te Utrecht vergaderd
om de voorwaerden van eenen algemeenen vrede te treffen. Eindelyk in 1713 teekende
men het verdrag van Utrecht, waerby de
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hertog van Anjou in het bezit van Spanje en zyne indische volksplantingen bevestigd
werd, terwyl den keizer van Duitschland de spaensche Nederlanden benevens Milanen
en Napels, werden toegekend. In den eerste weigerde de duitsche vorst de
voorwaerden van den Utrechtschen vrede te aenveerden; doch het jaer daerna teekende
de prins Eugenius, in zynen naem, het verdrag van Rastadt, dat dezelfde schikkingen
inhield.
De vrede van Utrecht was voor ons vaderland eene hoogstschadelyke daedzaek;
niet door den afstand der belgische Gewesten aen het duitsch keizerryk, maer door
de voorwaerden, welke aen dien afstand door de handelende mogendheden waren
gehecht. Op de noordergrenzen verloren wy Venloo en een deel van Gelderland; op
onze zuidergrenzen gaf Frankryk ons Yperen, Dixmude, Veurne, Doornik en Meenen
weder, doch behield vele andere vestingen; de Schelde werd op nieuw gesloten
verklaerd en België moest aen Holland eene jaerlyksche toelage van 1,250,000
guldens betalen. Hoe hoonend deze laetste verpligting ware, zy was de hardste toch
niet: nog had het verdrag van Utrecht bepaeld, dat men de belgische Gewesten niet
aen den duitschen keizer zou overgeven vooraleer zekere vraegpunten, aengaende
eenige eischen van Holland, zouden zyn beslist. De afgeveerdigden der
belanghebbende Staten vergaderden te Antwerpen, waer zy op den 15en november
1715 eene overeenkomst teekenden, welke men het verdrag der barreelen of
Barriere-traktaet noemt. In hetzelve was bepaeld, dat de Hollanders bezettingen of
garnisoenen zouden leggen in de belgische vestingen: Namen, Doornik, Meenen,
Veurne, Warneton, Yperen en in de schans Knoke; in Dendermonde zou de bezetting
half uit keizerlyke en half uit hollandsche krygsknechten bestaen.
Ondanks den staet van diepe moedeloosheid waerin onze voorvaderen toen gevallen
waren, konden zy dien laetsten en grootsten hoon niet verkroppen; eene algemeene
doch magtelooze klagt ging op onder de vernederde Belgen, en de Staten van Braband
en Vlaenderen zonden een gezantschap aen den keizer om hem voor oogen te leggen,
dat het Barreel-verdrag de belgische Nederlanden, niet alleen tot schatpligtigen

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

492
van Holland had gemaekt en hunne vestingen aen den vreemden had geleverd; maer
dat het hun gewigtigst voorregt verbrak, dewyl men de geldelyke toelagen des Lands
aen Holland als eene jaerlyksche schatting had toegekend, daer nochtans derzelver
stemming afhing van den vryen wil der Staten. De keizer deed nieuwe
onderhandelingen met Holland aenvangen zonder echter in zyne wenschen te
gelukken: wel werden er later eenige veranderingen aen het verdrag toegebragt, doch
zy waren onbeduidend.
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Karel van Lorreinen.
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Keizerlyk tydvak.
België onder de duitsche keizers.
Hoofdstuk I.
De prins Eugenius Landvoogd. - De markgraef van Prié, zyn
stadhouder in België. - Beroerte te Brussel. - Dood van Agneessens.
- De oostendsche handelmaetschappy; hare opkomst en vernietiging.
- De keizer sterft en wordt opgevolgd door zyne dochter Maria
Theresia. - Hertog Karel van Lorreinen, Landvoogd - Poogingen der
keizerinne en des Landvoogds tot het welzyn van België. - Liefde
onzer voorvaderen tot hunne goede vorsten. - Dood der keizerinne.
Van 1716 tot 1780.

Toen de duitsche keizer, in den jare 1716, bezit nam van onze gewesten was België
in eenen droeven toestand vervallen; uitgeput door de oorlogen, geteisterd door
verwoestingen en zedelyk gedood door eene ondragelyke vernedering. De weinige
nyverheidstakken welke nog eenige levendigheid hadden behouden waren de
lakenweveryen, het kantwerken en de wapensmederyen; de vlaemsche lynwaden
hadden niets van hunne wereldberoemdheid verloren en de linnenhandel was nog
eene ryke bron van welvaert voor een groot gedeelte van Vlaenderen; maer buiten
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dezen lag alle nyverheid en alle handel ten gronde, de diepste armoede had zich in
de steden genesteld en allengskens was in de gemoederen der burgers eene bittere
ontevredenheid gegroeid. Weder werden wy, als onder de spaensche heerschappy,
door Landvoogden bestuerd: de keizer benoemde tot deze weerdigheid den prins
Eugenius van Savoeijc,
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die eerst den graef van Konigsegg en daerna den markgraef van Prié aenstelde om
in zyne plaets in de belgische Nederlanden te gebieden. De markgraef van Prié was
een bekwaem staetkundige, listig en doortrapt; doch niet met de belgische zeden
bekend en al te dwingend in zyne doenwyze. In den jare 1717 ontstond er tusschen
hem en de ambachten van Brussel een geschil over de voorregten der Gilden of
Natiën: de raed van Braband gaf den Landvoogd gelyk en sloeg de eischen der
ambachten af; maer er borst eene zoo hevige beroerte in Brussel los, dat het hoog
bestuer zich gedwongen zag, de burgers eene volle bevrediging te beloven.
Eventwel de Landvoogd poogde door vertraging en list aen de uitvoering zyner
beloften, ten minste gedeeltelyk, te ontsnappen. Dit voerde de woede en de
oproerigheid der ambachtslieden ten top; men liep te samen op de markten, men
hitste elkander aen tot wraek en tot baldadigheid; welhaest brak het onweder los: de
menigte liep naer de wooningen der staetsdienaeren en der wethouders, waer zy alles
plunderde en verwoestte.
Onderwyl had de Landvoogd duitsche benden ontboden om de brusselsche
ambachtslieden te bedwingen. Deze geringe krygsmagt binnen de oproerige stad
zonder eenigen wederstand gekomen zynde, deed de markgraef van Prié een aental
muitelingen en vyf dekens der ambachten in hechtenis nemen en voor de vierschaer
brengen. Vier der dekens werden voor eeuwig uit den Lande gebannen; de vyfde
werd verwezen tot de doodstraf. Het ongelukkig slagtoffer van den oproer was een
zeventigjarige gryzaerd, Frans Agneessens genaemd, van ambacht stoelmaker en tot
den geringsten volksstand behoorende. In zyne overtuiging had hy het gekrenkte regt
der burgers verdedigd, en toen hy zyn vonnis hoorde aflezen verliet zyne heldhaftige
standvastigheid hem geenszins; hy beriep de regters voor de hoogere vierschaer van
God en legde, den 19en september 1720, onbevreesd en met bedaerd gemoed zyn
hoofd op den kapblok neder. Het volk van Brussel beweende zyne dood met bittere
tranen en aenzag hem als een roemweerdig martelaer der vryheid.
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Sedert eenigen tyd waren sommige ondernemende burgers op het gedacht gekomen
om de zeevaert op Indië, welke nu te Antwerpen vernietigd was, van uit de
oostendsche haven te beproeven; in 1715 zonden zy twee schepen naer de groote
Indiën; de twee volgende jaren een schip naer Surate, een naer Bengalen en twee
naer Sina. Zoo zeer gelukten deze eerste poogingen, dat er in 1719 reeds zeven
schepen uit Oostende naer Indië vaerden en men de mogelykheid begon te zien om
de zeevaert op eenen grooten voet in te rigten en Oostende te maken wat Antwerpen
was geweest. De belgische uitreeders, ondersteund door prins Eugenius en door den
markgraef van Prié, verzochten van den keizer magtbrieven om eene Oost-Indische
Zeevaertmaetschappy op te rigten en verkregen de gevraegde magtiging. De
Maetschappy zou uit aendeelen bestaen en met eene hoofdsom van zes millioen
guldens handelen. Op den 11en augustus 1723 werden de inschryvingsboeken ter
borze van Antwerpen geopend, en in twee dagen tyds gesloten; dewyl in zoo korten
tyd voor zes millioen guldens werd ingeteekend. Groot was de hoop van allen in de
vaderlandsche onderneming; zelfs de adel nam een gewigtig deel aen de inschryving:
de namen van den markgraef van Prié, van den hertog van Aremberg, der graven
van Lalaing en van Maldeghem, benevens vele anderen, stonden op de lysten, te
midden der handteekens van uitreeders en burgers.
De tyding der oprigting eener belgische Handelmaetschappy wekte de yverzucht
en de nyd der Hollanders en Engelschen vurig op; terwyl zy niets spaerden om den
keizer tot hare vernietiging over te halen of te dwingen, verboden zy, Holland op
dood en ballingschap, Engeland op mindere straffen, aen alle hunne uitreeders,
matroozen en burgers, in persoon of door gelden, eenige betrekking met de belgische
Maetschappy te hebben. Frankryk volgde insgelyks dit voorbeeld en gaf een dergelyk
verbod aen zyne onderdanen. Alle middelen werden door Holland ingespannen om
de onderneming te doen mislukken; de belgische schepen werden aengerand en buit
gemaekt, de Oost-Indische waren werden door Holland op onze markten
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aen onbeduidende pryzen verkocht, onrustwekkende schriften verspreid, bedreigingen
gedaen. Niettegenstaende alle deze wederstrevingen deed de maetschappy vele
gelukkige uitreedingen en klom in weinige jaren tot eenen hoogen trap van voorspoed;
zy had reeds bezittingen te Coblon en te Trankebar, op de kust van Coromandel; te
Baltasor op den Ganges, te Bankebasar en te Itchapour; in Canton hield zy een
handelhuis en eenen makelaer.
Nu had ons vaderland weder in zynen eigen schoot eene milde bron van algemeene
welvaert geopend; nu mogt men weder de toekomst met vertrouwen te gemoet zien.
Eilaes, het onverbiddelyk lot, dat ons reeds zoo vele slagen had toegebragt, zou ons
deze hoop ook niet laten behouden. België moest weder ten slagtoffer gebragt worden
aen de belangen zyner nydige naburen.
De keizer Karel VI had geene mannelyke kinderen; zyn ryk moest volgens de
bestaende wetten overgaen op de oudste dochter van zynen broeder. Daer hy zelf
eene dochter had, spande hy alle moeite in om de keizerlyke kroon op het hoofd van
zyn eenig kind, Maria-Theresia, te verzekeren. Dit kon echter niet geschieden, dan
voor zoo veel de europische mogendheden aen deze nieuwe schikking hunne
goedkeuring gaven. Om de toestemming van Holland en Engeland te verkrygen, en
op hun aendringen, vernietigde de keizer voor eeuwig de Oostendsche
Handelmaetschappy op den 22en july 1731, vyf jaren na hare instelling.
De markgraef van Prié, ofschoon hy misschien niet genoeg der Belgen
voorvaderlyke vryheden hebbe ontzien, verdient van onzentwege een dankbaer
aendenken, om de krachtdadige bescherming welke hy der oostendsche maetschappy
verleende. Hy was niet meer in België toen zyn vaderlandsch werk vernietigd werd;
de keizer had hem eenigen tyd te voren uit de Nederlanden geroepen en zyne eigene
zuster, de aertshertoginne Maria-Elisabeth, als Landvoogdes aengesteld. Deze was
eene zoetaerdige vorstin, welke zich door de Belgen deed beminnen.
De keizer Karel VI stierf te Weenen, in het jaer 1740, waerschynelyk met de
overtuiging, dat de mogendheden zyne dochter Maria-Theresia
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den duitschen troon rustig zouden laten beklimmen; maer hy had zich ter dege in
zyne verwachting bedrogen. Naeuwelyks was de tyding zyner dood bekend, of van
alle kanten stonden er magtige vyanden op, om de dochter des keizers de erfenis
haers vaders te betwisten.
Maria-Theresia was slechts dry-en-twintig jaren oud en zonder eenige kennis of
ondervinding van staetszaken; wil en heldenmoed ontbraken haer niet. Haer
echtgenoot Frans, hertog van Lorreinen, met wien zy in 1736 een huwelyk had
aengegaen, was een deugdzaem vorst; maer bezat geene staetkundige hoedanigheden.
Van niemand had dus de jonge keizerin Maria-Theresia hulp of redding te verwachten
dan van haer zelve en van God. - De koningen van Pruisen, van Frankryk, van Spanje
en van Sardinië, en de keurvorst van Beijeren komen alle in het veld tegen de zwakke
vorstin; een pruisisch leger neemt Sileziën in; de keurvorst van Beijeren dringt met
de fransche krygsmagt in Oostenryk, doet zich opvolgend als aertshertog, als koning
van Bohemen en koning der Romeinen uitroepen en bedreigt de stad Weenen. De
jonge Maria-Theresia moet uit hare hoofdstad ontvlugten; zy begeeft zich naer
Hongarië, roept er de vier Staten des Lands te Presburg te samen; - en dan, voor de
vergadering met haren zoon op den arm verschynende, spreekt zy met mannentael
in latynsche spraek tot de vertegenwoordigers van het hongaersche volk: ‘Hongaren!
Door myne vrienden verlaten, door myne vyanden vervolgd, door myne
naestbestaenden aengevallen, blyft my niets meer over dan uwe getrouwheid, uw
moed en myne standvastigheid. In uwe handen stel ik de dochter en den zoon uwer
koningen; van u verwachten zy hunne redding!’
By het hooren dezer woorden kwam een gloeijende geestdrift de vergaderde
Hongaren vervoeren; zy bogen te gelyk eene knie ten gronde, togen hunne zweerden
uit de scheede en riepen in de uiterste ontheffing: ‘Moriamur pro rege nostro
Mariâ-Theresiâ! Sterven wy voor onzen koning Maria-Theresia!’ De heldhaftige
Hongaren hielden hun woord gestand: in weinig tyds hadden zy de vyanden achteruit
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gedreven en hunne geliefde keizerin op den troon harer vaderen hersteld.
Tot dan was ons Land, onder de voogdy van Karel van Lorreinen, van den oorlog
bevryd gebleven; maer toen de keizerin Engeland tot bondgenoot kreeg, kwamen
engelsche krygsknechten de hollandsche bezettingen in onze-sterke steden aflossen,
en Frankryk rustte een leger uit om België te komen innemen. De koning Lodewyk
XV, aen het hoofd eener verbazende krygsmagt, viel in West-Vlaenderen en
veroverde, in 1744, Yperen en Meenen. De Franschen werden eenigen tyd
teruggehouden, doch hernamen het volgende jaer de overhand. In 1745 versloegen
zy de bondgenoten te Fontenoy en vermeesterden de stad Doornik. Geheel België
behalve het Luxemburgsche viel welhaest in hunne magt. De oorlog duerde voort
op onzen grond tot dat, op den 18en october 1748, de vrede te Aken werd geteekend
en België onder de keizerin Maria-Theresia wederkeerde. Dan kwam de hertog Karel
van Lorreinen, schoonbroeder der keizerin en Landvoogd der oostenryksche
Nederlanden, in persoon onze Gewesten bestieren; hy vestigde zyn Hof te Brussel
en verliet België niet meer.
De Landvoogd Karel was een deugdzaem vorst, goedaerdig en minzaem, maer
terzelfder tyd sterkmoedig en arbeidzaem; door bekwame staetsdienaren geholpen,
hief hy 's Landsbestuerzaken uit de schrikkelyke verwarring waerin zy sedert lang
waren vervallen, en wist middelen te vinden om de openbare schatkist met aenzienlyke
inkomsten te verryken. Niet altyd eerbiedigden zyne ministers de voorregten en
gewoonten der Belgen; ja, zy bragten dezen weleens tot morren; eventwel dan
aenhoorden de keizerin en de hertog hunne klagten met zooveel vaderlyke goedheid
en handelden met eene zoo klaerblykende regtzinnigheid, dat onze voorvaderen zich
vele veranderingen lieten welgevallen. Alle vakken van nyverheid en koophandel
vonden by de vorsten de krachtdadigste ondersteuning: de landbouw bloeide meer
dan ooit: de algemeene rust beurde den openbaren moed op: een zekere voorspoed
ontstond onder het volk, en men zegende met dankbaerheid den naem van
Maria-Theresia, onder wier wys en vaderlyk
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bestier men, zooniet in rykdom, dan ten minste toch in vrede mogt leven.
In 1757 geraekte de keizerin in oorlog met den koning van Pruisen; te dier
gelegenheid gaven de Belgen aen hunne vorstin een bewys hunner innige liefde; zy
schonken haer eene toelage van zestien millioen guldens en een leger van twaelf
duizend krygsknechten. Verder ontzagen zy geene opofferingen om gedurende den
oorlog, die slechts in 1763 eindigde, de keizerin behulpzaem te zyn. Maria-Theresia
was door de edelmoedige genegenheid der Belgen diep getroffen geweest, en dan
eerst begon zy met eene soort van voorliefde aen het heil onzes vaderlands te arbeiden.
Zy bemerkte wel, dat België niet slechts in zyne stoffelyke, maer ook in zyne zedelyke
belangen was geslagen geworden; inderdaed, alle verstandelyke ontwikkeling was
er dood, het onderwys vervallen, alle geleerdheid verdwenen: men sluimerde, eenen
beteren staet onbewust, in de diepste onwetendheid. Aen Maria-Theresia komt de
eere toe van het teeken der ontwaking te hebben gegeven; zyn de Belgen later weder
opgestegen tot de zedelyke plaets, welke hun door voorvaderlyk regt tusschen de
volkeren behoort, dan mag men nimmer de vorstinne vergeten, die het eerst de star
eener betere toekomst aen den hemel der tyden deed opdagen. Zy rigtte het onderwys
doelmatig in, stichtte vele scholen, deed opleidende leerboeken schryven, vormde
te Brussel de keizerlyke en koninglyke Akademie van wetenschappen en fraeije
letteren, begiftigde Antwerpen met eene krygsschool en nam vele andere middelen
ter hand om de wetenschappen en de kunsten, onder hare bescherming, uit den slaep
op te wekken en ten minste voor eenen lateren bloei te bereiden.
Niet minder werkte aen dit loffelyk doel den hertog Karel van Lorreinen, aen wien
de Staten van Braband, zelfs gedurende zyn leven, te Brussel een standbeeld oprigtten
in het jaer 1777. Onze vaderen genoten in vrede de weldaden hunner goede vorsten,
toen in het jaer 1780 eene dubbele ramp hen kwam treffen: de prins Karel stierf in
de maend july en de geliefde keizerin ontsliep insgelyks in den Heer op den 29en
november.
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Nimmer, men mag het zeggen, was er droefheid zoo algemeen als die welke de
gemoederen in België kwam vervullen, by de grievende tyding der dood van
Maria-Theresia. Men stortte tranen in de straten en op de markten; ieder treurde als
over het verlies eener eigene moeder; - by den lykdienst, in St-Gudula te Brussel
gevierd, hoorde men niets dan zuchten en snikken: de vloersteenen der kerk
glinsterden tegen het daglicht op, bevochtigd als zy waren door tranen van
dankbaerheid en van rouw.
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Hoofdstuk II.
Josef II beklimt den keizerlyken troon. - Hy wil alle oude instellingen
en regten vernietigen. - Wederstand der belgische Staten. - Van der
Noot en Vonck. - Brabandsche omwenteling. - Het leger der belgische
patriotten, aengeleid door Van der Meersch, verstaet de Oostenrykers
te Turnhout. - Keizer Josef II sterft. - Zyn opvolger, Leopold II,
zendt den maerschalk Bender tegen de Patriotten. - De Oostenrykers
nemen zonder wederstand bezit van de belgische Gewesten. - De
Franschen dringen in ons Land; schandelyke gewekkladen en
plunderingen door hen gepleegd. - De keizer Frans II staet de
belgische Gewesten af aen de fransche Republiek, door het verdrag
van Campo-Formio.
Van 1781 tot 1797.

De opvolger van Maria-Theresia was het kind, dat zy weleer op den landdag der
Hongaren in den arm droeg, en dat nu tot rype mannenjaren geraekt, onder den naem
van Josef II, den keizerlyken troon beklom. Reeds gedurende het leven zyner
doorluchtige moeder had zich in Europa eene krachtige strekking tot nieuwigheden
en veranderingen opgedaen; de voormalige keizerin zelve had onder dit opzigt aen
de inspraek harer eeuw gehoorzaemd en in hare staten vele oude regten en gewoonten
vernietigd, om ze door anderen te vervangen. Dan, hoe zeer de Belgen ook aen hunne
voorvaderlyke wetten en gebruiken gehecht waren, hunne innige liefde tot de
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hadden hen de nieuwe vormen met lydzaemheid doen
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aenveerden. Anders moest het gaen onder haren zoon Josef II. Deze jonge vorst was
met vele gaven des geestes verrykt, vlug van verstand en edelmoedig van inborst;
maer trotsch, onrustig en vervuld met de grondbeginselen der fransche schryvers van
de XVIIIe eeuw, dit is te zeggen, met eenen diepen haet tegen alles wat de vorige
eeuwen ons in wetten, vormen en gebruiken hadden overgeleverd. Hem scheen het,
dat hy geroepen ware om eene herboring der maetschappy te doen ontstaen; in de
ontheffing, tot dewelke de grootschheid zyner ontwerpen hem opvoerde, werd hy
een blinde dwingeland en verkrachtte de volkeren in hunne dierbaerste regten. Hy
misprees de gevoelens en verachtte den raed der staetsdienaren, welke onder zyne
moeder door de ondervinding waren opgeleid, noemde den eerbied voor godsdienstige
instellingen bygeloof, de voorzigtigheid vrees en zwakheid, en scheen zich overigens
weinig aen de liefde zyner onderdanen gelegen te laten. Geweld zou hy gebruiken;
met een dwingend woord, door hem gesproken, zouden alle oude instellingen voor
nieuwe stelsels plaets maken; de volkeren zouden zwygen en bukken onder zynen
magtigen staf; geheel het keizerryk, door hem herschapen, zou slechts ééne wetgeving
en één regt hebben, en, aldus op eenslachtigheid gebouwd, de magtigste staet der
bewoonde wereld worden. - Het is waer, er bestonden vele misbruiken; de europische
samenleving was oud en vermolmd, zy moest eene opvolgende hervorming ondergaen:
dit lag in den geest der tyden; en, of Josef II het werk zyner moeder voortzettede en
of latere omwentelingen in een akelig bloedbad de maetschappy herdoopten, toch
moest deze noodzakelyk een goed gedeelte harer versletene instellingen verliezen.
In dien zin was het gedacht van Josef II niet ontydig; maer hy ging te verre in zynen
dorst naer vernieuwing, bedroog zich over de middelen, verbitterde zyne onderdanen
door zynen dwingenden willekeur en miste het doel dat hy zich had voorgesteld.
Josef II kwam in den jare 1781 naer België. Met zyne grondbeginsels konden de
bestuervormen, welke hy hier plegen zag en de uiteenloopende voorregten der
Gewesten en steden hem weinig behagen.
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Geen Land was misschien zoo verre van zyne wyze van denken verwyderd als België;
ook verliet hy spoedig ons vaderland, waerschynlyk met eene zeer ongunstige
stemming.
Voor alsdan liet hy echter nog niets van zyne inzigten blyken; zyne aendacht was
gevestigd op den oorlog welke de Vereenigde Provinciën tegen Engeland hadden
begonnen. Hy kon het moeijelyk verkroppen eene vreemde magt in sommige steden
van België te zien gebieden, en nam de gelegenheid waer om het barreel-traktaet te
verscheuren. Op het bestaende verdrag niet lettende, vaerdigde hy bevelen uit om in
ons Land alle versterkte vestingen af te breken en te slechten; men begon opzettelyk
met degenen waerin de Hollanders bezetting hadden, en dezen vertrokken zonder
dat het hun in den zin kwame eenigen wederstand te bieden. Voortgaende in zyne
eischen, wilde de keizer den Scheldestroom geopend hebben, niettegenstaende de
weigering der Hollanders, die zich op de bestaende verbindtenissen en verdragen
beriepen. Wanende dat, uit vreeze van oorlog met het keizerryk, men hem het hoofd
niet zou durven bieden, deed hy te Antwerpen, in 1783, een schip uitreeden en met
de keizerlyke vlag de Schelde afvaren; maer het werd door een hollandsch oorlogschip
beschoten en in beslag genomen. Josef II stelde zich aen als wilde hy eene
schrikkelyke wraek over dien hoon nemen: geheel Europa beefde in de verwachting
van eenen algemeenen oorlog. Het was er echter niet om het welzyn van België te
doen, ofschoon 's keizers eerste daden dit hadden doen denken, en dat men in de
vlaemsche gewesten zyne eischen had toegejuichd. Op de aenrading van Frankryk
aenveerdde hy van de Vereenigde Provinciën van Holland eene geldelyke
schadeloosstelling van tien millioen guldens en zag van de opening der Schelde voor
altyd af. De Belgen, in hunne hoop te leur gesteld, konden het den keizer moeijelyk
vergeven dat hy, voor eenen ligten schat gelds, de verdediging hunner dierbaerste
belangen ten voordeele van Holland had opgeofferd. Nog klaerblykender bewees
Josef II zyne onverschilligheid jegens ons vaderland, toen hy weinig tyds daerna de
belgische gewesten tegen het keurvorstendom
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van Beijeren meende te verwisselen; dat eventwel door den wederstand van Pruisen
werd belet.
Omtrent dien tyd begon Josef II zich geheel toe te wyden aen de uitvoering zyner
hervormingsontwerpen en gaf zonder verpoozing bevel op bevel uit, waervan elk
eene geheele reeks instellingen vernietigde en onze vryheidminnende voorvaderen
met verontweerdiging en droefheid vervulde. Godsdienst, regten, gebruiken, zeden:
alles wat bestond moest verdwynen of vervormd worden om plaets te maken voor
onbekende nieuwigheden, waeronder zich gewis vele wenschelyke verbeteringen
bevonden; maer welke, opgedrongen door dwingend geweld en zonder den minsten
eerbied voor aengewonnen regt en eigendom, de verbaesde Belgen als zoo vele
onuitlegbare aenslagen op hunne vryheden voorkwamen.
Josef II wilde aen alle zyne Staten eene eenslachtigheid van wetten en regten, in
het belang van de vorstelyke magt opleggen. Is dit niet het doel der hertogen van
Bourgundië, van Karel V en van de spaensche koningen zelven geweest, en hebben
de Belgen, tegen hetzelfde gedacht worstelende, hunne voorregten telkens niet door
het vergieten van stroomen bloeds, zoo niet behouden, dan toch met hardnekkigheid
verdedigd? Zeker, de tyden waren veranderd en de bevolking van België geleek ook
niet meer aen het manhaftig voorgeslacht; maer de dwingelandy van Josef II overtrof
ten minste zoo veel de willekeur der genoemde vorsten, als de zedelyke weerde der
toenmalige Belgen beneden die hunner voorvaderen gezonken was. Men verwondere
zich dus niet dat de inwooners der oostenryksche Nederlanden zich wars toonden
van alle omverwerpende nieuwigheden en zich, als het ware, angstig vastklampten
aen hunne oude regten en gewoonten, het eenige wat hun nog van vorigen roem en
rykdom overbleef.
In de maend october 1786 vaerdigde de keizer eenen nieuwen bevelbrief uit,
waerby in eens de bisschoppelyke seminariën werden vernietigd en een algemeen
seminarie te Leuven werd ingesteld. Niemand bedroog zich over het doel van dit
besluit: Josef II wilde ook
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den Godsdienst onder zyne rigting hebben, niet alleen voor de wereldlyke
betrekkingen der Geestelyken met den Staet; maer zelfs voor de zedelyke rigting en
het onderwys der jonge priesters. Hoonend en grievend waren de bewoordingen
zelven van het besluit: er werd onder andere in gezegd, dat hetzelve genomen was:
‘om aen het bestaende bederf der zeden palen te stellen en om de opkomende
Geestelykheid te bevryden van eene besmetting die dreigde algemeen te worden.’
Het spreekt van zelve dat de bisschoppen en de gansche Geestelykheid, beroofd
wordende van een eeuwenheugend regt en zich betigt ziende van onbekwaemheid
tot de opvoeding der jonge priesters en van ondeugd, bittere klagten aenhieven en
eenen diepen weêrklank vonden, onder een godvruchtig en zedig volk, dat de keizer
zelf zich niet ontzien had voor bedorven uit te schelden.
Terwyl de geesten nog geheel in onrust waren over de vernietiging der
bisschoppelyke seminariën, verschenen in de maend january 1787 nieuwe
bevelbrieven, waerby alle bestaende Regtshoven afgeschaft en anderen, meer van
het hoogbestuer afhangelyk, in hunne plaets waren ingesteld; alle raedgevende
ligchamen, waren te niet gedaen om door eenen enkelen hoogen Raed te worden
vervangen. Twee maenden later liet de keizer een derde besluit uitgaen, hetwelk
ditmael geheel het Land in verwarring bragt: door hetzelve werden de oostenryksche
Nederlanden in negen Kringen verdeeld, elk bestierd door eenen persoon onder 's
keizers benoeming. Daer alle Gewesten of oude graefschappen hunne byzondere
regten hadden, en een groot getal persoonen hunne ambten en bedieningen krachtens
de oude wetgeving bezaten, kan men ligt oordeelen wat algemeene en byzondere
belangen door het laetste besluit geslagtofferd waren en hoe pynelyk het den Belgen
moest vallen, zich in eens van alle vaderlandsche instellingen beroofd te zien en als
eenen drom slaven, tegen wil en dank, in eene nieuwe en onbekende baen te worden
voortgezweept.
Reeds ware dan misschien een openbare opstand losgebroken, had de Landvoogdes
Maria-Christina, zuster des keizers, die met haren
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echtgenoot Aelbrecht van Saksen-Tesschen, te Brussel Hof hield, het niet voorzigtig
geacht de uitvoering van 's keizers bevelen te verschuiven. Josef II laekte dit uitstel
zeer en vergramde er over; eventwel

JOSEF II EN MARIA CHRISTINA.

zoohaest hy uit de afgezondenen der Staten, te Weenen, zelf vernam hoe dreigend
de houding der Belgen was, stemde hy toe om zyne bevelen aengaende de nieuwe
verdeeling des Lands en de herinrigting der Regtshoven in te trekken; alle andere
uitgevaerdigde besluiten moesten onmiddelyk worden uitgevoerd.
De Staten van Braband weigerden 's keizers bevelbrieven hierover af te kondigen;
maer de minister Trauttmansdorff dreigde het grof geschut tegen de vergaderzael te
rigten indien zy niet gehoorzaemden; de krygsmagt omsloot werkelyk de Raedzael,
en de Staten zagen zich tot de afkondiging door geweld gedwongen. In afwachting
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stroomde eene angstige menigte door de aenpalende straten, en, daer zy waerschynlyk
zich in scheldwoorden en bedreigingen tegen de krygsknechten uitliet, schoten deze
onder het volk en doodden of wondden verscheidene burgers. Bloed werd er insgelyks
te Antwerpen en te Mechelen gestort, toen men de bisschoppelyke seminariën aldaer,
met hulp der krygsbenden en tegen dank der inwooners, sloot en vernietigde.
Intusschen stuerden de belgische Staten uit alle Gewesten stoute klagtbrieven of
ootmoedige smeekschriften tot den keizer om hem onder oogen te leggen, dat 's
Landsregten door zyne bevelen geschonden waren, en om hem tot de intrekking
derzelve te bewegen: alles bleef vruchteloos.
Toen de Staten der verschillige Gewesten in 1788 over de geldelyke toelagen te
stemmen hadden, sloeg Henegauwen de toelaeg af; in de vergadering der brabandsche
Staten stemden de Geestelyken en Edelen ten voordeele der toelage; maer vermits
de derde Staet of Burgerstand er zich tegen verklaerde, was de stem der andere twee
Staten magteloos, en de toelage werd insgelyks door Braband geweigerd.
Zulke stoutmoedigheid, alhoewel door de Blyde Intrede gewettigd, deed den keizer
in woede ontsteken. Hy zond aen den Landvoogd bevelen om de schattingen in te
vorderen zonder tusschenkomst der Staten van Braband en de voorregten te aenzien
als niet bestaende. In Henegauwen rukten vele krygsbenden te samen; onder den
dwang der wapenen, verklaerden 's keizers afgezondenen, dat alle vryheden als ook
de Staten vernietigd waren en men het graefschap voortaen zou beheerschen en
bestieren als een overwonnen Land. De brabandsche Staten hadden zich onmiddelyk
aen 's keizers wil onderworpen en ten hunnen opzigte had men de uitvoering der
strenge bevelen opgeschorst; maer weinig tyds daerna werden zy te samen geroepen
om te stemmen over eene regelmatige en eeuwigdurende schatting, het vernietigen
van den Burgerstand in de Staten, de afkondiging der wetten zonder de goedkeuring
der Staten, en de instelling van nieuwe Regtshoven. Ditmael weigerde
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de vergadering met onbuigbare standvastigheid de eischen des keizers toe te staen;
de krygsmagt omsingelde weder de raedzael en by het

scheiden der vergadering werden de geestelyke leden der Staten in hechtenis genomen.
Denzelfden dag kondigde men eenen bevelbrief van den keizer af, waerby de Staten
van Braband en de Blyde Intrede vernietigd waren verklaerd.
Reeds sedert eenigen tyd had men begonnen met in alle steden des Lands de burgers
te vangen, die verdacht werden tegen 's keizers ontwerpen gestemd te zyn; dit had
de uitwyking van velen te weeg gebragt, en de nieuwe geweldenaryen waren niet
van aerd om de ongerustheid en de openbare vrees te verminderen. De meeste
uitwykelingen hielden zich in Holland, of in het vrye bisdom van Luik waer zy een
vriendelyk onthael en eene veilige schuilplaets vonden. Welhaest vormde zich te
Breda een raed van belgische uitwykelingen, die belast was met de voorbereidsels
tot het vergaderen van mannen
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om gewapenderhand in België te rukken en de keizerlyke krygsmagt er uit te slaen.
Zulk een raed kwam ook welhaest op het luiksche grondgebied tot stand.
Twee mannen beheerschten in ons land het openbaer gevoelen: de eene Hendrik
Van der Noot, door het volk Heintje Van der Noot genoemd, advokaet te Brussel,
had een stoutmoedig schrift tegen 's keizers dwangbevelen laten uitgaen en was naer
Engeland geweken, en verder naer Berlyn en 's Gravenhage gereisd. In deze dry
hoofdsteden had hy met tamelyk goeden uitslag de bescherming en de ondersteuning
der mogendheden voor de zaek der Belgen gepoogd te verwerven. Nu stond hy aen
het hoofd van den Raed der uitwykelingen te Breda. De andere was insgelyks een
advokaet met name Vonck; deze scheen wel, voor het oogenblik, met Van der Noot
een zelfde doel te bejagen, doch het was niet werkelyk zoo. Van der Noot wilde door
bemiddeling der mogendheden en door de sluwheden der staetkunde de vryheid
bewerken; daerenboven was hy een voorstaender der oude gebruiken en gedachten;
Vonck integendeel beweerde dat België niet op de beloften der mogendheden mogt
steunen en zich zelve zonder iemands hulp moest redden; verder deelde hy, ten minste
voor de gedachten over burgerlyke instellingen, in de gevoelens dergenen die bezig
waren in Frankryk de bloedige omwenteling te bereiden. Vonck was het hoofd van
den Raed der uitwykelingen in het bisdom van Luik.
Wanneer men zich sterk genoeg achtte om het lot der wapenen te beproeven
vervoegden de uitwykelingen van Luik zich by hunne landgenoten te Breda, en
vormden te samen een legerken van omtrent 3,000 man. Een oud veldheer, Van der
Meersch, die, na den oorlog in franschen en oostenrykschen dienst met eere gevoerd
te hebben, als luitenant-kolonel in zyne geboortestad Meenen, in Vlaenderen, was
teruggekeerd, aenveerdde het opperbevel over de Patriotten - zoo noemden zich de
opstandelingen - en begaf zich naer Breda. Deze Van der Meersch was een moedig
en ervaren krygsman. By het gezigt der handvol volks, meest ongewapend, allen
ongeoefend, begon hy te
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wankelen en toonde zich weinig genegen om, met dien onbeduidenden hoop jonge
lieden en overloopers, de kans tegen de oostenryksche krygsmagt te wagen. Hy liet
zich echter overreden, nam alle mogelyke maetregelen en zakte over de grenzen met
het inzigt om zich regtstreeks naer Diest te begeven. Te Hoogstraten deed hy aen
zyn leger de verklaring der Staten voorlezen, waerby Josef II van de hertogelyke
kroon van Braband werd beroofd en alle onderdanen van getrouwheid jegens hem
werden ontslagen. Dan verder Braband intrekkende, werd hem de tyding gebragt dat
de oostenryksche generael Schroeder tegen hem in aentogt was. Van der Meersch
week terug naer Turnhout, sprak zyne mannen moed in het hart, deed de straten met
aerden borstweringen afsluiten en wachte dan met koelbloedigheid de komst des
vyands af. Ondertusschen kwamen de dapperste inwooners der stad zich onder zyn
bevel schikken; de anderen, zoo wel vrouwen als mannen, droegen steenen en ander
werptuig op de daken en braken schietgaten door de muren hunner huizen.
Des anderendaegs 's morgens, zynde den 26en october 1789, dringen de
Oostenrykers by den eersten aenval in Turnhout tot op de Grootemarkt, waer Van
der Meersch zich met het voornaem gedeelte zyner magt bevindt. Hier krygen de
Oostenrykers het te kwaed: de patriotten houden hardnekkig stand en schieten de
eerste gelederen des vyands neder, terwyl de inwooners uit hunne huizen en
keldergaten schrikkelyk vuer geven en eenen hagel steenen van hunne daken op den
vyand doen storten. De Oostenrykers beginnen te wankelen; Van der Meersch verheft
zyne stem, hy moedigt zyne mannen aen: de Patriotten door zyne woorden vervoerd,
springen onder eenen luiden zegeroep vooruit, vallen met het blanke geweer hunne
vyanden op het lyf, dooden er eene menigte en veroveren het grof geschut. De generael
Schroeder voert zyne benden nog meermalen tegen de Patriotten aen, doch, na vyf
uren ydel poogen en na verlies van veel volks, ziet hy zich eindelyk verpligt Turnhout
met schaemte te verlaten. Deze overwinning, hoe weinig beduidend zy ook in andere
omstandigheden ware
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geweest, werd eene gewigtige daedzaek; zy ontmoedigde de oostenryksche
krygsknechten en bragt geheel België in openbaren opstand. Van der Meersch had
eene bende vrywilligers naer Gent gezonden; door de inwooners geholpen waegde
zy eenen aenval tegen de bezetting, verjoeg dezelve en overweldigde het kasteel; uit
geheel Vlaenderen, Braband en Henegauwen werden de Oostenrykers insgelyks met
geweld verdreven.
Hierop vergaderden te Brussel de afgeveerdigden van Braband, Vlaenderen,
Limburg, Henegauwen, Namen en Gelderland en riepen de onafhanglykheid van
België uit, onder de benaming van Vereenigde-Belgische-Staten.
De keizer Josef II, reeds zeer ziekelyk, vernam de tydingen uit België met een
bitter hartzeer, hetwelk zyne dood ontwyfelbaer verhaestte. Den 20en february 1790,
in doodstryd liggende, zegde hy met verzwakte stemme tot den prins de Ligne: ‘Uw
Land heeft my gedood. Gent verloren is myne zieltoging geweest; Brussel verlaten,
myne dood. Welke schande voor my! Ik sterf er van. Ga naer de Nederlanden; dryft
ze aen om terug te keeren onder hunnen vorst, en kunt gy het niet, blyf er dan.
Slagtoffer my uwe belangen niet, gy hebt kinderen.’
Terwyl de vergadering der Staten zich bezig hield met wetten en besluiten te maken
en af te kondigen, alsof er ter wereld geene vyanden meer bestonden, liet men Van
der Meersch met zyn leger zonder geld en krygsbehoeften in het Naemsche liggen;
wat de belgische veldheer ook klagten indiende men gaf er weinig acht op, dewyl
de leden der Staten op hem verbitterd waren en met kwaden wille aen zyne gegronde
eischen verzuimden te voldoen. De reden van die verdeeling lag in staetkundige
gevoelens: Van der Noot had zich sedert de overwinningen van Van der Meersch
tegen hem uydig getoond; de veldheer, uit wraek of door samenneiging der gedachten,
was de gezindheid der Vonckisten of aenhangers van Vonck bygevallen, en de meeste
oversten en krygsknechten zyns legers hadden hem hierin nagevolgd. Zoo ontstond
er in het nog niet vrygemaekte België eene
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beklagelyke splitsing: de Staten, met Van der Noot aen hun hoofd, wilden de oude
instellingen behouden; Vonck en Van der Meersch

VONCK.

poogden integendeel aen iedereen het gevoelen in te drukken, dat men van de oude
voorregten en gebruiken moest afzien om eene nieuwe algemeene grondwet in te
voeren. Daer de laetste gezindheid hare staetkundige leerstelsels aen de fransche
omwenteling ontleende, vond zy geenen aenhang onder het volk; alhoewel het geheel
leger haer toegedaen was; ja, zooverre wisten de aenhangers van Van der Noot den
haet der menigte tegen de Vonckisten te ontsteken, dat het gespuis van Brussel, op
den 16en meert 1790, te samenliep en alle de wooningen der Vonckisten uitplunderde.
Weinig tyds daer na zonden de oversten, die onder bevel van Van der Meersch
stonden, een vermetel en hoonend schrift aen de Staten en stelden zich aen als of zy
eene tegen-omwenteling wilden verwekken. De veldheer verklaerde dat zulks met
zyne wete
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en goedkeuring geschied was; hy werd daerover naer Brussel geroepen, in hechtenis
genomen en op het kasteel van Antwerpen gevangen gezet. Hoe zeer hy ook in deze
zaek moge misdaen hebben, men behandelde hem met eene schandelyke
ondankbaerheid: in zyne gevangenis van alles ontbloot, leverde men hem zonder
verdediging over aen de beschimpingen zyner wachten; en de Staten, aen zyne klagten
ongevoelig, deden hem, als met vermaek, aen den beker van smaed en lyden drinken.
In zyne plaets werd de pruisische generael Schoenfeld tot opperveldheer benoemd.
De keizer Leopold II, opvolger van Josef II, deed intusschen aen de belgische
Staten den vrede en eene algemeene kwytschelding voorstellen en verbond zich,
onder waerborg van Engeland, Pruisen en Holland, alle de oude voorregten, wetten
en gebruiken te herstellen; maer het lot onzes vaderlands was in de handen van
eerzuchtige en bekrompen geesten, die hunne eigene verheffing niet wilden
slagtofferen. Men sloeg des keizers voorstellen af. Deze deed hierop in 1791, een
leger naer België afzakken, onder bevel van den maerschalk Bender. De Belgen
boden geenen wederstand en trokken terug tot in Vlaenderen; de Oostenrykers namen
weder bezit van het Land, de leden der Staten vloden over de grenzen, en de
omwenteling eindigde als een droom, die niets na zich laet dan eene verwarde
heugenis.
In de laetste dagen had men de gevangenis van Van der Meersch geopend; hy was
naer Frankryk gevlugt, en stierf te Meenen in 1792; Vonck eindigde zynen levensloop
in hetzelfde jaer te Ryssel; Van der Noot bereikte den ouderdom van 96 jaer en stierf
in 1826, te Strombeek, by Brussel.
Terwyl de graef Mercy-d'Argenteau, volmagthebbenden minister des keizers, met
veel moeite en wederwaerdigheden de gemoederen in België poogde te bedaren, tot
de aenkomst der Landvoogden Maria-Christina en Aelbrecht van Saksen-Tesschen,
was de groote fransche omwenteling losgeborsten, en de aendacht van geheel Europa
op dit allesbedreigend onweder gevestigd. De oorlog tusschen Frankryk en Oostenryk

Hendrik Conscience, Geschiedenis van België

514
ging beginnen, toen keizer Leopold II den 1en meert 1792 overleed; zyn opvolger
Frans II had naeuwelyks den troon beklommen of hy zag zich gedwongen alle zyne
krachten in te spannen om zyne Staten tegen de winzucht en uitzettingskracht der
Franschen te verdedigen. Alhoewel de Belgen weinig of geen deel in dezen oorlog
namen, werd hun land alweder het veld waerop men over het lot van Europa ging
beslissen.
In den aenvang van den veldtogt behaelden de Oostenrykers eenige voordeelen:
Aelbrecht van Saksen-Tesschen beschoot zelfs de stad Ryssel gedurende zes dagen;
maer de fransche generael Dumouriez zakte welhaest over de grenzen in Henegauwen,
waer hy een oostenryksch leger van 20,000 man aentrof, onder bevel der belgische
veldheeren Clairfayt en Beaulieu. Dumouriez aen het hoofd van 40,000 man dwong
het oostenryksch leger tot den veldslag en behaelde eene beslissende overwinning
te Jemmapes, by Bergen, op den 6en november 1792. De Oostenrykers trokken over
de Maes en lieten de Franschen van geheel België bezit nemen.
By het begin des volgenden jaers kwam het oostenryksch leger, veel magtiger en
beter uitgerust, op nieuw te velde onder bevel van den prins van Cobourg; deze
dappere veldheer versloeg Dumouriez in eenen bloedigen veldslag, dwong vervolgens
de Franschen België geheel te verlaten en veroverde zelfs de stad Valencyn.
De aertshertog Karel-Lodewyk, broeder des keizers, kwam als Landvoogd naer
België; de oorlog ging intusschen met weinig voordeel van wederzyde voort, tot in
het midden des jaers 1794, toen de Franschen voor de tweede mael ons Land
veroverden.
België moest dan eerst leeren waer de uiterste grenspalen des ongeluks en der
verdrukking gelegen zyn. Als eene wolk roofzuchtige gieren kwam het schuim der
fransche natie van ons vaderland bezit nemen; onbeschofte snorkers, walgelyk van
domheid en van ondeugd, nestelden zich in onze steden, om in name eener
leugenachtige vryheid, onze voorvaderen erger dan gekochte slaven te behandelen.
Niets werd geëerbiedigd, noch Godsdienst, noch zeden, noch eigendom, noch
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wetten der menschelykheid: men verbryzelde of ontroofde de werken der kunst; men
stampte en verpletterde de gouden en zilveren vaten der kerken in tonnen om naer
Frankryk te worden gevoerd; men hoonde een nog onverdorven volk door de bitterste
spotternyen tegen zyne kuische en godvruchtige inborst; men legde de Belgen eene
schatting op van tachtig millioenen, en voerde in vyf maenden tyds voor
twee-en-dertig millioen gemunt geld naer Parys. Alle winkels en pakhuizen werden
uitgeplunderd door ambtenaren der republiek, die, voor eene weerde van vele
duizenden, den verstomden burger een nietig papieren geld dwongen te ontvangen
en des niettemin de schattingen in zilveren of gouden munt deden betalen. Wie zich
van zulke vryheid wars toonde en met te veel droefheid alles wat hy bezat, tot zelfs
zynen nooddruft, zag wegvoeren, werd welhaest door de sabels der vuigste
dwingelanden tot stilzwygen gebragt of in den kerker gesmeten.
Dit hachlyk leven duerde meer dan twee jaren: het geld, de granen, het vee, de
peerden, al wat weerde had of eetbaer was, hadden de Franschen grootendeels naer
hun Land gesleurd of tot hun byzonder voordeel gestolen. Ook, gedurende den harden
winter van 1794 veranderde de schaerschheid in hongersnood: - in een Land zoo
vruchtbaer als het onze, vochten de burgers dagelyks om een brood voor de deuren
der bakkers! - Een volmaekt gedacht te geven van de baldadigheden, de belagchelyke
snorkery en de losbandige plunderingen der Franschen in die droeve tyden, ware
slechts door het schryven van gansche boekdeelen mogelyk.
Allengskens begon men echter in Frankryk zelven eenen walg van alle deze
schandelyke gewelddaden te krygen: na meer dan eene omwenteling hadden
gematigder mannen het woest gespuis en zyne aenleiders gefnuikt. Men begon dan
ook het uitgeputte België een regelmatig bestuer te geven en moeite de doen om de
geledene schade te herstellen.
Reeds was men op dien beteren weg zeer gevoorderd toen de keizer Frans II, op
den 6en october 1797, door het verdrag van
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Campo-Formio, de Nederlanden aen Frankryk afstond; het prinsdom van Luik hield
op van te bestaen en volgde het lot der overige belgische Gewesten, die, in negen
departementen verdeeld, by den grond van het fransche gemeenebest werden ingelyfd.
De vereenigde provinciën van Holland, door den franschen veldheer Pichegru
ingenomen, vormden eenen byzonderen Staet onder de benaming van Bataefsch
Gemeenebest.
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Hedendaegsch tydvak.
Korte aenteekening der gebeurdtenissen onzes
tyds.
Hoofdstuk I.
België ouder de fransche republiek. - Napoleon. - België met Holland
tot een koningryk vereenigd. - Slag van Waterloo. - Willem I koning
der Nederlanden. - Omwenteling van 1830. - Leopold, prins van
Saksen-Coburg, tot koning der Belgen verkoren en te Brussel
ingehuldigd.
Van 1797 tot 1831.

Ingelyfd by de fransche republiek, bleef België door derzelver wetten beheerscht en
vastgehecht aen het lot zyner overwinnaers, zonder nog andere rampen te doorstaen
dan die welke onvermydelyk het gevolg moesten zyn van de menschverslindende
oorlogen des keizerryks. Zeker, wy hadden veel verloren, tot het gebruik onzer
moedertael en ons volksbestaen zelven; maer toch schonk de fransche overheersching,
wat kwaed zy ook aen onze zeden hebbe gedaen, ons eenige voordeelen, welke wy
niet kunnen miskennen. Er werden in ons Land, bovenal te Antwerpen en te Oostende,
door Napoleon vele nuttige en reusachtige werken uitgevoerd; wy kwamen in eene
lange aenraking met een woelend volk, dat uit zyne omwenteling eenen overdreven
geestdrift had geput, en ons deed opstaen uit den sluimer waerin
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wy sedert zoo langen tyd waren vervallen; wy werden aen de hedendaegsche
grondwettelyke vormen gewend en leerden dezelve, ten minste gedeeltelyk, in hunne
toepassing op het maetschappelyk en staetkundig leven kennen.
Toen Napoleon van zynen togt in Rusland met het overblyfsel van zyn ongelukkig
leger was teruggekeerd, kreeg hy de nederlaeg by Leipsig; de bondgenoten drongen
korts daerna in Frankryk, namen Parys in, den 31en meert 1814, en verbanden
Napoleon op het eiland Elba. Ons vaderland werd door de verbondene mogendheden
by Holland gevoegd om gezamentlyk het koningryk der Nederlanden uit te maken,
onder Willem van Oranje-Nassau, die, met den naem van

WILLEM I.

Willem I, den nieuwen troon beklom en in de maend february 1815 den Belgen
aenkondigde dat zyn Bestuer aenvang genomen had.
Niet langer dan eene maend daerna verliet Napoleon eensklaps het eiland Elba,
landde in Frankryk, kwam zegepralend in Parys en stelde zich weder op den
keizerlyken troon. Hy vergaderde een leger om door eene beslissende pooging op
de dreigende magt der bondgenoten
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inbreuk te doen, en kwam over de belgische grenzen zyne vyanden opzoeken.
Den 18en juny 1815 bevinden de twee legers zich in de vlakte van Waterloo; de
schrikkelyke slag begint; honderd-zestig-duizend menschen worstelen daer op het
bloedig veld; het lot schynt zich voor de Franschen te verklaren, reeds is een vleugel
der bondgenoten door de ruiters der lyfwacht des keizers achteruitgeslagen en
omvergeworpen; maer de komst van den pruisischen veldheer Blücher, die met
33,000 man onvoorziens op het slagveld verschynt, doet de kans keeren: de Franschen
krygen de nederlaeg; zy worden verstrooid en ontvlugten langs alle zyden; Napoleon
wil nog stand houden met de heldenbenden zyner lyfwacht, doch alles is welhaest
verloren; zyne eigene mannen rukken hunnen keizer van het slagveld, en vlieden
met hem naer Frankryk.
In den slag van Waterloo, die het leven kostte van meer dan veertig duizend
menschen, hadden de Belgen met de bondgenoten tegen de Franschen gestreden en
zich door hunne dapperheid doen onderscheiden; de belgische generael Van Merlen,
van Antwerpen, door eenen kanonbal getroffen, vond er de dood.
De wonderbare loopbaen van Napoleon was dan ook ten einde; hy moest voor de
tweede mael afstand doen van het keizerryk en werd naer het eiland St-Helena
vervoerd, waer hy na een ballingschap van zes jaren overleed.
Onder koning Willem I, en deelmakende van het koningryk der Nederlanden,
genoot België den vrede gedurende vyftien jaren; de koophandel en de nyverheid
herleefden en geraekten tot eenen ongemeenen bloei; wy herwonnen, met het gebruik
onzer moedertael, gedeeltelyk onze echtvaderlandsche zeden; het onderwys werd
verbeterd en tot alle standen der maetschappy uitgestrekt; wy volmaekten onze
staetkundige opvoeding en kregen eene nadere kennis van alle grondwettelyke
bestuerzaken. Eventwel, de twee landen, welke men zonder eenige voorbereiding
had aen elkander gehecht, bleven immer in yverzucht tegen elkander; alvroeg lieten
de Belgen hunne klagten hooren over
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verschillende bezwaren, en de ontevredenheid groeide onverpoosd tot in het jaer
1830, alswanneer er te Brussel eene omwenteling losbarstte, die welhaest zich over
geheel het Land verspreidde; het koninglyk leger werd met geweld van wapenen uit
de zuidelyke Nederlanden gedreven, en België vormde zich tot eenen onafhanglyken
staet.
Den 4en juny 1831 werd te Brussel, in het Congres, tot koning der

Z.M. LEOPOLD I.

Belgen verkoren Leopold-Joris-Christiaen-Frederik van Saksen-Coburg.
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De vyf mogendheden erkenden hierop de onafhanglykheid van het belgisch koningryk.
Onder de toejuiching en de blyde kreten eener ontelbare volksmenigte, deed
Leopold zyne plegtige intrede te Brussel, den 21en july 1831, bezwoer naer
voorvaderlyk gebruik 's Lands grondwet in de open lucht, en werd als eerste koning
der Belgen ingehuldigd.
Van dit heuglyk oogenblik af begint voor België eene nieuwe schitterende loopbaen.
Hadden nu reeds de inspanning aller volkskrachten, de uitzetting der nyverheid, de
aengewonnen kunstroem en de uitgevoerde werken niet genoegzaem bewezen, dat
ons vaderland, met een krachtig leven bezield, vooruitsnelt om eenen hoogen trap
van stoffelyke welvaert en van verstandelyke ontwikkeling te bereiken, de
geschiedenis zou ons de overtuiging dier schoone toekomst onwederstaenbaer
indrukken. België was immer groot en gelukkig telkenmale dat het niet door vreemde
vorsten werd beheerscht; nu heeft het eenen vaderlandschen Koning, wiens
doorluchtige naem zyn bestaen tusschen de europische volkeren waerborgt; wiens
geliefde zonen, eens over hunnen eigen geboortegrond en over onze kinderen
heerschende, geroepen zyn om het belgisch vorstenbloed en het belgisch koningryk
te vereeuwigen.
Na zoo vele onheilen, na eene verdrukking die gewis elke andere natie voor altyd
zou hebben ontzenuwd, zyn wy nog met wonderbare krachten uit de vernedering en
uit den slaep des geestes opgestaen. De wondende slagen van het lot, de eeuwenlange
overheersching des vreemden, hebben toch het bloed des voorgeslachts niet in onze
aderen kunnen verzwakken: het uer der ontwaking vond ons nog sterkmoedig, nog
arbeidzaem, nog kuisch, nog vol liefde tot het herboren vaderland. Als onze vaderen
mogen wy het hoofd opbeuren en regt gaen tusschen de volkeren der aerde: de naem
van Belg is nog eens het zinnebeeld geworden der vreedzame vryheidsmin, der innige
kunstliefde, der ingeboren deugd en der vlytige nyverheid!
God behoede ons dierbaer vaderland voor den heerschzuchtigen vyand, die sedert
eeuwen zoo hongerig uit het Zuiden op ons loert:
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Hy bescherme de schutsengelen onzer onafhangelykheid - eendragt tusschen alle
Belgen, moedertael en zuivere zeden - en, verhoort Hy dit gebed, dan vooruit, met
hoop en met moed: op de kim der komende tyden blinkt eene straelryke zon!
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