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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Voorrede van de eerste Fransche uitgave
Ik ben den lezer eene korte uitlegging verschuldigd omtrent het doel en de ordening
van dit werk. Mijn doel was, bij het schrijven van de geschiedenis van België in de
middeleeuwen, vooral te wijzen op de eenheid die zij biedt. Ik wilde een werk van
verband en van samenhang leveren.
Eene aldus begrepen taak stonden tamelijk ernstige moeilijkheden te wachten.
Want, op het eerste zicht, is niets verwarder, onordelijker dan de geschiedenis der
zuidelijke Nederlanden vóór het Bourgondisch tijdvak. Geene der beweegredenen
waardoor men de samenstelling van de Staten pleegt te verklaren, zijn hier te vinden.
Te vergeefs zoekt men er óf aardrijkskundige eenheid, óf rasseneenheid, óf
staatkundige eenheid. Inderdaad, België is eene tweetalige streek zonder natuurlijke
grenzen, die, sedert het verdrag van Verdun, van Frankrijk verheft voor het deel,
links van de Schelde, en van Duitschland voor het deel rechts van dien stroom. Van
de Xe eeuw af, wordt dit onsamenhangend land verdeeld in menigvuldige grillig
afgebakende, meestal tweetalige vorstendommen. En, tot meerder verwarring, wijken
de grenzen van de geestelijke omschrijvingen als toevallig af van die der politieke
omschrijvingen en hechten zij het land, zonder rekening te houden met den aard
zijner bewoners, hier aan het Germaansch aartsbisdom Keulen, dáár aan het
Romaansch sticht Reims.
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Het is dan ook geen wonder dat onze geschiedschrijvers, van Des Roches tot Juste,
tot Moke, tot Namèche en tot David, niet eens beproefden dien toestand te ontwarren
en dat de eerste eeuwen onzer jaarboeken hun niets anders toeschenen dan eene reeks
afzonderlijke beschrijvingen, zonder ander onderling verband dan hare onverklaarbare
vereeniging onder een gemeenschappelijken titel.
Doch als men de zaak nader beschouwt, wordt men gewaar dat de duisternis niet
zoo ondoordringbaar is als zij wel schijnt. Men kan, zonder al te veel moeite, uit de
bijzondere geschiedenis van de graafschappen, hertogdommen, bisdommen die zich
op onzen bodem verdringen, de groote trekken halen en, als het ware, het algemeen
begrip eener gemeenschappelijke geschiedenis. Dit zag men tot hiertoe niet in, omdat
men, bij de studie van de geschiedenis van België, al te lang te werk ging alsof onze
grenzen het einde der wereld waren, omdat men de nochtans zoo klaarblijkelijke
waarheid niet inzag dat geenerlei volk geduriger en grondiger dan het onze den
invloed zijner buren onderging, dat dienvolgens het geheim onzer geschiedenis buiten
haar dient gezocht, dat men, kortom, om ze te begrijpen, ze doorgronden moet bij
het licht van de geschiedenis der groote Staten die ons omringen, dat men België,
dat onder volkenkundig opzicht verdeeld is tusschen het Romaansch ras en het
Germaansch ras, evenals het, onder staatkundig opzicht, verdeeld is tusschen Frankrijk
en Duitschland, als een microcosmos of kleine wereld in vestelijk Europa moet
beschouwen(1). Op zulk standpunt, krijgt onze geschiedenis hare volle waarde, is zij
geen samenraapsel meer van alleenstaande gebeurtenissen zonder beteekenis. De
oorzaak van haren samenhang is niet te zoeken in de gemeenzaamheid van ras zooals
in Duitschland, noch in de centraliseerende werking eener erfelijke monarchie zooals
in Engeland of in Frankrijk, doch in de eenheid van het maatschappelijk leven. De
zuidelijke Nederlanden dienden Europa niet alleen tot slagveld, zij dienden ook tot
bemiddelaars tusschen Latijnsche beschaving en

(1) K. Lamprecht: Deutsche Geschichte, deel III, blz. 190.
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Germaansche beschaving, zij dienden verder tot stapelplaats voor de voortbrengselen
van Noord- en Zuid-Europa.
Evenals onze bodem gevormd is door de aanslibbing van stroomen die in Frankrijk
en in Duitschland ontspringen, is onze nationale beschaving als het ware de vrucht
der paring van Germaanschen geest met Romaanschen geest. Alle nieuwe gedachten
werden gulhartig bejegend. Onze beschaving was, zoomin als onze grenzen, gesloten;
in de schoonste tijdvakken onzer geschiedenis, vindt men in onze beschaving de rijke
en geschakeerde vereeniging van de beste elementen der Fransch-Duitsche beschaving.
In die bewonderenswaardige ontvankelijkheid, in die zeldzame aanneembaarheid
ligt België's oorspronkelijkheid; door haar heeft het aan Europa onschatbare diensten
bewezen, aan haar is het te danken dat het, zonder de eigenheid van de beide rassen
waaruit het bestaat te offeren, een aan elk harer gemeenschappelijk nationaal leven
bezit(1).
En, terwijl die nationale beschaving zich op onzen bodem ontwikkelde, verbraken
onze provinciën de eene na de andere de banden die haar aan Duitschland of aan
Frankrijk hechtten, en streefden zij er naar, allengs nader bij elkander te komen en,
tusschen de beide groote mogendheden tot welke zij aanvankelijk behoorden, dien
uit twee statendeelen bestaanden tusschenstaat te vormen, welke de hertogen van
Bourgondië in de XVe eeuw eindelijk konden stichten, en welke nog bestaat.
Tegen den schijn in, bestaat er dan toch eene Belgische geschiedenis. Onze
lotsbestemmingen waren niet de speelbal van toeval of willekeur. Hare voortdurende
en, om zoo te zeggen, organische ontwikkeling kan en moet bestudeerd worden. Aan
die studie, wijdde ik mijn werk. Ik heb getracht de groote trekken onzer geschiedenis,
van de eerste tijden der middeleeuwen af, in het daglicht te stellen, haren onafgebroken
voortgang aan te toonen, haar eigen karakter te ontdekken, kortom eenheid te brengen
in de oneindige verscheidenheid van plaatselijke gebeurtenissen.
Dit boek is eene proeve van geschiedkundige samenstelling

(1) Dit is de beknopte uiteenzetting van den inhoud van mijn werkje La nation belge, 3e uitg.,
Brussel, Lamertin, 1900.
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en heeft de verdienste - als het eene verdienste is - een nieuw gezichtspunt te openen.
Als men oordeelen mag naar het gunstig onthaal dat het in België als in den vreemde
genoot, is het daarin geschetste tafereel, in zijne groote trekken, waar, en zijn de
grondgedachten naar dewelke het gemaakt is, gerechtvaardigd(1). Toch zal men licht
begrijpen dat het vele vraagstukken slechts voorloopig oplost en nog vele
veronderstellingen behelst. Mogen zij opzoekingen verwekken en, door het toedoen
van de critiek, het hare bijbrengen tot het bekomen van gunstiger uitslagen!
Het plan van mijn werk moest, juist uit hoofde van zijne grondgedachten, tamelijk
verschillen van dat welk tot hiertoe door onze nationale geschiedschrijvers gevolgd
werd. Op de eerste plaats in de staatkundige geschiedenis, heb ik natuurlijk al de
gebeurtenissen niet omstandig verteld, welke in elk onzer vorstendommen voorvielen.
Ik vestigde slechts de aandacht op feiten van algemeene belangrijkheid en, uit de
gezamenlijke bijzonderheden, trachtte ik slechts die te halen welke betrekking hadden
op de beweging welke, langzamerhand, Vlaanderen van Frankrijk, en Lotharingen
van Duitschland scheidde, terwijl zij die ook naar elkander dreef en hunne vereeniging
voorbereidde.
De staatkundige geschiedenis neemt overigens het grootste deel van dit werk niet
in. Ik meende mij meer te moeten wijden aan het ontstaan van hetgeen men de
‘gemeenschappelijke beschaving’ van België noemen mag. 't Is inderdaad zij die aan
onze geschiedenis haar kenschetsend aanzien geeft. 't Is in de zoo verschillende
uitingen van ons maatschappelijk leven dat onze eigenheid het helderst uitkomt.
Doch, hier nog, moest ik mij tot het hoofdzakelijke bepalen. Europeesch in den grond,
gevormd uit het gehalte van Duitschland en uit het gehalte van

(1) Het werk verscheen eerst vooral in Duitsche vertaling, met titel: Geschichte Belgiens, Band
I, Bis zum Anfang des XIV Jahrhunderts. Deutsche Uebersetzung von Fritz Arnheim. Gotha,
Friedrich Andreas Perthes, 1899, XXIV-496 blz. in 80 (Geschichte der Europäischen Staaten
herausgegeben von A.H.L. Heeren, F.A. Ukert, W. von Giesebrecht und K. Lamprecht.) De
1e uitgave van den oorspronkelijken Franschen tekst verscheen in Maart 1900, bij H. Lamertin,
te Brussel.
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Frankrijk, mengeling van Romanisme en van Germanisme, gelijkt onze beschaving
gedeeltelijk die van de beide groote Staten welke ons omringen. In het godsdienstig
leven, in de instellingen, in de kunsten, in de letteren, treft men hier ten lande dezelfde
algemeene verschijnselen aan als bij onze buren. Had ik alles willen zeggen, dan had
ik wellicht van de Belgische geschiedenis eene beknopte Europeesche geschiedenis
gemaakt. Ik behandelde dan ook slechts die verschijnselen welke, mijns inziens, ons
eigen zijn; ik vestigde vooral de aandacht op de trekken die ons van onze buren
onderscheiden, en wier geheel het uiterlijke der Belgische beschaving uitmaken.
Dat leidde tot onderscheidene gevolgen. Vooreerst tot de overwegende ruimte
welke, in dit boek, ingenomen wordt door de tweetalige vorstendommen: het land
van Luik, Brabant en vooral Vlaanderen, die het hoofdbestanddeel onzer beschaving
leveren. Vervolgens, het groot gewicht toegekend aan de economische beweging en
aan het gemeentewezen dat uit haar ontstaat en het onderscheidend kenteeken onzer
geschiedenis uitmaakt.
Hoef ik te zeggen dat ik veel verschuldigd ben aan de werken van Alph. Wauters,
Edm. Poullet, Kervyn de Lettenhove, L. Vanderkindere, Ch. Duvivier, Ch. Piot, G.
Kurth, St. Bormans, Gilliodts van Severen, A. Cauchie, P.J. Blok enz., wier hulp
men bij het schrijven van een werk als het onderhavige, onmogelijk derven kan? Ik
kon ze, ongelukkiglijk, niet zoo dikwijls aanhalen als ik wel wilde en als hun toekomt.
In de nota's verwees ik vooral naar de bijzondere studiën, die noodzakelijker wijze
minder gekend zijn dan de algemeene studiën. Zeer dikwijls ook, heb ik den tekst
der bronnen zelf overgeschreven, doch bij voorkeur slechts dien van kenschetsende
of tot hiertoe weinig gebruikte passages. Dikwerf ook moest ik feiten bevestigen,
zonder mijne beweringen alleszins te kunnen staven.
Ten slotte moet ik nog mijn innigen dank betuigen aan de Belgische
geschiedschrijvers die belangstelling toonden in mijn werk en, door hunne
raadgevingen, mijn pogen aanmoedigden. Ik ben gelukkig onder hen te mogen noemen
mijne
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vroegere meesters de heeren G. Kurth en P. Fredericq en mijne Brusselsche en
Leuvensche collega's, de heeren A. Cauchie, Ch. Moeller en L. Vanderkindere. Ik
vergeet vooral niet mijn vriend, den heer Paul Thomas, die de proeven van mijn boek
las en aan wien ik menigvuldige verbeteringen verschuldigd ben.
Gent, 12 Januari 1900.
H. PIRENNE.
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Voorrede van de tweede Fransche uitgave
Vele wijzigingen mag men niet verwachten in de tweede uitgave van een boek dat
over een jaar verscheen. Toch is dit werk geen eenvoudige herdruk. Zoo het plan
noch de ontwikkeling van het verhaal geenszins gewijzigd werden, heb ik toch een
zeker aantal minder belangrijke feilen verbeterd; ook lieten de in de laatste maanden
verschenen werken mij toe, enkele leemten aan te vullen.
In de nieuwe uitgave van mijne Bibliographie de l'histoire de Belgique, zal men
de bibliographische verwijzingen vinden, die in de nota's van deze Geschiedenis van
België ingekort zijn.
Knokke-aan-Zee, 24 Augustus 1901.
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Eerste boek
De Nederlanden tot de XII eeuw
e
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Hoofdstuk I
Het Romeinsch en het Frankisch tijdvak
I
Ten tijde dat, in de geschiedenis, voor de eerste maal gewag wordt gemaakt van de
streken die later de Nederlanden zouden heeten, hebben zij reeds dat karakter van
grensland dat zij door de eeuwen heen zullen blijven houden. Reeds vóór de
Romeinsche verovering staan, op haren bodem, de achterhoede der Kelten en de
voorhoede der Germanen tegenover elkander. Op het einde der eerste eeuw vóór
Jezus Christus, hebben deze laatsten echter nauwelijks den zoom van het land bereikt.
De Bataven hebben zich gevestigd in de eilanden en broeken aan de uitmondingen
van den Rijn, terwijl, meer naar het Oosten, andere volksstammen van Germaansch
ras reeds naar den linkeroever van den stroom afzakken. Ten Zuiden van die
nederzettingen, zijn de bekkens van Maas en Schelde ingenomen door volksstammen
van Keltisch ras: Morienen (Vlaanderen), Menapiërs en Nerviërs (Brabant en
Henegouw), Eburonen (Limburg), Aduatieken, Condruzen, Cerezen, Pemanen en
Trevieren (Ardennen).
Die volksstammen waren overigens slechts betrekkelijk onlangs in de streek
gevestigd. Als Julius Cesar naar hunnen oorsprong liet onderzoeken (57 vóór J. Chr.),
had de overlevering nog herinnering van een tijdvak, waarin zij ten Oosten van den
Rijn woonden; en deze overlevering deed bij den
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overwinnaar de meening ontstaan dat meerdere Belgische volksstammen tot
Germaansch ras behoorden(1).
Door de Romeinsche verovering werd de onbestendige grens tusschen Belgen en
Germanen vervangen door eene stevige Staatsgrens, achter dewelke het verschil
tusschen de onderscheidene volksstammen langzamerhand verzwakte, onder den
invloed van het bestuur en de beschaving des Keizerrijks. De barbaren namen de
Romeinsche beschaving aan en hun eigen rassenaard verdween min of meer snel ten
gevolge van de gelijkvormigheid der levenswijze die zij van lieverlede aannamen.
Toch bewaarde de officieele taal, door de namen die zij aan de beide provinciën
tusschen Rijn en Noordzee gaf, de herinnering van den onderscheiden oorsprong van
de bewoners dezes lands. De oostelijke gouwen maakten deel uit van Germania
inferior, terwijl die van het Westen tot Belgica secunda behoorden.
Germanië was de rijkste, de bevolktste, de beschaafdste van beide provinciën. De
langsheen den Rijn gelegerde troepen waren flikkerende brandpunten voor de
Romeinsche beschaving. De latere priesterstraat (= de Rijn) was toen de straat der
legioenen en der ambtenaren. Eene heirbaan, langsheen den Rijn, verbond Remagen,
Bonn, Keulen, Neuss, Xanten, Nijmegen, Leiden met elkander. Keulen, inzonderheid,
kreeg vroegtijdig eene groote belangrijkheid en was in het Noorden, evenals Lyon
in het hart van Gallië, een voortreffelijk werktuig tot verspreiding van den
Romeinschen geest. Keulen was het uitgangspunt van de heirbaan die, bij Maastricht,
de Maas overschreed en, langs Tongeren, door het Kolenwoud (Carbonaria silva),
langsheen Maas en Samber, bij Kamerijk naar de Schelde leidde, vanwaar zij in
noordwestelijke richting naar Boulogne, en in zuidoostelijke richting naar Soissons
en Reims liep. Die baan was de ader langs waar de aan den Rijnoever zoo krachtig
bloeiende Romeinsche beschaving zich in het binnenland van

(1) Omtrent den oorsprong van de Belgen, zijn de meeningen zeer verdeeld. Hieromtrent treed
ik het gevoelen bij van d'Arbois de Jubainville: Les Origines Gauloises (Revue Historique,
deel XXX, blz. 39) en van G. Kurth: La frontière linguistique en Belgique, blz. 526.
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Belgica secunda verspreidde; ten huidigen dage vindt men nog, langsheen die baan,
in het Naamsche, in Henegouw, in Artesië, munten en talrijke grondvesten van villa's.
In de zuidelijke Nederlanden, waar de rivieren van Zuid naar Noord vloeien, was zij
de eerste straatweg van het Oosten naar het Westen. Heel de middeleeuwen door
bleef zij, onder den naam van weg van Brunehilde, de groote gemeenschapsweg te
land tusschen Rijn en Noordzee, en thans nog vindt men, op de landkaart, die
rechtlijnige baan gemakkelijk terug. Deze volgt tamelijk nauwkeurig de taalgrens,
die hedendaags het Vlaamsche land en het Waalsche land van elkander scheidt. Doch
in de IIIe eeuw, trof de reiziger die de baan van Keulen naar Boulogne volgde, links
en rechts van deze, slechts bevolkingen van dezelfde taal en zeden aan. Even voorbij
Tongeren, dat tot in de IVe eeuw eene tamelijk groote stad(1) moest zijn, kwam hij in
eene uitsluitend landbouwende streek waar de zeldzame steden gansch onbelangrijk
waren. Doornijk, Kamerijk en Atrecht waren, hoogst waarschijnlijk, slechts kleine
plattelandsteden. Zij dienden tot markt voor de boeren van het omliggende, die in
vee- en paardenfokkerij eene winstgevende bezigheid vonden. De hammen der
Menapiërs waren vroegtijdig befaamd en, in de laaglanden der Schelde, waar de
lakenweverij een zoo buitengewonen voorspoed moest bereiken, werden, behalve
linnen stoffen, reeds wollen mantels (birri) gemaakt, die tot generzijds de Alpen
graag gewild werden.
Naar den uitslag der in de verloopen eeuw gedane opdelvingen te oordeelen, was
het land tamelijk bevolkt. Wel is waar, zijn de overblijfselen van Romeinsche
woningen bijzonder talrijk in de nabijheid van Maas en Samber; doch daaruit mag
men geenszins afleiden dat de zeestreek, waar zulke overblijfselen veel zeldzamer
zijn, eene woeste streek was, waar dichte wouden slechts door staande wateren
afgewisseld waren. Het schier volledig gemis aan tastbare sporen der Romeinsche
beschaving in de streek laat zich zeer gemakkelijk verklaren

(1) Ammien Marcellin, boek XV, hoofdstuk 11: ‘Secunda Germania... Agrippina et Tungris
munita, civitatibus amplis et copiosis’.
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door de grondige veranderingen, tusschen de IIIe en de XVIe eeuw(1), in de zeestreek
overkomen, en door het feit dat, in dien aangeslibden grond waar steen duur en
zeldzaam is, de inwoners vroegtijdig de puinen der monumenten ten nutte maakten(2).
In alle geval weten wij dat de overblijfselen van Romeinsche nederzettingen, in de
XIe eeuw, nog talrijk waren in het land van Sint-Omaars en dat, rond hetzelfde tijdstip,
belangrijke krijgsgebouwen bestonden te Oudenburg(3). Is het al te vermetel, uit die
feiten af te leiden dat de kust reeds onder het Romeinsch Keizerrijk tegen de woedende
golven der zee beschermd was door dijken en andere kunstwerken?
Konden de bewoners van de latere Nederlanden onder de Romeinsche bescherming
hunne akkers bebouwen, hunne bosschen ontginnen en, naar het blijkt, een hoogen
trap van welstand bereiken, zoo bleven zij daarentegen tamelijk lang aan eigen taal
en godsdienst trouw. De groote steden welke verre van elkander, in het Oosten en
in het Zuiden, die uiterste grens van het Romeinsche Rijk omringden, konden op
haar maar een zeer traagzamen invloed uitoefenen. Het was de roeping van het
christendom den overgang naar de Romeinsche beschaving te voltooien.
Het spreekt van zelf dat de nieuwe godsdienst het eerst te voorschijn kwam in de
bevolktste, in de rijkste deelen van het land, wil zeggen in de valleien van Rijn en
Moezel. De eerste christenen van de Maas- en Scheldeoevers kwamen voorzeker
van Trier en van Keulen(4). Wij kennen overigens niets bepaalds omtrent het werk
der bekeering. De overleveringen, die de oprichting van de verschillende bisdommen
van het

(1) A. Rutot: Les Origines du Quaternaire en Belgique (Bulletin de la Sociéte belge de Géologie,
deel XI, 1897).
(2) Daardoor is het ongetwijfeld te verklaren dat men, in de omstreken van Ronse, waar men
veel Romeinsch aardewerk ontdekte, geenerlei spoor van woning vond.
(3) Hariulf: Tractatus de ecclesia S. Petri Aldenburgensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV,
blz. 872. Lambert Ardens: Chronicon, uitg. Godefroy Menilglaise, blz. 227, 241. Chronica
monasterii Watinensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 163. Volgens getuigenis van
Hariulf: loc. cit., dienden de groote zwarte steenen van de wallen van Oudenburg tot het
bouwen van de muren van het grafelijk kasteel te Brugge.
(4) Op het einde der 11e eeuw gewaagt Ireneus van Lyon van de christenen van Germanië. Alb.
Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands, deel I, blz. 6 (Leipzig, 1887).
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Noorden in de eerste eeuw doen dagteekenen, berusten op geenerlei geschiedkundigen
grond en moeten als loutere verzinselen beschouwd worden.
Hoogst waarschijnlijk werd de bisschoppelijke inrichting voor 't eerst te Trier
gesticht en breidde de bisschop dier stad, in den loop der IIIe eeuw, zijn invloed over
gansch Neder-Germanië uit. Reeds ten tijde van Sint Maternus (313) maakte Keulen
een onderscheiden bisdom uit, dat wellicht de civitas Tungrorum binnen zijne grenzen
sloot. Doch het christendom deed zoo'n rassen voortgang, dat de oprichting van een
bijzonder bisdom in die laatste stad noodzakelijk werd(1). Dat bisdom werd opgericht
rond het midden der IVe eeuw, en Sint Servatius, wiens aanwezigheid bij de
kerkvergaderingen te Sardika (347) en te Rimini (359) met oorkonden bevestigd is,
was de eerste authentieke bisschop waarvan de geschiedenis der Nederlanden gewag
maakt(2).
Weten wij maar weinig over het ontstaan van het bisdom Tongeren, zoo zijn wij
nog slechter bedeeld wat betreft Atrecht, Doornijk, Boulogne, Kamerijk. Daar die
steden minder belangrijk dan Tongeren en verder van de brandpunten van de
Romeinsche beschaving in het Noorden verwijderd waren, gaven zij slechts veel
later en veel trager toegang tot het christendom. Rond het einde der IVe eeuw waren
de Morienen nog heidenen, en het feit dat hun apostel Sint Victricius (tusschen 383
en 407) uit de ver verwijderde stad Rowaan komt, laat vermoeden dat de bisdommen
van Noord-België te dien tijde nog eene zeer onvolledige inrichting bezaten(3).

II
Ten tijde dat het christendom zich in de noordelijke deelen der provinciën van België
en Germanië begon te verspreiden,

(1) L. Duchesne, Mémoire sur l'origine des diocėses épiscopaux dans l'ancienne Gaule. Mémoires
des Antiquaires de France, deel L, blz. 337 (1889).
(2) Zie B. Krusch, over Sint Servatius, in Mon. Germ. Hist. Script. rer. Merov., deel III, blz. 83
en G. Kurth: Le Pseudo-Aravatius, in Analecta Bollandiana, deel XVI, blz. 164 (1897).
(3) Zie, omtrent de bekeering der Morienen, de brieven van Sint Paulinus van Nôle, in Migne:
Patrologia latina, deel LXI, blz. 839.
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smaakten deze streken de volkomene veiligheid niet meer die zij gedurende twee
eeuwen gekend hadden. De machtige schutmuur, die, sedert Julius Cesar, de barbaren
op den rechter Rijnoever gehouden had, begon te wankelen onder den aandrang der
Franken, en de geromaniseerde naneven der Kelten gingen zich weldra gedwongen
zien een gedeelte van hun grondgebied voor immer af te staan aan die zelfde
Germanen, tegen welke hunne vaderen vroeger den toegang tot de Maas- en
Schelde-valleien moesten verdedigen.
Hoogstwaarschijnlijk is het, dat de germaniseering der Nederlanden reeds vóór
de IIIe eeuw traagzaam begonnen was. Groot was het aantal Germanen die den Rijn
overstaken om dienst te nemen in de grenslegioenen of zich als landbouwers in de
provinciën te vestigen.
Die uitwijkelingen brachten nieuwe zeden en gedachten mede, en hunne
godsdienstige gebruiken vonden wellicht plaats naast die der ingeborenen. Doch daar
zij onder de Keltoromeinsche bevolkingen verstrooid leefden, versmolten zij zich
weldra met deze laatste. Uit de vermenging van de inboorlingen en de nieuwe
inwoners ontstond, evenals in alle nieuwe volkplantingen, een ras van gemengd
bloed, doch van gemeenschappelijke beschaving. In de massa van de inwoners der
provinciën, werd het weldra onmogelijk de afstammelingen der barbaren te
onderscheiden. Hoewel deels van Germaanschen, deels van Keltischen oorsprong,
aanschouwden al de bewoners van de streek tusschen Rijn en Noordzee het Keizerrijk
als hun vaderland en heetten zij zich graag Romeinen.
In de tweede helft der IIIe eeuw zagen de bewoners van noordelijk Gallië, voor
de eerste maal, de Germanen als veroveraars en plunderaars hun land overvallen.
Het Rijnleger, dat ten gevolge van de burgeroorlogen des Keizerrijks ontredderd
was, kon niet beletten dat de barbaren den stroom overstaken. Benden Franken en
Alemannen brachten verwoesting in de provinciën, terwijl andere vijanden, Franken
en Saksen, bestendig, langs de zee, strooptochten in het land der Morienen en
Menapiërs inrichtten.
Ongetwijfeld gelukte het den keizers ten slotte de overwel
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digers terug te drijven, doch de aangerichte schade was onberekenbaar. Dat blijkt
alleen uit het feit dat Maximinus, in 286, Franken als kolonisten vestigde in de
onbewoonde deelen van de landen der Morienen en der Trevieren(1). De verdediging
der kust werd ernstig ingericht: 't was niet meer enkel naar den Rijn, doch nu ook
naar de zee, dat men voortaan weerstaan moest aan eenen vijand, die zoo even blijk
van kracht gegeven had.
Ten gevolge van dit eerste alarm, onderging het land eene grondige verandering.
Dichte groepen Germanen kwamen zich, naar allen schijn, langsheen de zeekust
nederzetten. Door de studie der plaatsnamen vindt men ten huidigen dage gemakkelijk
nog de sporen van eene Saksische volkplanting in de omstreken van Boulogne(2) en
reeds op het einde der IIIe eeuw zagen de Vlaamsche velden - die al te veel van die
rooftochten te lijden hadden - hunne Romaansch geworden bewoners door vreemde
elementen verdringen(3).
Begunstigd door den opstand van Carausius (286-293), die met de bewaking der
zeekust belast was, hebben de Salische Franken zich meester gemaakt van het eiland
der Bataven en bedreigen zij de Nederlanden langs het Noorden, evenals de Ripuariërs
ze langs het Oosten bedreigen. Langs drie zijden tegelijk aan de aanvallen der barbaren
blootgesteld, zijn de Nederlanden nog slechts een voorpost, in Germaansche streek,
van het Romeinsche rijk; de dagelijks te herhalen pogingen om dat platte, overal
open, van natuurgrenzen ontbloote land te verdedigen, vermogen niets dan de
onvermijdelijke ramp eenige jaren te vertragen. Van den aanvang der IVe eeuw is
de streek, die begrensd is door de bocht van den Rijn, tusschen Keulen en de zee,
het schouwspel van een onophoudenden grensoorlog tusschen Franken en Romeinen.
Hoewel de overweldigers teruggedreven worden door Constantius Chlorus, door
Constantinus,

(1) Incerti panegyricus Constantio Caesare dictus; Panegyrici latini, uitg. Baehrens, blz. 147
(Leipzig 1874).
(2) G. Kurth: La frontière linguistique en Belgique, blz. 530 (Brussel, 1896, deel XLVIII der
Mémoires couronnés et autres mémoires, publiés par l'Académie).
(3) De jongste Romeinsche geldstukken, die men in de zeestreek vond, zijn toch van dat tijdstip.
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door Julianus, vernieuwen zij onvermoeid den aanval, die steeds moeilijker en
moeilijker af te slaan is. De streek ten Noorden van de heuvelen der Ardennen en
van Henegouw wordt door de heirscharen doorkruist en door de barbaren verwoest;
zij wordt dan ook ontvolkt en als in eene woestijn herschapen. De Rijn is niet meer
voldoende om den vijand af te houden. Achter den stroom hoeft eene tweede
verschansing. Vestingen verrijzen op de oevers van de Maas en redoute's langsheen
de baan van Boulogne naar Keulen(1). Die nieuwe schutmuren zijn niets dan blijken
van het dreigend gevaar, en vermogen niet het af te wenden. In 358 overwint Julianus
de Saliërs en, in stede van ze generziids den stroom terug te drijven, laat hij hun toe
zich in de woestenijen van Toxandrië (de Kempen) te vestigen(2). Wel is waar is het
als onderdanen van Rome dat zij die streek bewoonden, doch toen, in den aanvang
der Ve eeuw, Stilicho de legioenen uit het Noorden teruggeroepen had om Italië tegen
de Gothen te verdedigen, zagen de Frankische volksstammen de streek vóór zich
open en verspreidden zij zich in België, alwaar zij zich vestigden aan de oevers van
Lei en Schelde. Voortaan raakt de noordelijke grens des Keizerrijks den Rijn niet
meer. Zij volgt eene lijn over Marck (Pas-de-Calais), Atrecht, Famars en Tongeren(3),
die echter weldra nog meer naar het Zuiden daalt. In 431 bemachtigen de Saliërs de
stad Doornijk, terwijl de Ripuariërs, die van het Oosten naar het Westen tiegen, de
Maas oversteken.
In het Noorden van de door Rome verlaten provinciën België en Germanië, staan
dus weer twee volkeren tegenover elkander, als ten tijde dat Cesar in die streken
kwam, namelijk: de Germanen en de Belgoromeinen.
Als men, ten huidigen dage, op de landkaart, de taalgrens opvolgt die, van
Maastricht naar Duinkerken, in Zuid-Nederland, de bewoners met Romaansche taal
(Walen) van hunne Ger

(1) Kurth: op. cit., blz. 545.
(2) Koch: Kaiser Julian der Abtrünnige (Leipzig, 1899), blz. 402. Volgens W.C. Ackersdijck:
Over Toxandrië (Nieuwe werken der Maatschappij der Nederl. Letterkunde, deel V, Leiden,
1838), waren de grenzen van Toxandrië: ten Noorden en ten Oosten, de Maas, ten Westen,
de Donge die zich bij Geertruidenberg in de Oude-Maas werpt.
(3) Notitia Dignitatum Occid., XLII en XXXVIII, uitg. Seeck (Berlijn, 1876).
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maanschsprekende landgenooten(1) scheidt, treffen twee zonderlinge feiten dadelijk
het oog. Inderdaad, die grens volgt eene doorgaande, nergens gebroken lijn, die de
beide bevolkingen teenemaal zuiver van elkander scheidt. Op gansch hare lengte evenals de zee langsheen de kust - raken Vlaamsch en Waalsch elkander, zonder
ergens in elkander over te gaan: nergens zijn, in de taalgroepen die zij afbakent,
vlekken of insluitingen van de andere groep te vinden. Die toestand ware gemakkelijk
te verklaren, zoo de taalgrens samenviel met eene aardrijkskundige grens, zoo zij,
bij voorbeeld, den loop van een grooten stroom of den rug van eene bergketen volgde.
Maar het eigenaardige is juist dat zij nergens bepaald wordt door de verhevenheid
des gronds of den loop der rivieren. Schier overal doorsnijdt zij de vlakte, zonder
dat eenig stoffelijk merkteeken den reiziger verwittigt dat hij de taalgrens overschreed.
Die vreemdsoortige toestand, die wellicht in geen land ter wereld zijne weerga
heeft, verklaart zich ten volle als men rekenschap houdt met de historische
voorwaarden waarin de Germaansche verovering geschiedde en met den toenmaligen
staat van de streek. De Saliërs der Ve eeuw overvielen de Nederlanden niet als een
allesverwoestende stroom. Men zou zich erg bedriegen als men zich inbeeldde dat
zij met voorbedachten rade ter bestorming der provinciën togen. Van den dag dat
het Keizerrijk hun toeliet zich in Toxandrië te vestigen, dat hunne eeuwenlange
pogingen om op den linkeroever van den Rijn vasten voet te krijgen eindelijk lukten,
hielden zij voor langen tijd op, de Romeinsche legers te bestrijden en begonnen zij
den grond van hun nieuw vaderland op groote schaal te koloniseeren. De taak viel
des te lichter daar de oorspronkelijke bevolking dit door een voortdurenden oorlog
verwoest grondgebied verlaten had; 't is dus in naakte vlakten dat de nieuwgekomenen
hunne tenten opsloegen. Later, als de legioenen van het Noorden naar Italië
teruggeroepen werden, - waardoor

(1) Zie, voor de bepaling van die grens, Kurth: loc. cit., blz. 17 en volg. Die grens valt schier
volkomen overeen met die der dorpen (Dorfen) en der alleenstaande hoeven (Einzelhöfen).
Zie A. Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen enz., deel
I, blz. 517 (Berlijn, 1895).
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de weg naar België voor hen openlag, - togen zij naar het binnenland en namen zij
bezit van de valleien van Lei en Schelde. Dit alles, naar het schijnt, zonder dat zij
het zwaard hoefden te trekken. De Franken doorkruisten de eenzame beemden der
Menapiërs, zonder wederstand te ontmoeten. De weinige Belgoromeinensche boeren
die in deze open en sinds lang tot den inval voorbestemde streek achtergebleven
waren, werden omgebracht of in slavernij gesleept. Elke vooruitgang der verovering
ging gepaard met de inbezitneming van den bodem door het volk. Talrijke Vlaamsche
dorpen behielden, door de eeuwen heen, - gevolgd van het achtervoegsel ingem, den naam van den krijgsman die er toen de bakermat zijner familie stichtte(1).
Het bevolken van noordelijk België door de Franken is een naamloos werk, omdat
het verricht werd door gansch een volk dat handelt zonder vooruit opgevat plan,
onder de gansch natuurlijke aandrift die het buiten zijne te enge grenzen naar de vóór
zich uitgestrekte ledige vlakten drijft. Doch, toen de voorhoede der overweldigers die steeds haren tocht langsheen den loop der Schelde voortzette - in de omstreken
van Doornijk gekomen was, werd de strijd onvermijdelijk.
De soldaten van Aëtius, samengetrokken op de linie der Romeinsche heirbaan,
sloten den doortocht af. Hier komt Chlodio (Chlogio), de eerste koning der Saliërs
wiens naam tot ons kwam, te voorschijn. Door Chlodio aangevoerd, veroverden deze
gewelddadig de oppervalleien van de Leie en de gouwen benoorden de Somme,
terwijl zij, in het Oosten, Doornijk bemachtigden. Het is slechts in de omstreken van
Boulogne - waar de bevolking reeds sedert lang door de zeeroovers verontrust werd,
en dus weinig talrijk was - dat zij zich in grooten getale nederzetten tot aan de Canche,
en dat hunne taal in de plaats kwam van de Romaansche tongvallen der streek. In
het Zuiden en in het Noordoosten, in de Somme-vallei als in de omstreken van
Kamerijk, Doornijk en Atrecht, vermengden zij zich met de oorspronkelijke bewoners,
die al te talrijk waren om

(1) Kurth: op. cit., blz. 559; Meitzen: op. cit., deel I, blz. 545.
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door hen verdreven of opgeslorpt te worden. Op het oogenblik dat de Franken de
Romeinsche heirbaan naderden, bezaten zij, overigens, reeds in het laagland een
voldoend uitgebreid grondgebied voor volkplanting.
Zij zullen hunne veroveringen voortzetten, doch niet meer met het doel nieuwe
haardsteden te stichten. Voortaan krijgen die veroveringen een politiek karakter: zij
zullen voordeel brengen aan den koning, doch niet meer aan het volk. Ongetwijfeld
was het aantal Saliërs die zich vestigden in Henegouw, in Artesië en in de omstreken
van Amiens nog aanzienlijk. Doch de afgezonderde groepen die in de Romeinsche
landen ingesloten waren, konden onmogelijk blijven bestaan. Verstrooid te midden
van inboorlingen van een ander ras, gedurig in aanraking met eene hoogere
beschaving, ondergingen die voorposten weldra het lot vande Bourgondische en
Westgothische nederzettingen in het Zuiden van Gallië. Alleen door een
onophoudenden toevoer van versche krachten, hadden hunne bewoners hunnen
landaard onvervalscht kunnen bewaren. Doch de Frankische inval hield op, en de
zuidelijke Saliërs versmolten zich met de Romaansche bevolkingen, in wier midden
zij verstrooid waren.
Men zou zich kunnen afvragen waarom de Saliërs, als zij de grens van Toxandrië
overschreden, zich naar het Zuidwesten richtten, in stede van, door Brabant, recht
op 't Zuiden af te gaan, naar het binnenland van Gallië? De reden daarvan is
gemakkelijk te vinden.
Inderdaad, zoo de streek tusschen Antwerpen en Bergen den overweldiger die uit
het Noorden komt, hedendaags geenerlei natuurlijken hinderpaal biedt, was het in
de Ve eeuw gansch anders gesteld. Heel het zuidelijk deel der Nederlanden was toen
bedekt met een dicht woud, dat zich onafgebroken uitstrekte van de Scheldeoevers
tot de rotsige hoogvlakten der Ardennen, en het Kolenwoud heette(1). Dat houten
bolwerk hield de Franken in de Kempische en Vlaamsche vlakten. Op dien platten,
open

(1) Omtrent het Kolenwoud (Carbonaria silva), zie Duvivier: Le Hainaut ancien, blz. 63, en
Kurth: op. cit., blz. 545. Men ziet in Nithard, boek II, hoofdst. 2, 3, 6, 10, dat dit woud in de
IXe eeuw nog als eene natuurlijke grens aanschouwd werd. In verbinding met andere bosschen,
strekte het zich uit tot Dowaai. Maury: Les forêts de la Gaule, blz. 186 (Parijs, 1867).
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bodem ging het bevolken gemakkelijk: de grond lag heel gereed, vergde geen langen,
lastigen arbeid tot ontstruiken en ontginnen. De indringelingen spanden dus niet de
minste poging in om door het woud heen te geraken: hunne nederzettingen hielden
op aan zijn zoom. De Salische wet, de oudste oorkonde waarin ons de naam van het
Kolenwoud bewaard gebleven is, aanschouwde hetzelve - beteekenisvolle
omstandigheid - als de merksteen van de grens des Frankischen volks(1).
De geromaniseerde Kelten - door de Germanen ‘Wala’ geheeten, en de
rechtstreeksche voorouders der Belgische Walen - bleven gevestigd aan de overzijde
dier grens, in de open plaatsen en valleien van dat woud. Hoe beduidend de Duitsche
invloed in de boschstreek, vóór en tijdens de invallen, ook wezen mocht, toch was
hij onvoldoende om aard en taal harer bewoners grondig te wijzigen. Het woud was
voor hen zulk doelmatige schutmuur tegen de overweldiging als op hetzelfde tijdstip
de Alpen voor de Rhetoromanen en de Italianen van Tessin, of in Engeland de
heuvelen van Wallis en Cornwallis voor de Britten.
Waren de Walen ten Noorden en ten Westen gedekt door het Kolenwoud, zoo
waren zij aan hun oostervleugel beschermd door het nog minder doordringbare
Ardenner woud. De Ripuariërs drongen niet verder dan de vlakten van Haspegouw;
ook de horden Alemannen, welke het Eifeler heideland doortrokken hebben, vinden
eenen muur van bosschen vóór zich. Van het Ardenner woud bestaan heden nog
slechts overblijfselen, en het Kolenwoud is schier heel verdwenen. Door de studie
der plaatsnamen hebben de geschiedschrijvers niet alleen de uiterste grens vastgesteld
welke de Alemannische volkplanting in het Oosten, en de Frankische volkplanting
in het Noorden en in het Westen bereikte, toch tevens ook de vroegere uitgestrektheid
van de groote wouden, die als machtige dijken den vloed van de vijandelijke invallen
stremden en, te midden van

(1) Lex Salica, XLVII. De indeeling van de in Frankrijk gevonden Romeinsche muntstukken
bewijst dat de Franken het Ardenner woud vermeden. Zie A. Blanchet: Les trésors de
monnaies romaines et les invasions germaniques en Gaule (Parijs, 1900).
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de Germanen, den noordelijksten Romaanschen volksstam beschutten. Ten huidigen
dage nog, na meer dan 1400 jaar, is in het hedendaagsche België de oorspronkelijke
toestand niet veranderd: Walen en Vlamingen hebben, met zeer geringe wijzigingen,
tegenover elkander de stellingen behouden die hunne voorzaten rond het midden der
Ve eeuw ingenomen hebben.
Insgelijks natuurlijke hinderpalen scheidden, in de vlakten van het Noorden, de
door de indringelingen bezette grondgebieden van elkander. Als de Ripuariërs de
Maas overgestoken hadden, hielden zij halt vóór de moerassen der Kempen(1), aan
wier overzijde het land der Saliërs begon. Zijnerzijds strekte dit laatste zich niet uit
tot aan de zee. Zijne uiterste westergrens schijnt veeleer bepaald geweest te zijn door
de woeste boschstreek, die Vlaanderen, van Sint-Nicolaas tot Thorhout, schuins
doorsnijdt en waarvan de laatste overblijfselen nog maar over ettelijke jaren
verdwenen zijn(2). Evenals het Kolenwoud, werden die dorre streken door de Saliërs
versmaad. Slechts weinigen onder hen drongen tot aan het kustgebied van Vlaanderen.
Friezen, wellicht met langs de zee gekomen Saksen vermengd, bevolkten die streek,
waar men nog heden in de taal(3), het recht, de zeden, ja zelfs in de gelaatstrekken
der bewoners de onwraakbare bewijzen van hunnen oorsprong vindt.

III
Gelijktijdig met de Romaansch geworden bevolking, verdween ook in de Ve eeuw
het christendom uit de noordelijke Nederlanden. Zoo de eerste voorgoed het veld
geruimd had, was het andere maar tijdelijk teruggedreven.

(1) Meitzen, op. cit., blz. 544, en Kurth: op. cit., blz. 541.
(2) Andries: Notice sur la grande bruyère flamande de Bulscampveld (Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, 2e reeks, deel VIII, blz. 271 en volg.), Meitzen, op. cit., deel I, blz.
551. Zie J.W. Muller: Tijdschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde, deel XV, blz. 31
(1896). Ten tijde van Sint-Bavo (VIIe eeuw), moest men, om van Thorhout naar Gent te
gaan, een eindeloos, eenzaam bosch doortrekken. Acta SS. Boll., oct., deel I, blz. 234,
aangehaald door Kurth: op. cit., blz. 528.
(3) J. Te Winkel, in Paul: Grundriss der Germanischen Philologie, deel I, blz. 638;
Vanderkindere: Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au moyen âge, blz.
112.
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De Franken bekeerden zich niet dadelijk na het doopsel van Clovis (Chlodovech).
Zoo de krijgslieden, die den koning in Gallië vergezeld hadden, dadelijk zijn voorbeeld
volgden, ging dit zoo gemakkelijk niet voor de groote volksmassa die zich benoorden
het Kolenwoud neergezet had. De Kerk had, in die streek, groote moeilijkheden te
overwinnen en deed slechts zeer tragen voortgang. Wel is waar had zij er geen sterken
nationalen wederstand te bestrijden. Niets doet blijken dat de heidensche goden,
tegen het christendom, vastberaden verdedigers vonden. Ongelukkiglijk was de Kerk
niet in staat de haar zoo gunstige omstandigheden ten nutte te maken. Het was haar
onmogelijk het werk van de bekeering der noordelijke Franken met wilskracht en
vastberadenheid door te drijven.
Inderdaad, de menigvuldige invallen hadden de kerkelijke inrichting in
Noord-Gallië teenemaal ten gronde gericht. De diocesen, die bij den inval der barbaren
nog niet lang bestonden, verdwenen. In al de steden waar de veroveraars
binnendrongen, werden de christelijke gemeenschappen uiteengejaagd, terwijl alle
godsdienstoefeningen ophielden. Kortom, de katholieke inrichting overleefde
geenszins de Romeinsche inrichting, op welke zij gebouwd was en die haar tijdelijk
meetrok in haren val(1).
De diocesen van het Noorden werden slechts met zeer veel moeite heringericht.
Zij waren het niet die het op zich namen, den Franken het evangelie te verkondigen.
Dit was het werk van zendelingen uit verre oorden die, teenemaal onafhankelijk van
de inheemsche geestelijkheid, op eigen verantwoordelijkheid handelden. Onder hen,
neemt de vurige, volijverige Sint Amand de eerste plaats in. Die Aquitaansche monnik
had de ziel en de begeestering van een apostel. Tijdens eene bedevaart naar Rome,
meende hij de verschijning te zien van den heiligen Petrus, die hem beval aan de
heidenen van 't Noorden het evangelie te prediken. Hij aarzelde niet te gehoorzamen.
Hij ontving van koning Clotarius II den titel van bisschop en

(1) Zelfs in Kamerijk, die nochtans eene Romeinsche stad was, trof men in het begin der VIIe
eeuw nog heidenen aan. Zie Vita S. Gaugerici, Mon. Germ. Hist. Script. rer. Merov., deel
III, blz. 657.
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vestigde zich, kort daarop, met eenige gezellen aan den samenloop van Lei en Schelde,
ter plaatse zelve waar later de stad Gent verrijzen moest. Ter eere van Sint Pieter
stichtte hij er eene abdij, die de eerste katholieke nederzetting in het land der Saliërs
was(1). Doch in zijn ijver, ging Sint Amand zonder beleid te werk: hij meende dat
zijne toehoorders niet gauw genoeg konden bekeerd zijn. Als op zijn aanraden de
koning het gedwongen doopsel verordend had, kwam het volk in opstand. Dit
ontmoedigde Sint Amand, die Vlaanderen verliet om aan de verre Donau-oevers
andere zielen tot het christendom te winnen. Later zou hij echter terug bij de Franken
verschijnen. Rond 647 vinden wij hem terug als bisschop van Tongeren. Doch hij
had, naar het schijnt, de vereischte hoedanigheden niet om een diocese te besturen.
Na drie jaren voelde hij zulken afkeer van de grofheid en de stompzinnigheid zijner
barbaarsche geestelijkheid, dat hij afstand deed van zijn ambt en terug de monnikspij
aantrok, het eenige kleed dat aan een geestdrijver en idealist van zijne soort paste.
De ouderdom had zijne wilskracht geenszins verflauwd. Alsof hij het zich tot eene
eer rekende, Gods woord aan de meest verschillende menschenrassen te verkondigen,
ondernam hij nog, rond het einde zijns levens, eene zending bij de Basken.
Nadat hij te vergeefs overal de martelaarskroon had gezocht, kwam hij ten slotte
zijne levensdagen eindigen in die noorderlanden waar hij zijn apostelambt
aangevangen had. Hij stierf (rond 661?) in het klooster van Elnone, dat hij in de
omstreken van Doornijk gebouwd had en dat sedert dien aan hem gewijd was.
Het werk van Sint Amand werd voortgezet door den heiligen Eligius († 659) in
de vallei der Schelde, en door den heiligen Remaclus († 668) in de Maasvallei. Eerst
in het begin der VIIIe eeuw werd het volledigd door Sint Lambrecht († 705) en door
Sint Huibrecht († 727), welke de laatste heidenen van

(1) Doorgaans wordt geloofd dat die stichting in 610 plaats had. Doch thans is bewezen dat dit
jaartal, zonder eenigen geschiedkundigen grond, in de Xe eeuw door de monniken van
St-Pieters opgegeven is. Zie O. Holder-Egger: Zu den Heiligengeschichten des Genter St.
Bavos-klosters (Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet, Hannover,
1886), blz. 634 en volg.
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Toxandrië, van Brabant en van de Ardennen het christendom deden omhelzen. Er
hoefden dus meer dan twee eeuwen om de streek tusschen den Rijn en het Kolenwoud
te bekeeren. Dat komt des te zonderlinger voor, daar de Franken geene dweepzieke
barbaren en hunne koningen sedert lang katholiek waren, en daar hun land zonder
moeite of gevaar toegankelijk was.
Doch de verkondiging van 't evangelie was zonder samenplan ondernomen, aan
het initiatief van ettelijke personen overgelaten; daardoor ontbrak het haar aan leiding
en stelsel, en kon zij slechts zeer langzaam vooruitgaan. Niet alleen werden de
zendelingen door de Merovingische Kerk niet bijgestaan, maar schijnen zij zich zelfs
niet gewaardigd te hebben ze tot hun doel dienstbaar te maken. Wij zagen dat Sint
Amand, na verloop van drie jaren, zijn bisschoppelijk ambt te Tongeren nederlegde,
en wij weten dat kort daarna Sint Remaclus zijn voorbeeld volgde.
Nochtans zijn het de bisschoppen van noordelijk Gallië die de vruchten van eens
andermans arbeid moesten plukken. De evangeliepredikende monniken hadden bij
de Franken geene bisdommen gesticht. Zij hadden zich vergenoegd zielen te winnen;
zij hadden niet beproefd hunne veroveringen in te richten. Terwijl, bij de andere
Germaansche volkeren, de bekeering altijd gepaard ging met de stichting van
bisdommen in de voor het christendom gewonnen streken, was hier niets dergelijks
te bespeuren. Maar de nieuwe christenen konden toch niet zonder geestelijk bestuur
blijven, en daar de zendelingen zich geenszins met de inrichting van het bisschoppelijk
gezag bekommerd hadden, vulden de naburige diocesen die leemte aan, door de
bekeerde streken bij hun gebied in te lijven.
De kerken van het uiterste Noorden van Gallië, die door de invallen tijdelijk
vernield waren, verrezen weldra uit hare puinen. Reeds bij den aanvang van het
Merovingisch tijdvak, ziet men bisschoppen verschijnen te Maastricht(1), te Theru-

(1) Het is waarschijnlijk bisschop Munulphus (558-597) die den zetel van het bisdom Tongeren
overbracht naar Maastricht, Hauck: op. cit., deal I, bl. 123 n.
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anen, te Doornijk, te Atrecht(1). Zonder twijfel hadden die bisschoppen in den beginne
een weinig verzekerd bestaan. Hun gezag strekte zich zelden uit buiten den bijvang
der stad waar zij woonden, en, in de eerste tijden, hadden zij eene alles behalve vaste
verblijfplaats. In den loop der VIe eeuw, verhuisden de bisschoppen van Atrecht naar
Kamerijk, die van Doornijk naar Noyon, en in het begin van de VIIIe eeuw bracht
Sint Huibrecht den zetel van het bisdom Maastricht over naar Luik.
Het werk der kerkelijke herinrichting in het Noorden werd, in den loop van het
Merovingisch tijdvak, onder den invloed van gansch Romeinsche gedachten
voltrokken. De herinnering aan den tijd des Keizerrijks, toen Staatsbestuur en
Kerkbestuur dezelfde districten hadden, was nog niet vergeten en daarom gebruikten
de bisschoppen de namen der oude steden in hunne officieele titels. De bisschoppen
van Maastricht-Luik heetten zich episcopi Tungrorum, en die van Theruanen episcopi
Morinorum, hoewel Tongeren en Morienen intusschen voor altijd verdwenen waren.
Beantwoordden die namen niet meer aan de werkelijkheid, dan toch bewaarden zij,
op de noorderlanden, de aanspraken van de bisschoppen welke die namen droegen.
Als het heidendom benoorden het Kolenwoud verdwenen was, beschouwden die
bisschoppen het dus gansch natuurlijk hun eigendom terug te nemen en hun geestelijk
gezag te herstellen over de grondgebieden die, in het Romeinsch tijdvak, aan hunne
diocesen onderworpen geweest waren.
Het bisdom Luik strekte zich uit tusschen de Maas en de Dijle, het diocese
Kamerijk-Atrecht tusschen de Dijle en de Schelde, het bisdom Noyon-Doornijk reikte
van de Schelde en de zeekust tot het Zwijn, terwijl de IJzervallei aan Theruanen
gehecht werd. In de door de Franken bevolkte streek, herstelde de Kerk dus, schier
ongewijzigd, de grenzen van de civitates der Tongeren, der Nerviërs, der Menapiërs
en der Morienen. Het eerste diocese behoorde tot het aartsbisdom Keulen, terwijl de
drie

(1) Het bisdom Atrecht werd hersteld door Sint Waast († 540), doch korts nadien (rond 545?)
hield het op een onafhankelijk bestaan te hebben, om maar, tot in 1093, een enkel bisdom
met Kamerijk uit te maken.
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andere deel uitmaakten van het aartsbisdom Reims. Van toen af tot in de XVIe eeuw
was de bodem der Nederlanden verdeeld in twee groote kerkelijke provinciën, die
overeenkwamen met de oude keizerlijke provinciën Belgica secunda en Germania
inferior. De tot het Christendom bekeerde barbaren werden ingedeeld in dezelfde
districten waarin het Keizerrijk vroeger zijne onderdanen van Keltisch ras ingedeeld
had. De kerkelijke aardrijkskunde der Nederlanden bleef tot de regeering van Philips
II teenemaal Romeinsch: eerst in 1559 hielden de in de VIIe eeuw door Sint Amand
en Sint Remaclus bekeerde streken op, onder de gehoorzaamheid van de bisdommen
van Noord-Gallië te staan en maakten zij nieuwe diocesen uit.
De hierboven uiteengezette feiten moesten hoogst gewichtige gevolgen hebben.
Door de diocesen in te richten zonder rekening te houden met de grenzen van rassen
en talen, door Franken en Galloromeinen onder hetzelfde bisschoppelijk gezag te
vereenigen, bereidde de Kerk, als het ware, de bewoners der Nederlanden voor tot
die rol van bemiddelaars tusschen Romaansche beschaving en Germaansche
beschaving, die zij in de volgende eeuwen moesten vervullen. Juist daardoor
onderscheidt de geschiedenis van Zuid-Nederland zich reeds van den beginne zoo
grondig van die van Noord-Nederland. Door de stichting van het bisdom Utrecht
kregen de noordelijke Nederlanden een zuiver Germaansch kerkelijk bestuur: zij
werden niet, als hunne zuiderburen, ingelijfd in de kerkelijke districten van Gallië,
en de bron van hunne geestelijke beschaving is teenemaal zuiver van allen
Romeinschen invloed.
Naarmate het nieuwe geloof dieper wortel schoot in de harten der Franken, des te
meer ondergingen zij ook den invloed van die geromaniseerde streken waar hunne
bisschoppen woonden, waar zich de domkerken verhieven, waar de reliquieën van
de door hen vereerde martelaren bijgezet waren, waar hunne priesters opgeleid
werden. De Franken hadden dezelfde godsdienstige centrums als de Walen. En
generzijds den zoom der uitgestrekte wouden die een einde gesteld hadden aan de
uitzetting hunner volkplanting, waren de brandpunten van hunnen eeredienst. De
Romeinsche steden, die nu hunne kerke-
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lijke hoofdplaatsen geworden waren, waren voor hen geene vreemde steden meer.
Onder den invloed der Kerk, verminderde de wederzijdsche afkeer tusschen beide
rassen en was de taalgrens voortaan geen sluitboom meer voor de menschen die zij
scheidde.
De bewoners van de Germaansche deelen der diocesen Luik, Kamerijk en Noyon(1)
richtten hunnen blik naar het Zuiden, en toch bleef hun ras zuiver, toch hielden zij
hunne taal in eere. Reeds vroegtijdig waren de Franken van Maas en van Schelde in
zekere mate geromaniseerd. Na de Ve eeuw greep geene vermenging meer plaats
tusschen de beide volksrassen der Nederlanden. Doch daar zij gelijkelijk aan
denzelfden beschavenden invloed onderworpen waren, door een gemeenschappelijken
godsdienst gedwongen waren hunne blikken naar dezelfde punten te richten, konden
zij onmogelijk langen tijd tegenover elkander in vijandschap en afzondering blijven.
De Kerk had begonnen met de Franken uit België's laaglanden van de Germanische
wereld te scheiden. De staatkunde der Merovingiërs zette, onbewust, haar werk in
die richting voort.
Men weet dat, in den loop der VIIe eeuw, het Romaansche deel en het Germaansche
deel van de Frankische monarchie zich meer en meer, onder de namen van Neustrië
en Austrasië, tegenover elkander stellen. In zulke omstandigheden, schenen de Saliërs
der Scheldegouwen tot Austrasië te moeten behooren, waar hunne broeders van
Dietsch ras woonden. En toch was het gansch anders. Vreemd mag het heeten dat
de grens tusschen Neustrië en Austrasië, nadat zij de taalgrens op schier heel hare
lengte gevolgd heeft, deze in de Nederlanden eensklaps verlaat om de richting te
nemen van de lijn die, dwars door Brabant, de bisdommen Luik en Kamerijk van
elkander scheidt. De kerkelijke grenzen hebben aldus de staatkundige grenzen bepaald.
In stede van rekening te houden met de ongelijksoortige nationaliteit der bevolking,
nam de Staat eenvoudig de indeeling aan, welke de Kerk onder die bevolking gemaakt
had.

(1) Tot in 1146 waren Doornijk en Noyon maar één enkel diocees; de bisschop verbleef te Noyon.
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Hij verloor uit het oog dat de bewoners van de noordelijke diocesen tot verschillende
rassen behoorden. Hij vroeg niet of de inwoners Franken of Walen van geboorte
waren; neen, degenen die stonden onder het gezag van de bisschoppen van Kamerijk,
van Noyon en van Theruanen werden Neustriërs, terwijl men de geestelijke
onderdanen van den bisschop van Luik als Austrasiërs beschouwde. Die namen,
welke overigens slechts volkengroepen aanduidden, hadden ten onzent eene louter
staatkundige beteekenis. De eerste grenslinie die het wereldlijk gezag op België's
bodem trok, moest de Vlaamsche Saliërs van Germanië scheiden, terwijl zij
daarentegen de Walen van de Ardennen, van het Naamsche en van Henegouw bij
Germanië bracht.
Ongetwijfeld moet men aan dit feit, hoe zonderling het ook weze, geen overdreven
beteekenis hechten. Want op het einde de VIIIe eeuw bestonden Neustrië noch
Austrasië meer, en verdween daardoor ook de grensscheiding waarvan hooger spraak.
Doch wij zullen zien dat zij later ongeveer in dezelfde omstandigheden weder zal te
voorschijn komen en het is aanmerkenswaardig dat, reeds in de verste tijden, de
taalgrens, in België, niet samenviel met de politieke grens.
De geschiedkundige aangelegenheden die, dadelijk na den inval, op de Salische
Franken inwerkten, lieten hun dus niet toe, zoo niet de eigenschappen, dan toch de
onafhankelijkheid en om zoo te zeggen de zelfstandigheid van hun ras zoo zuiver te
bewaren als hunne Duitsche broeders. Terwijl wij zien hoe - tot het tijdvak waarop
de Merovingische monarchie in verval geraakt - de verschillende Germaansche
volksstammen zich als nationale hertogdommen inrichten, hoe zij zich, volgens de
natuurlijke bloed- en taalverwantschap, scharen rond eenen erfelijken hoofdman
wiens macht schier die eens konings evenaart, is aan de boorden der Schelde op niets
van dien aard te wijzen. Van de VIIe eeuw af, maken de Ripuariërs, de Alemannen,
de Thuringers onderscheiden hertogdommen uit, doch nooit bestond er een Salisch
hertogdom.
En nog zonderlinger is het dat de naam Francia nooit gegeven werd aan die gouwen
die, ten Noorden van het Kolen-
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woud, door de Franken bevolkt werden en van waar hunne heirscharen, onder de
aanvoering van Clovis, ter verovering van Gallië togen. Hare namen: Vlaanderen,
Brabant, hebben geenerlei volkenkundige beteekenis. Meer nog: de bewoners van
die streken vergaten weldra zelven hun landsnaam. Zij lieten dien ontnemen door de
Galloromeinen van het Zuiden. Heel den tijd der middeleeuwen door, werden zij
door hunne Waalsche buren niet Franken, maar Thiois geheeten, terwijl zij zich
zelven ook ‘Dietschen’ noemden.

IV
Zoo de Belgische Franken - in de Galloromeinsche diocesen ingedeeld en van het
Germaansche Austrasië afgezonderd - vroeger dan deze aan den invloed eener
vreemde beschaving gevoelig waren, toch blijkt het nergens dat de Romaansche
bevolking van Henegouw en van Artesië op hen, in het begin, den minsten invloed
uitoefende. Niet aan het gezag van het Gallische volk, doch aan dat der Gallische
Kerk, werden zij allereerst onderworpen.
Het waren de Walen niet die hunne buren romaniseerden; integendeel, deze voerden
de Germaansche beschaving bij de Walen in. In weerwil van de Latijnsche taal die
zij behielden, waren de Walen, reeds in de Ve eeuw, een half-Germaansch volk. Niet
alleen mengde hun bloed zich in zeer sterke verhouding met dat der indringelingen,
doch zij namen ook hunne zeden en hun recht aan. Zij zagen hoe de Frankische
koningen zich met hunne krijgslieden vestigden in de puinhoopen hunner steden, en
de wanorde die in de Kerk heerschte ontnam hun de bescherming der bisschoppen,
juist als die hun onontbeerlijk werd. De overwinnaars moesten in het Walenland een
staat van zaken scheppen die overeenkomt met dien welke, in Engeland, ten tijde
der verovering door de Normandiërs heerschte. De koningen bemachtigden de fiscale
goederen, terwijl de mindere hoofdmannen zich de domeinen toeëigenden die van
hunne gading waren, onder elkander de kerkgoederen verdeelden, en de dochters
van de groote grondeigenaars der streek tot vrouw
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namen. Van Chlodio tot Clovis, was de streek weerloos prijs gegeven aan al de
gruwelen eener militaire bezetting.
Doch als Doornijk en Kamerijk geene koninklijke verblijfplaatsen meer waren,
als de koningen hun hoofdkwartier naar de vallei der Seine overgebracht hadden en
dat het leger hen gevolgd was, brak een gansch ander tijdvak aan. De dosis vreemde
elementen die in de bevolking gedrongen was, werd langzamerhand door haar
opgeslorpt. Het evenwicht tusschen indringers en inboorlingen, dat ten voordeele
der eerste tijdelijk verbroken was, werd hersteld. Van weerskanten had men
beurtelings de overhand. De Franken, die minder talrijk doch machtiger waren, gaven
aan het maatschappelijk leven in het Walenland het karakter dat het eeuwenlang
bewaren moest. Daarentegen namen zij zelven het Latijnsch dialect aan, dat zij overal
rondom zich hoorden spreken. De Germanen bemachtigden het recht en de Romeinen
de taal. De ‘costumen’ van het Walenland staan zoo rechtstreeks in verband met de
Salische wet als die van Vlaanderen en Brabant, terwijl heden nog alleen de
plaatsnamen aan de taal herinneren welke, over veertien eeuwen, de veroveraars van
Namen, Henegouw en Artesië spraken.
De overgang der Walen naar de Germaansche beschaving geschiedde op denzelfden
tijd als de overgang van de noordelijke Franken tot het christendom. Eens dat beide
volkeren in dezelfde diocesen vereenigd waren, dat beide een gemeenschappelijk
recht en een gemeenschappelijken eeredienst bezaten, konden zij elkander niet meer
als vreemdelingen bejegenen. Die wezenlijke elementen van alle beschaving,
godsdienstige beschouwingen en gerechtelijke beschouwingen, waren van weerszijden
dezelfde; op den duur moesten zij beide volkeren dichter bij elkander brengen. Zij
lukten daar in des te beter daar, bij den invloed dien zij uitoefenden, zich de niet
minder machtige invloed der economische verschijnselen kwam voegen.
De Franken die Noord-België kwamen bevolken, waren een volk van vrije boeren
en eigenaars. Bij de verovering, kreeg het hoofd van elk gezin een stuk grond, dat
hij met zijne kinderen en zijne slaven bebouwde. Overeenkomstig de gewoonte der
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Saliërs waren deze landbouwondernemingen in de vlakte verstrooid of in kleine
groepen vereenigd. Nergens ontmoette men zulke dorpen, die de meeste Germaansche
streken kenschetsten, met hun in verschillende ‘gewannen’ verdeelden bodem en
hunnen tot in het oneindige verbrokkelden grond. Rondom elk huis strekten zich de
ertoe behoorende akkers en weilanden uit. Het huis zelf was omgeven van een
ingesloten hof, waarin kleine, van elkander afgezonderde gebouwen stonden die tot
stalling, graanschuur, bakoven enz. dienden. Dat alles is zoo tot huidigen dage
gebleven en de Vlaamsche hoeve van de XXe eeuw is de trouwe afbeelding van de
Salische hoeve der Ve eeuw, met dit enkel verschil dat de leemen wanden en de
strooien daken vervangen zijn door steenen muren en pannendaken(1). Edoch, zoo de
uitwendige vormen bleven bestaan, toch werd de economische toestand van het land
weldra zeer grondig gewijzigd. De grooteigendom, met de verschillende
leenverhoudingen die hij veronderstelt, en de menigvuldige, daardoor onder de
menschen geschapen rangverhoudingen, voerde er zich weldra in en veranderde
teenemaal het zeer eenvoudig stelsel der oorspronkelijke kolonisatie.
Dit laatste had wellicht nog lang in zwang kunnen blijven, hadden de Franken van
Vlaanderen en Brabant, in navolging van de Friezen, bij voorbeeld, volkomen van
de Romeinsche wereld afgezonderd kunnen leven. Doch, zooals wij zagen, maakten
de historische verhoudingen, waarin zij leefden, die afzondering gansch onmogelijk.
Evenals zij den godsdienst der provinciebewoners aannamen, zoo ook oefende dezer
maatschappelijke toestand vroegtijdig een invloed op hen uit. Degenen onder hen
die zich ten Zuiden van de taalgrens nedergezet hadden, hadden er den grond in het
bezit van enkele grooteigenaars gevonden en - in stede van een volk van vrije boeren
- een volk van lijfeigen boeren en laten of cijnsenaars, welke min of meer tot den
grond behoorden, en, jegens hunne grondheeren, aan allerlei cijnsen en diensten
onderworpen waren. Die inrichting lieten zij onaangeraakt. In vele domeinen bestond

(1) Meitzen: op. cit., deel I, blz. 535 en volg.; deel III, blz. 292.
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heel de verandering eenvoudig hierin dat de Galloromeinsche meester verdreven
werd door den koning of een zijner antrustiones (w.z. die in de trustis of bescherming
des konings opgenomen zijn). Overigens verdwenen niet al de oude bezitters. Zij,
die hunne goederen behielden, maakten met de ‘nieuwe rijken’ van Germaanschen
oorsprong, eene klasse potentes (machtigen), eene soort aristocratie van het
grondbezit, uit. Die adel moest natuurlijk invloed uitoefenen op het noordelijk gedeelte
van het land. De door misgewas ten onder gebrachte boeren, de van steun verstoken
weduwen stonden hem den eigendom hunner goederen af en traden als grondhoorigen
onder de bescherming der grooten. Het was onmogelijk den invloed van macht en
rijkdom te wederstaan. In de Germaansche ‘costumen’ kwamen wel eenige bepalingen
voor die dienen moesten om de erfgoederen ongeschonden te bewaren, doch die
zwakke hinderpalen werden zonder moeite omvergeworpen. Het was overigens in
de klasse der groote grondbezitters dat de koningen hunne ambtenaren kozen,
waardoor zij aan de economische oppermacht ook al het gewicht van het wettig gezag
gaven.
Ook de godsdienstijver bracht zeer ruim het zijne bij om de domeininrichting bij
de Franken in te voeren. Reeds in de VIIe eeuw, verrezen kloosters allerwegen in
Artesië en in Henegouw. Van St-Waast (te Atrecht) tot Ste-Waudru (te Bergen),
maken zij, langsheen de taalgrens, eene onafgebroken lijn uit: St-Bertin aan de Aa,
Hasnon, Elnone, St-Martens (te Doornijk), Lobbes, St-Ghislain, Crespin,
Ste-Geertruide (te Nijvel), Moustier-sur-Sambre, Andenne. Die talrijke kloosters
hebben hunne stichting te danken aan de groote familiën, die wedijverden in
vrijgevigheid te hunnen opzichte en hun milddadig schoone domeinen van hunne
allodiën afstonden. Volgens de overlevering, moeten de abdijen van Bergen, van
Hautmont, van Zoningen en van Maubeuge door ééne enkele familie gesticht zijn.
De kloostereigendommen vergrootten zich nog sneller dan de wereldlijke.
Langzamerhand stonden de koningen aan de monniken de fiscaalgoederen af welke
zij in het Doornijksche, in Artesië en in het Kolenwoud bezaten; in het Noorden
bezetten
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de vrije mannen, die eene plaats in den hemel wenschten, hunne erven aan de
kloosters. Toch waren de kerkgoederen niet zoo talrijk noch aanzienlijk in de
Frankische gouwen als in de Waalsche streken. De meeste oude abdijen, die in
Romaansche landen gebouwd zijn, bezaten daar ook het grootste deel harer domeinen.
Buiten St-Truiden en St-Pieters (te Gent), bestaat, vóór het einde van het Karolingisch
tijdvak, geenerlei belangrijk klooster in de Germaansche streek. Evenwel mag men
bevestigen dat, zoo de economische tegenstelling, die de door de taalgrens gescheiden
streken in den beginne boden, met de VIIe eeuw niet geheel verdwenen, zij dan toch
sterk verminderd was. Onder de wijzen van bodembezit, was geen grondonderscheid
meer, doch nog alleen een graadverschil.

V
Juist omgekeerd met hetgeen in vele andere, door de macht der wapenen gevormde
Staten geschiedt, genoten de gouwen die de zegevierende dynastie hadden zien
opkomen en bloeien, in Gallië, na de verovering, geene overwegende stelling. In de
Merovingische monarchie, namen de Nederlanden niet eene plaats in, die kon
vergeleken worden met die welke, later, aan Aragon en aan Castilië in Spanje, of
aan de Mark Brandenburg in Pruisen toekwam. Nauwelijks hadden de Frankische
koningen voorgoed de oevers der Schelde verlaten, of ze verloren de herinnering aan
die aloude bakermat van hun ras, aan die nevelachtige streek waar Childerik, in 't
goud gehuld, in zijn vergeten graf rustte(1). Naarmate zij zich romaniseerden, werd
het Salisch land, dat aan den zoom der groote wouden, aan de uiterste grenzen van
het rijk verloren lag, hun meer en meer onverschillig. Als zij het toppunt der macht
bereikt hadden, vergaten zij hun oorspronkelijk vaderland, evenals de Luxemburgsche
keizers later hun oud erfelijk hertogdom vergaten. De bewoners onzer streken namen
dan ook slechts een zeer gering deel aan de gebeurtenissen die zich, van de VIe tot
de VIIIe eeuw, op den bodem van Gallië ontrolden. Zij leefden

(1) Cochet: Le tombeau de Childéric (Parijs, 1859).
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afgezonderd en hadden nog den toenaam extremi hominum (de verste menschen)
kunnen verdienen, dien men destijds aan de vroegere bewoners dier streken (de
Morienen) gegeven had.
Het Karolingisch tijdvak stelde voorgoed een einde aan dien toestand. Karel de
Groote schoof de grenzen van de christenwereld tot aan de Elbe, en schonk daardoor
aan de Nederlanden de onschatbare weldaad ze, ten eeuwigen dage, de middenplaats
in de westerwereld te geven. In stede van afgezonderd te blijven aan de grenzen van
den Frankischen Staat, lagen zij nu in het centrum der middeleeuwsche beschaving,
het gemeenschappelijk gewrocht van de beide groote rassen die hun grondgebied
onder elkander verdeelden. De voorwaarden die van dan af hunne historische
ontwikkeling vaststelden, waren ontstaan. Geenerlei staatkundige, godsdienstige,
economische of maatschappelijke beweging deed zich nog in Europa voor, of zij
voelden er den weerslag van. En zoo, tusschen de Latijnsche streken van het Westen
en de Duitsche streken van het Oosten, zeden en gedachten konden gewisseld worden,
was het door bemiddeling der Nederlanden. Dikwerf waren zij het slagveld van
Europa, doch ook dikwerf zijn maatschappelijk proefveld. Op hun bodem, gevormd
door de aanslibbingen van stroomen, waarvan één uit Duitschland, de andere uit
Frankrijk kwamen, ontwikkelde zich, in den loop der eeuwen, eene beschaving van
bijzonderen aard, ontstaan uit zeer verschillende, tegelijk Germaansche en
Romaansche elementen, - met een woord, geene eigenlijk nationale, doch eene
Europeesche beschaving.
Nog andere oorzaken maakten van de tusschen Rijn en Noordzee gelegen streken
eene der levendigste deelen der Karolingische monarchie. Dáár bezat de nieuwe
dynastie het grootste deel harer domeinen, dáár verhieven zich hare geliefkoosde
verblijfplaatsen en dóór breidde zich dat groote Ardenner woud uit, waar de keizers
in het najaar het hert en den ever kwamen jagen. De Nederlanden werden het
voorgeborchte van Aken, en al degenen - gezanten, (missi dominici), bisschoppen,
hovelingen, Angelsaksische monniken, Italiaansche spraakkundigen, minnezangers,
kooplieden, bedelaars en lichtekooien - die van de
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verschillende plaatsen der christenwereld naar het Rome van het Noorden gingen,
moesten door de Nederlanden trekken. Hunne kloosters werden internationale
gasthoven. Op de door het Kolenwoud aangelegde Romeinsche baan ontstond een
ongehoord verkeer; op Maas en Schelde was het een schier onafgebroken stoet
vaartuigen, die volle vrachten wijn en koren naar het hof brachten.
Karel de Groote oefende, met ongemeene wilskracht, een persoonlijken invloed
uit op die landen die hij zoo goed kende, en waarvoor hij eene bijzondere voorliefde
liet blijken. Hij richtte ze zelf in naar den vorm van de door hem geschapen
instellingen. De groote domeinen die allerwegen ontstonden, kregen en behielden
eeuwenlang eene inrichting overeenkomstig de door de Capitulare de villis
voorgeschreven regelen. Anderzijds waren de Nederlanden de streek, waar eene der
gewichtigste rijkshervormingen - de vervanging van de vergadering der vrije mannen
in de rechterlijke gedingen door schepenen - het diepst wortel geschoten had. Tot
het einde der XVIIIe eeuw bleef het schependom de kenschetsendste en meest
nationale magistratuur van België. Door dit enkel voorbeeld kan men zich een
denkbeeld geven van de hevigheid van den Karolingischen invloed in onze gewesten.
De keizer beijverde zich ook om de Frankische instellingen op te leggen aan de
Friezen en de Saksen van de kust, die tot dan, te midden van de duinen en moerassen,
afgezonderd gebleven waren. Bij die halfbarbaarsche volksstammen had hij, naar
het schijnt, pogingen tot wederstand te overwinnen. Inderdaad daar kwamen gilden
van ontevredenen tot stand, die onder de lijfeigenen aangeworven werden, doch naar
allen schijn door de grooten van Vlaanderen en Mempiscus ondersteund waren, en
Lodewijk de Vrome zag zich, in 821, verplicht zijne missi te belasten die gilden te
ontbinden(1).
De bisschoppen der Nederlanden leefden in de nabuurschap van Karel en soms
zelfs met hem in gezelligen omgang; daardoor waren zij in de gunstigste gelegenheid
om zijne gewone

(1) Boretius: Capitularia regum Francorum, deel I, blz. 301, § 7 (Hannover, 1883).
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bezorgdheid voor de Kerk ten voordeele van hunne diocesen aan te wenden. Al
bezaten wij, in zijn brief aan Gerbaldus van Luik(1), niet een beteekenisvol blijk van
die bezorgdheid, dan zouden wij dezer uitgestrektheid kunnen schatten naar de
uitslagen die zij opleverde.
Inderdaad, de grofheid en de onbeschaafdheid die Sint Amand vroeger de
geestelijkheid van Tongeren aanrekende, zijn in den loop der IXe eeuw geheel
verdwenen. De geestelijken beginnen de fraaie letteren te beoefenen en de keizer
belast zich hun leermeesters te bezorgen. Aan Einhard vertrouwt hij de leiding der
beide Gentsche abdijen, St-Baafs en St-Pieters, Arno, een der beste leerlingen van
Alcuïnus, later aartsbisschop van Salzburg, is abt van Elnone. In St-Sauve, te
Valencijn, vindt men den Italiaan Georgius, den beroemden maker van een waterorgel,
dat in het paleis te Aken bewaard wordt. Schier al de kloosters van het land huizen
Iersche of Angelsaksische geleerde monniken, die belast zijn aan de jonge
kloosterlingen goed Latijn, versbouw en schrijfkunst te leeren. Ook de
vrouwenkloosters blijven niet vreemd aan de beweging. Te Maaseik, besteden Ste
Herlindis en Ste Reinula haar vrijen tijd aan borduurwerk en aan den geduldvergenden
arbeid, mooie handschriften met miniatuur-schilderwerk te versieren(2). Allerwegen
worden boekerijen gesticht. Men schrijft jaarboeken, geschiedenissen der heiligen;
de vormlooze verhalen der Merovingische legendenschrijvers worden omgewerkt.
Weldra worden de Nederlanden, waar een groot getal kloosters bestaan en waarheen
de vreemde leermeesters toestroomen, in der waarheid een zeer invloedrijk brandpunt
van kunsten en letteren. De Ier Sedulius(3) is het orakel van den kring geleerden die
rond den bisschop van Luik, Hartgar, bijeenkomt in de met schilderijen en glasramen
versierde zalen van het nieuw bisschoppelijk paleis. Aan het ander uiteinde des lands,
zijn de

(1) Boretius: Capitularia regum Francorum. deel I, blz. 241.
(2) Het oudste handschrift met miniaturen in België is het evangelieboek van Maaseik, van de
VIIIe eeuw. Zie Bulletins des Commissions royales d'art et d'archéologie, deel XXX (1891),
blz. 19 en volg. Vergel. Vita SS. Harlindis et Renulae, Acta SS. Boll., Maart, deel III, blz.
386.
(3) Zie Sedulii Scoti carmina, uitg. L. Traube: Mon. Germ. Hist. Poetae latini aevi Carolini,
deel III, blz. 151 en volg.
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scholen van St-Amand, onder de leiding van Hucbald, die heel het Westen door
beroemd is als dichter, geschiedschrijver en toonkunstenaar, zoo vermaard geworden,
dat Karel de Kale daar zijne zonen laat opleiden(1). Die feiten zijn beteekenisvol, doch
hoevele bijzonderheden van denzelfden aard zouden wij niet kennen, zoo de
Noormannen, te beginnen van het einde der IXe eeuw, onze gewesten niet aan
stelselmatige plunderingen hadden prijsgegeven! Heel gering zijn de kloosters die
door hen gespaard bleven. Schier allen verloren hunne boekerijen, en hunne schatten,
waarvan eene bij toeval in de kronijk van Sint-Truiden bewaarde lijst ons toelaat den
buitengewonen rijkdom vast te stellen(2), zijn de prooi der barbaren geworden. De
vlammen vernielden domkerken, kloosters, bisschoppelijke paleizen, zoodat geen
enkel staal van Karolingische beeldhouw- en bouwkunst in België overgebleven is.
De voortreffelijke ligging der Nederlanden in de IXe eeuw kenschetste zich niet
alleen door den bloei der godsdienstige en letterkundige beweging, doch ook door
de bedrijvigheid op economisch gebied. Midden in het toenmalig Europa, dat zich
uitsluitend met landbouw bezighield en verdeeld was in domeinen waar, als in zoovele
kleine onderscheiden werelden, de voortbrenging geregeld was, niet met het oog op
ruiling, doch met het oog op de bevrediging van de behoeften der heeren en hunner
familia, bieden zij ons het buitengewoon schouwspel van een betrekkelijk uitgebreiden
handel. Een groot deel van de allerhande eetwaren, die door het hof van Aken
verbruikt werden, moest op de Nederlandsche stroomen vervoerd worden, ook langs
daar lieten de kloosters van het Noorden hun Moezelwijn komen, daar de wijngaard
in hunne koude streken en onder hun regenachtigen hemel niet gedijen wilde. Ook
bestond toen reeds, in Vlaanderen en in Friesland, eene inheemsche nijverheid die
insgelijks het hare bijbracht om den handel te doen leven(3). Ten allen tijde dienden
de zoutweiden langsheen de zeekust tot de schapenteelt, en van lieverlede

(1) J. Desilve: De Schola Elnonensi Sancti-Amandi (Leuven, 1890).
(2) Gesta abbatum Trudonensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 230.
(3) E. Dümmler: Geschichte des Ostfränkischen Reiches, deel I, blz. 220 (2e uitg., Leipzig,
1887).
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begonnen de bewoners van de streek de wol, die zij verre boven hunne behoeften
overhadden, te verspinnen en te verweven. Het land was, door zijn aard, tot de
lakennijverheid voorbestemd. De Friesche lakens van de eerste middeleeuwen zijn,
onder een anderen naam niets dan de, onder het Romeinsch tijdvak, door Morienen
en Menapiërs vervaardigde lakens. Doch zij werden nog hooger geschat dan deze.
Gedurende heel het Karolingisch tijdvak gaan zij door als eene prachtstof, die, evenals
later de Vlaamsche lakens, alleen dient tot kleeding der grooten(1). Vervaardigd door
bedreven wevers die, van vader tot zoon, de weverij beoefenden, moesten zij,
inderdaad, eene veel hoogere waarde bezitten dan de grove weefsels die in de groote
landgoederen, door de lijfeigenen gemaakt werden. Kortom, de Friesche nijverheid
was, met betrekking tot de huisnijverheid van het overige des Rijks, eene
gespecialiseerde nijverheid; vandaar hare onbetwistbare meerderheid. De Friesche
lakens die reeds in het Merovingisch tijdvak op de jaarmarkten van St-Denys
verschenen, werden in de IXe eeuw, in gansch het Westen gewild. Langs den Rijn,
langs de Schelde, langs de Maas werden zij tot in het hart van Europa verzonden.
Ongetwijfeld vormden zij ook het grootste deel van den uitvoerhandel die de Belgen
van toen af, langs de havens Sluis, Quentovicus en Duurstede onderhielden met
Groot-Brittanje en met Scandinavië(2). Het druk verkeer van die steden met de
noorderlanden is ons op klaarblijkelijke wijze bevestigd. Muntstukken van die steden
werden teruggevonden zoo in Engeland als op de kusten der Oostzee(3), en men weet
dat die van Duurstede als model dienden voor de oudste muntstukken van Zweden
en van Polen. De betrekkingen tusschen de heidenvolkeren van het Noorden en de
kusten van Vlaanderen en van Holland waren zoo veelvuldig, dat zij zelfs de aandacht
der Kerk gaande maakten. In het

(1) G. Schmoller: Die Strassburger Tucher- und Weberzunft, blz. 359 (Straatsburg, 1879).
(2) Het Passio Frederici Trajectensis episcopi. opgesteld in de Xe eeuw door Odbert (Mon.
Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 354) zegt dat die stad, vóór hare vernieling door de
Noormannen, 55 kerken had, wat klaarblijkelijk overdreven is.
(3) V. Gaillard: Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, blz. 16 (Gent, 1852-57).
- M. Prou: Les monnaies carolingiennes, blz. 10 (Parijs, 1896).
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klooster van Thorhout, niet verre van Sluis, werd eene school gesticht voor
zendelingen, die aan de Denen het evangelie moesten gaan prediken.
De zeehandel ontwikkelde op zijne beurt de nijverheid van het vervoer met
binnenschuiten. Stapels en pakhuizen verrezen op de oevers der groote rivieren. Te
Valencijn aan de Schelde en te Maastricht - gelegen ter plaats waar de Romeinsche
heirbaan de Maas overschrijdt - woonden reeds, ten tijde van Karel den Groote,
talrijke kooplieden en schippers(1).
Het zal overbodig zijn deze korte schets meer uit te breiden. Hoe onvolledig zij
ook weze, toch zal zij ten overvloede bewijzen dat de Karolingische beschaving, in
hare meest verschillende uitingen, hare volmaaktste, en als men het zoo heeten mag,
hare zuiverste uitdrukking in Zuid-Nederland vond. Door een zeldzaam gelukkig
toeval oefende geen enkel der verschillende elementen die tot hare wording
medewerkten, in onze streken, een overwegenden invloed uit. De Nederlanden waren,
zoowel door hunne ligging als door hunne gemengde bevolking, wonderbaar
voorbereid om die door Karel den Groote gedroomde, meer algemeene en christelijke
dan nationale beschaving aan te nemen die, in weerwil van de staatkundige
wijzigingen die zij beleefden, nooit ophield in stand te blijven en zich te ontwikkelen.
Die streken zonder naam, zonder duidelijke grenzen, bewaarden altijd in Europa een
ietwat Karolingisch karakter, dat ze van de andere Staten onderscheidt. En 't is niet
zonder grond dat hare bewoners vroegtijdig de herinnering hunner nationale
overleveringen verloren en de heldenzangen van Chlodio's en Clovis' gezellen
vergaten, om aan Karel den Groote de eerste en de glorierijkste plaats in hunne
geschiedkundige legenden te gunnen.

(1) Einhard: Translatio S.S. Marcellini et Petri, Mon. Germ, Hist. Script., deel XV, blz. 238 en
volg.
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Hoofdstuk II
Het ontstaan van het Hertogdom Lotharingen en van het Graafschap
Vlaanderen
I
Gedurende de eerste vijftig jaren na den dood van Lodewijk den Vrome, onderging
het grondgebied der Nederlanden zulke snelle en zulke talrijke vervormingen als die
welke, een duizendtal jaren later, het einde der XVIIIe en het begin der XIXe eeuw
kenmerkten(1). Dat is ook heel natuurlijk. Daar zij gelegen zijn aan de grenzen van
Francia Occidentalis, het latere Frankrijk, en van Francia Orientalis, het latere
Duitschland, moest de grens die beide westersche Staten van elkander scheidde, door
hun grondgebied getrokken worden. Doch vóór dat die grens de lijnrichting kreeg
die ze tot aan de regeering van Karel V schier onveranderd behield, werd ze dikwijls,
naarvolgens oorlogen en tractaten, tusschen Oost en West verlegd. Doch - nogmaals
dient er op gewezen - nooit mocht zij, onder al die wijzigingen, samenvallen met de
grens van rassen of talen. De opvolgers van Karel den Groote verdeelden onder elkaar
de Nederlanden zonder zich het minst te bekommeren om het ras dezer bewoners.

(1) Omtrent de tractaten van het Karolingisch tijdvak in hunne betrekkingen tot België, zie L.
Vanderkindere: Histoire de la formation des principanté belges an moyen àge, deel I, blz.
4 en volg.
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Met het verdrag van Verdun (843), begint de reeks verdeelingstractaten, die zich
sedert dien zoo dikwijls in de geschiedenis van België vernieuwden. Het schonk aan
Lotharius heel het grondgebied begrepen tusschen Rijn en Schelde, terwijl het de
streek tusschen Schelde en Noordzee aan Karel den Kale ten deele gaf. Daardoor
sneed het de Nederlanden in twee deelen, die slechts na verloop van zes eeuwen
weder vereenigd werden. Bij den dood van Lotharius (855) werd zijn ongelijkslachtig
rijk onder zijne zonen verdeeld, en maakte de streek tusschen de Noordzee en het
Jura-gebergte het rijk van Lotharius II uit. Dat rijk, waarin Friezen en Franken,
Alemannen en Walen ondereen leefden(1), kreeg een naam die goed overeenkwam
met zijn ongelijksoortigen aard en algemeen ingang vond; men noemde het bij gebrek
aan beters, naar den naam van den vorst, ‘Lotharingen’ (regnum Lotharii,
Lotharingia(2). Het bevatte de schoonste en bekendste deelen van het Karolingische
rijk(3), met de keizerlijke stad Aken, de aartsbisschoppelijke steden Keulen en Trier
en de vermaarde wijnstreken van Rijn en Moezel, die de afgunstige bewondering
van de naburige streken verwekten. Men begrijpt dan ook gemakkelijk dat Karel de
Kale zich verhaastte het te overmeesteren, bij ontvangst van de tijding des doods van
Lotharius, overleden in Italië op 8 Augustus 869. Hij liet zich in aller ijl kronen te
Metz, op 9 September daaropvolgende, en

(1) Voortaan heet ik, in dit werk, al de Romaansche bevolkingen van de Nederlanden ‘Walen’.
't Is inderdaad zoo (Wala, Waelen) dat de Vlamingen immer hunne Franschsprekende buren
geheeten hebben, welken naam zij overigens ook gaven aan de bewoners van het eigenlijke
Frankrijk, in zooverre deze de gualonica lingua of Waclsch spraken. In het begin der XIVe
eeuw onderscheidt de schrijver van de Annales Gandenses nog de Franci (bewoners van
Francië of Ile de France) van de andere Gallici (Walen), dat is, van de Franschsprekenden
over 't algemeen. Onder oogpunt van taalwetenschap, vindt men in het Romaansch gedeelte
van België twee onderscheiden dialecten: 10 het eigenlijke Waalsch, dat gesproken wordt in
de huidige provinciën Luik, Luxemburg en Namen, in het Oosten van Henegouw en in het
Zuiden van Brabant, en 20 het Picardisch, dat verspreid is in het Westen van Henegouw, in
Waalsch-Vlaanderen en in Artesië.
(2) Volgens Parisot, blz. 748 (zie volgende nota), komt de naam Lotharingia voor 't eerst voor
in de Antapodosis van Luidprand van Cremona, geschreven tusschen de jaren 958 en 962.
(3) Omtrent de uitgestrektheid van het rijk van Lotharius II, zie R. Parisot: Le Royaume de
Lorraine sous les Carolingiens (843-923), blz. 92 en volg. (Parijs, 1899). Men mag berusten
op dit voortreffelijk werk, waarin de schrijver zich, als het ware, onder Lotharingisch oogpunt
stelt, voor alles wat betreft de geschiedenis van Lotharingen tot in 923.
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kon zich, doch niet lang, vleien de grenzen zijner Staten tot aan den Rijn verschoven
te hebben. Inderdaad, het verzet van Lodewijk den Duitscher en de vrees voor een
oorlog deden Karel achteruitdeinzen. Op 8 Augustus 870 kwamen beide broeders
samen te Meersen, bij Maastricht, en verdeelden zij onder elkander het rijk van hun
neef.
Het verdrag van Meersen bracht eene aanzienlijke verandering in de kaart van
Europa. Het vernietigde den tusschenstaat die, tot dan toe, het rijk van Karel den
Kale gescheiden had van het rijk van Lodewijk den Duitscher, zoodat beide landen
onmiddellijk elkander raakten. In het stroomgebied van den Moezel volgde de
gemeenschappelijke grens tamelijk nauwkeurig de scheidslijn tusschen de bewoners
van Germaansch ras en die van Romaansch ras(1), doch zij week daarvan af in het
Noorden, waar zij den loop der Ourthe en der Maas volgde; daardoor bleef schier
heel het huidige België aan Karel den Kale.
Het verdrag van Meersen was echter van geen langen duur. Karel maakte den dood
van zijn broeder (28 Augustus 876) ten nutte om zich meester te maken van de streken
die hij in 870 had moeten laten varen. Doch zijn neef, Lodewijk de Jonge(2), trok
tegen hem te velde, en de twee legers ontmoetten elkander op 8 October 876, bij
Andernach. Het was de eerste maal dat Franschen en Duitschers tegenover elkander
op het slagveld stonden(3) en dat Lotharingen, zooals het naderhand zoo dikwijls zijn
moest, de prijs des overwinnaars wezen zou. Karel werd verslagen, en de dood (6
October 877) liet hem den tijd niet zijne poging te vernieuwen. Lodewijk III moest
gelukkiger zijn. Hij wist behendig partij te trekken uit de onlusten die bij den dood
van Lodewijk den Stamelaar (10 April 879) in Frankrijk uitbraken om zich al de
grondgebieden te doen afstaan, die Karel de Kale te Meersen ten deel gekregen had.
Daardoor was heel Lotharingen ingelijfd bij Duitschland, wiens westergrens nu van
de Maas tot de Schelde verschoven was.

(1) Parisot: op. cit., blz. 370 en volg.
(2) Tweede zoon van Lodewijk den Duitscher. De westelijke deelen van het rijk dezes laatsten
moesten hem toekomen. Zie Parisot: op. cit., blz. 414.
(3) Dümmler: Geschichte des Ostfränkischen Reiches, deel III, blz. 37.
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Die staat van zaken, die tijdelijk onderbroken was door de kortstondige vereeniging
van de verschillende deelen van Karel den Groote's rijk onder den schepter van Karel
den Dikke, werd hersteld, juist toen, door de afstelling van dien vorst (887), de
verschillende provinciën der monarchie zich voor immer van elkander scheidden en
zich tot zoovele onderscheiden staten vervormden. Het gelukte aan Lotharingen niet,
in tegenstelling met Bourgondië waarmede het nochtans wegens gemis aan
aardrijkskundige eenheid en rasseneenheid gelijkt, een onafhankelijk rijk te
grondvesten. Eenige pogingen om de zelfstandigheid te herwinnen lukten niet; het
bleef een bestanddeel van Duitschland.

II
Terwijl de koningen elkander het bezit van de Nederlanden betwistten, waren deze
streken overgeleverd aan al de gruwelen der vijandelijke invallen en der
regeeringloosheid. Zoo onze Nederlanden, meer dan elk andere streek, de weldaden
der Karolingische beschaving genoten hadden, werden zij ook erger getroffen door
de rampen die het rijk na den dood van Lodewijk den Vrome overvielen. Hunne
ligging in het midden van het rijk stelde ze eerst en vooral bloot aan de werking van
de zoo in- als uitwendige oorzaken die den door Karel den Groote ingerichten staat
van zaken deden verdwijnen.
De Nederlanden, die langs de zee gemakkelijk genaakbaar waren door de wijde
monden hunner stroomen en die vele rijke kloosters en koninklijke stolen bezaten,
moesten vroegtijdig de aandacht der Noormannen wekken. Hunne eerste poging
tegen de Vlaamsche kust wordt vermeld in 820: eene kleine vloot van dertien schuiten
werd gemakkelijk teruggedreven(1). Doch weldra kwamen de barbaren in grooten
getale terug; verscheidene onder hen hadden wellicht vroeger de havens bezocht en
kenden de streek, wat hun toeliet met samenhang te werk te

(1) Reeds op het einde der VIIIe eeuw, was de Noordzeekust door Karel den Groote in staat van
verdediging tegen de Noormannen gesteld, evenals zij door de Romeinsche keizers tegen de
invallen der Saksen beschermd werd. Abel-Simson: Karl der Grosse, deel II, blz. 208 (Leipzig,
1883).
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gaan. Van toen af waren zij onverwinbaar. Van de keizers noch de koningen, die al
hunne wilskracht moesten gebruiken in de oorlogen of staatkundige twisten waarin
zij gewikkeld waren, was ernstige wederstand te verwachten. Te rekenen van 834 is
heel de zeestreek, met de monden en armen van Maas, Rijn en Schelde, in de macht
van de Noormannen, en de kronijkschrijvers stellen vast dat de bevolking, die vroeger
zoo talrijk was, schier heel verdwenen is(1). Van de haven Duurstede, die viermaal
achtereenvolgens geplunderd werd, is niets dan een puinhoop overgebleven. Utrecht,
de mijterstad, is heel vernield. Het heeft schier den schijn dat een heidensche en
Scandinavische Staat in het Noorden der Nederlanden zal gesticht worden, want in
850 ziet Lotharius II zich verplicht den wikinger (zeekoning) Rorik, dien hij niet bij
machte is te verdrijven, met de oevers van de Waal te beleenen, en in 882 staat Karel
de Dikke Friesland af aan Godfried, nog een barbaar.
Nu de Noormannen in het Noorden vasten voet gevat hebben, kunnen zij langs de
voortreffelijke waterwegen, wier monden zij bezetten, heel gemakkelijk strooptochten
naar het binnenland inrichten. Zij gaan stelselmatig te werk: zij bepalen op voorhand
hunne hereenigings- en overwinteringsplaatsen, vermijden al te dikwijls terug te
komen in de reeds bezochte streken, laten eene behoorlijke tijdruimte tusschen hunne
strooptochten, die als met zorg bestuurde handelsondernemingen behendig op touw
gezet worden. In 850, 861, 864 komen zij in Vlaanderen, waar zij Theruanen in brand
steken en Sint-Bertin verwoesten. In 879 vallen zij in Brabant, in 880 in het
Doornijksche; in 881 worden Sint-Waast en Kamerijk in asch gelegd. In hetzelfde
jaar slaan zij te Elsloo, bij Maastricht, eene verschanste legerplaats op, van waar zij
heel het omliggende: Maastricht, Tongeren, Luik, Sint-Truiden, Aken, Malmedy,
Stavelot, Inden, Prüm onophoudend brandschatten. Leuven, waar de Dijle
onbevaarbaar wordt en waar de schepen der roovers dus noodzakelijker wijze moeten
blijven steken, wordt

(1) Altfried: Vita S. Liudgeri, boek I, hoofdstuk 27. ‘Nam concrematae sunt aecclesiae, monasteria
defuncta, deserta ab habitatoribus praedia in tantum ut... regiones maritimae, quas prius
multitudo tenebat hominum, pene sint in solitudinem redactae.’
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zijnerzijds het centrum der verrichtingen van andere horden plunderaars, die daar
een hoofdpakhuis voor den buit opslaan. De alleenblijvende pogingen van eenige
graven of bisschoppen vermochten niets tegen die met zooveel beleid en samenhang
ingerichte rooftochten. De heldendaden van Franko, die dichter Sedulius met
begeestering ophemelt(1), konden Luik's ondergang niet beletten, evenmin als die van
Wala, die dapper met de wapens in de hand sneuvelde, de vernieling van Metz
verhinderden. Tegen de Noormannen, die weinig van de kunst der belegering
verstonden, was alleen in de vestingen doelmatige beschutting te vinden. Allerwegen
verhieven zich burchten en wachttorens: het land kreeg langzamerhand een
leenheerlijk uitzicht.
De zegepraal, die Arnulf van Karinthië in October 891 te Leuven behaalde(2), stelde
een einde aan de invallen der plunderaars. Deze hadden wel geene doodelijke
nederlaag ondergaan, doch rond dat tijdstip zond Scandinavië geene benden vrijbuiters
naar Europa meer af; het land was overigens zoo uitgeput dat het aan de laatste
zeekoningen geene voldoende prooi meer bieden kon(3).
Als de Noormannen onze gewesten ontruimden, lieten zij niet alleen een verwoest
en halfontvolkt land achter. Te midden van de onveiligheid en de regeeringloosheid
die zij verwekt hadden, waren hier hoogst gewichtige gebeurtenissen voorgevallen.
Ten Oosten als ten Westen der Schelde, waren locale dynastieën ontstaan, en onze
aandacht moet voortaan gevestigd zijn op die graven van Vlaanderen en die hertogen
van Lotharingen, wier lotsbestemmingen zoo verschillend waren en die,

(1) Sedulii Scoti carmina, uitg. Traube, II, nr LXVI, blz. 220. Zie Dümmler: op. cit., deel II, blz.
249, nr 2.
(2) Omtrent den juisten dag waarop die slag geleverd werd, - niet 1 November, zooals algemeen
geloofd wordt, doch rond 20 October, - zie A. Dopsch: Eine neue Urkunde König Arnulfs
und die Schlacht an der Dyle, (Mittheil. des Instituts für Oesterrh Geschichtsforschung,
1894), blz. 367.
(3) Na den slag van Leuven, werd Holland nog tot het begin der XIe eeuw verontrust door
verspreide benden Noormannen. Tot in de XIe eeuw werd nog op de kust en zelfs in Aquitanië
geroofd. Zie F. Lot: Les corps saints de Bretagne (Annales de Bretagne, nov. 1899). Schrijver
meent dat de roovers der XIe eeuw uit de kleine Scandinavische vorstendommen van Ierland
en Schotland van daan kwamen.
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in de staatkundige geschiedenis der Nederlanden gedurende de eerste tijden der
middeleeuwen, het grootste deel der belangstelling innemen.

III
Tot de IXe eeuw zijn de weinige persoonsnamen die de geschiedenis bewaard heeft,
enkel die van missionnairs, bisschoppen of abten. Doch van dezen tijd af, vindt men
daaronder meer en meer namen van leeken. Van dan af is de wereldlijke aristocratie
gesticht en heeft zij de aanvangsperiode overschreden: zij is het groepje niet meer,
dat naam noch samenhang heeft. In de pluimstrijkende bedeldichten van den
hongerlijder Sedulius komen reeds eenige voorname personages uit de omstreken
van Luik voor, zooals die graaf Robrecht, wellicht de voorvader der graven van
Namen, wien de arme dichter de statigste namen van zijn woordenschat toezwaait.
O decus eximium, nostrae spes aurea Musae,
Florida pomposi lampas et gloria saech(1).

Als de Frankische aristocratie over het algemeen, is ook de aristocratie van
Lotharingen en Vlaanderen het werk van de factoren die overal in Europa het
leenstelsel stichtten en waarover wij ons hier niet verder hoeven uit te weiden:
toenemende samentrekking van het eigendom in handen van eenige machtigen,
verzwakking van de klasse der vrije mannen die in het vazalschap overgingen of
zich als cijnsenaars onder de bescherming der heeren stelden, vermindering van de
Staatsmacht en dientengevolge overweldiging, door de ambtenaren, van de rechten
die zij eertijds in naam des konings uitoefenden. Bij die verschillende factoren moet
echter nog een andere worden gevoegd, wiens invloed zich in onze streken meer dan
ergens moest doen voelen: ik bedoel de inbezitneming der abdijen door de locale
dynasten. Inderdaad, gedurende de IXe eeuw gingen schier al de kloosters, zooniet
in rechte, dan toch feitelijk over in het erfelijk bezit van de grooten(2). Deze

(1) Sedulii Scoti carmina, uitg. Traube, II, nr XXXVI, blz. 200.
(2) Zie eenige kenschetsende voorbeelden in Dümmler: op. cit., deel I, blz. 279, deel II, blz.
107, 385, 290, deel III, blz. 152.
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benuttigden de vlucht der monniken, ten tijde van de invallen der Noormannen, om
hunne goederen binnen te palmen(1). De barbaren hadden de schatten der kloosters
geroofd, de edelen namen hunne landgoederen. De edellieden gingen in de kloosters
wonen, gebruikten de voor den disch der broeders bestemde inkomsten tot onderhoud
van hunne dienaren, paarden en jachthonden, gaven aan hunne vazallen de hoven en
de landerijen der abdijen in leen, strekten, als voogden, hunne rechtsmacht op de
bevolking der heerlijkheden uit. In enkele jaren voegde het ontzaglijk grondbezit dat
de godsdienstigheid der geloovigen in den loop der eeuwen voor de Kerk gesticht
had, zich bij de landgoederen der edelen, wier staatkundig gezag en maatschappelijke
invloed van toen af onweerstaanbaar waren.
Dit wordt men reeds gewaar bij den aanvang der regeering van Lotharius II, eene
jammerlijke regeering die alleszins geschikt was om den Lotharingers afschuw voor
de monarchie in te boezemen. De koning, die door zijne ongebonden levenswijze
alle achting verloren had, die door het pausdom vernederd was, die geene wilskracht
dan voor kuiperijen en geenen hartstocht dan voor zijne minnares meer had, viel
dadelijk in de macht van de edelen. Hij liet hun toe de laatste overblijfselen der
kroondomeinen onder elkander te verdeelen en, om hunne trouw te koopen of hun
stilzwijgen te betalen, zag hij zich gedwongen de Kerk te berooven. Zijne zwakheid
was den grooten al te voordeelig geweest, opdat zij later geneigd zouden zijn, het
gezag van krachtdadiger vorsten te erkennen. Bij zijnen dood schaarden de meesten
hunner zich rond Hugo, zijn onechten zoon, en weigerden zij het verdrag van Meersen
en, later, de vereeniging van Lotharingen met het rijk van Lodewijk den Jonge te
erkennen.
Het inzicht van Hugo was, tusschen Frankrijk en Duitschland, het Lotharingische
rijk in stand te houden en zich koning van dat land te doen uitroepen. Zoo hij door
den adel ondersteund werd, was het voorwaar niet ten gevolge van een

(1) Denzelfden toestand vindt men terug in Beieren, na de wanordelijkheden van de invallen
der Hongaren. Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands, deel III, blz. 279.
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nationaal bewustzijn, dat in dit bij toeval door de Karolingische verdeelingen
geschapen land zeker niet bestaan kon. Doch de grooten wisten heel goed wat zij
verliezen konden als zij onderdanen van Karel den Kale of van Lodewijk den
Duitscher werden en wat zij integendeel winnen konden, als zij een koning kozen
dien zij geheel in hunne macht hadden. Overigens waren burgeroorlog en
regeeringloosheid koren op hunnen molen en ongetwijfeld is het dan ook in dit tijdstip
dat de edellieden van Lotharingen dien naam van wildheid en woelzucht verworven,
dien zij langen tijd behielden(1).
De kroonpretendent en zijne partijgangers vervolgden zonder het minste
gewetensbezwaar de verwezenlijking van hunne plannen, en verbonden zich ten
slotte met de Noormannen. Hugo had juist zijne zuster Gisela ten huwelijk gegeven
aan den wikinger Godfried en bereidde met hem eenen veldtocht tegen Karel den
Dikke, als hij door verrassing gevangen genomen, vervolgens blind gemaakt en in
de abdij van Prüm opgesloten werd, waar de kronijkschrijver Regino hem met eigen
hand schoor en waar hij zijne levensdagen eindigde(2).
Hugo's tegenslag stelde tijdelijk een einde aan de plannen der edelen. In 887
erkenden zij Arnulf van Karinthië tot koning; zij beproefden het niet hunne
onafhankelijkheid te heroveren. Reeds in 895 moest Arnulf hun die terugschenken
als hij, ten voordeele van zijn onechten zoon Zwentibold, het koninkrijk Lotharingen
herstelde. Te vergeefs zoekt men dien vreemdsoortigen maatregel te verklaren. Moet
men hem toeschrijven aan het belang dat Arnulf stelde in zijn onechten zoon, wien
de geboorte van Lodewijk het Kind zoo even de hoop ontnomen had hem eens te
zullen opvolgen(3)? Ofwel aan de beloften, gedaan aan de grooten die, ongetwijfeld,
den koning van

(1) Ruotger: Vita Brunonis, hoofdstuk 37, uitg. in-80, blz. 38; Widukind: Res Gestae Saxonicae,
boek I, hoofdst. 30, uitg. in-80, blz. 25.
(2) Regino: Chronicon, uitg. F. Kurze, jaar 885, blz. 115.
(3) Dat is de meening van Parisot: op. cit., blz. 506, en ook die van Dümmler: op. cit., deel III,
blz. 410. Het oordeel van beide schrijvers over den door Arnulf genomen maatregel is
overigens teenemaal tegenstrijdig. Parisot begroet hem als eene opstanding van Lotharingen,
terwijl Dümmler daarin slechts eene poging ziet die, met het oog op de algemeene belangen
van Duitschland, verwerpelijk is.
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Duitschland niet erkend hadden zonder hunne voorwaarden te stellen, of nog aan de
begeerte om tusschen Frankrijk en Duitschland eenen schutstaat te scheppen? Om
het even; in alle geval moesten de gebeurtenissen weldra bewijzen dat de nieuwe
monarchie reeds bij hare geboorte de kiemen des doods in zich droeg.
Zwentibold is de eerste dier vreemde vorsten welke de staatkunde zoo dikwijls
aan België opdrong. Hij kwam in Lotharingen zonder betrekkingen in het land te
hebben, zonder zeker te zijn van den bijstand der onbestendige en oproerige
aristocratie, die er de wet stelde. Hij had ze door vrijgevige schenkingen kunnen
overhalen, zoo al de koninklijke domeinen niet reeds in haar bezit waren(1); doch arm
als hij was, moest hij dadelijk tegen de grooten te velde trekken. Zijn val was
onvermijdelijk. De partijgangers van Hugo sloten opnieuw hun verbond, deze maal
tegen Zwentibold. Aan hun hoofd staat de eerste groote figuur onzer leenroerige
geschiedenis, het volmaakste type van den Lotharingischen dynast uit dat tijdvak.
Inderdaad, Reginar Langhals komt ons, tegenover Zwentibold, voor als de
belichaming van de Lotharingische leenroerigheid. Hij is de stamvader van de vorsten
die later in Brabant en in Henegouw heerschen zullen en, meer dan twee eeuwen
lang, hebben de opperleenheeren der Nederlanden geene hardnekkiger vijanden dan
zijne nakomelingen. Hij was, naar het schijnt, zoon van een graaf Giselbert die, rond
het midden der IXe eeuw, Ermengarde, dochter van keizer Lotharius, ontvoerd had.
Karolingisch bloed vloeide dus in zijne aderen en evenzoo lagen zijne erfgoederen
juist in de streek die de bakermat der Karolingiërs was. Zijne domeinen lagen
verstrooid in de Ardennen, in Henegouw, in Haspengouw, langsheen de
Beneden-Maas. Verder was hij leekenabt van de rijke kloosters van Echternach,
Stavelot-Malmedy en Sint-Servatius te

(1) Dit was reeds zoo onder de regeering van Lotharius II. Een diploma van dezen koning zegt
woordelijk: ‘Cum nos beneficia regni nostri inter fideles nostros dignum distribuere
judicavissemus, contigit ut, necessitate compulsi, propter parvitatem ipsius regni quamdam
partem rerum ex monasterio Stabulaus (Stavelot) beneficiaric munere quibusdam fidelibus
nostris concederemus’. Martène et Durand: Amplissima Collectio, deel II, blz. 26.
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Maastricht(1). De duizenden boeren en honderden vazallen die op zijne landgoederen
leefden, behoorden tot de beide rassen des lands en ongetwijfeld had hij zelf - dien
al die lieden gelijkelijk als hun heer begroetten en die de beide talen sprak - moeilijk
kunnen zeggen of hij van Dietsche of Waalsche afkomst was. En juist daarin ligt
zijne eigenheid; juist daardoor verschilt hij teenemaal van de Duitsche hertogen van
dat tijdvak, van die hertogen van Saksen, van Beieren, van Frankenland, welke de
natuurlijke vertegenwoordigers van evenveel verschillende rassen waren. Hij is niet,
als zij, een nationale hoofdman. Zijne macht heeft niet, als de hunne, een
ethnographischen grondslag; de lieden die zich rondom hem scharen, zijn verschillend
van zeden, van taal, van lichaamsbouw. Zij gehoorzamen niet, gelijk hunne
oosterburen, aan het rasseninstinct dat, in stede van hen te vereenigen, hen
onvermijdelijk zou gescheiden hebben. Dat overal elders zoo levendig instinct is
zonder kracht in die streken, welke al te grondig den invloed der Kerk en der
Karolingiërs ondergaan hebben, die door de koningen al te dikwijls onder elkander
verdeeld zijn geworden en die zich nauwelijks verheven hebben uit het verval, waarin
de tochten der Noormannen hen geploft hebben. De diepe lagen des volks, waarin
dat instinct had kunnen wortel schieten, oefenen overigens geenerlei invloed uit.
Alleen de adel was bemoeid met de gebeurtenissen, en die half-Romaansch,
half-Germaansche adel kan zich maar een hoofdman geven als Reginar Langhals,
wil zeggen een hoofdman zonder afgeteekende nationaliteit, waarin men niets anders
dan den machtigen leenheer ziet.
Reginar voerde tegen Zwentibold de staatkunde in, naar welke sinds dien zijne
opvolgers zich gedroegen in hunnen strijd tegen hunne Duitsche opperleenheeren:
hij verbond zich met Frankrijk, wiens koning, Karel de Eenvoudige, in zijne
hoedanigheid van Karolingiër, de aanspraken zijner voorvaderen geenszins vergeten
had. Niettegenstaande de hulp die de bisschoppen hem leenden, kon Zwentibold
tegen zijne ver-

(1) Dümmler: op. cit., deel III, blz. 466.
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bonden vijanden het hoofd niet bieden. Hij stierf met de wapenen in de hand in een
onbeduidend gevecht (13 Augustus 900), en met hem verdween voorgoed het
koninkrijk Lotharingen, dat de hertogen van Bourgondië zes eeuwen naderhand
opnieuw zouden trachten op te richten. Eene vrome legende ontstond later omtrent
den jongen vorst, wiens regeering zoo kort en zoo rampspoedig geweest was: men
beschouwde hem als een heilige en langen tijd werd een zijner tanden in de abdij
van Susteren bewaard en als reliquie vereerd(1).
De val van Zwentibold maakte Reginar heer en meester over gansch Lotharingen
tusschen Maas en Schelde. Hoewel hij geene andere rechtstitels had dan degene die
zijne macht en zijn geluk hem gaven, oefende hij een schier oppermachtig gezag uit,
en de toenmalige kronijkschrijvers, niet wetende hoe hem heeten, noemen hem
beurtelings missus, dux en marchio. Lodewijk het Kind stelde vruchteloos de
bisschoppen en Koenraad, graaf, later hertog der Franken, tegen hem. Bij den dood
van Lodewijk, weigerde Reginar zijn opvolger, Koenraad van Frankenland, te
erkennen; meer nog, om zijne onafhankelijkheid tegenover Duitschland te
verzekeren(2), huldigde hij den koning van Frankrijk, Karel den Eenvoudige, die toen
te zwak was om gevaarlijk te kunnen worden(3). En hij bedroog zich niet in zijne
berekeningen. Toen hij, in 915, den geest gaf in zijn paleis van Meersen, - in dat
paleis waar eens de verdeeling van Lotharingen onder de Karolingiërs plaats had, was zijn gezag zoo stevig bevestigd, dat zijn zoon Giselbert hem zonder verzet kon
opvolgen.
De kronijkschrijver Richer heeft ons een zeer levendig geteekend beeld van
Giselbert achtergelaten, het oudste waarop in

(1) Acta Sanctorum Boll., Aug., deel III, blz. 138.
(2) Die houding kan, buiten alle staatkundige beweegredenen, ook verklaard worden door het
gezag dat de Karolingische dynastie in Lotharingen genoot: inderdaad, deze stierf in
Duitschland uit met Lodewijk het Kind, terwijl zij voortleefde in Frankrijk.
(3) A. Eckel: Charles le Simple (Parijs, 1900), blz. 97 en volg. Karel kwam zich aan de
Lotharingers toonen in December 911 en schreef van dan af, in de datum-formulen zijner
diploma's, de woorden: ‘Largiore indepta hereditate, anno...’. Parisot, op. cit., blz. 558, doet
overigens bemerken dat Lotharingen volkomen zelfstandig en slechts bij name met Frankrijk
vereenigd was.
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onze geschiedenis kan gewezen worden(1). Hij was klein, doch sterk, en gedurig in
beweging. Zijn blik was zoo schuw en zoo onbestendig dat niemand de kleur zijner
oogen onderscheiden kon. Door eerzucht verteerd, waren alle middelen hem goed
om zijn doel te bereiken. De dolste stoutmoedigheid paarde zich bij hem, als bij vele
zijner tijdgenooten, met sluwheid en trouweloosheid. In zijn leven werd hij verdacht,
koning van Lotharingen te hebben willen worden, en zijn gedrag geeft allen grond
tot zulke verdenking(2).
Zijne kuiperijen brengen hem weldra in oneenigheid met Karel den Eenvoudige.
Om dezen te weerstaan, neemt hij zijne toevlucht tot den keizer van Duitschland,
Hendrik den Vogelaar, aldus de schommelpolitiek voortzettende waarvan zijn vader
hem het voorbeeld gegeven heeft. Vervolgens veinst hij zich met Karel te willen
verzoenen, doch het is om hem te verraden en een werkzaam deel te nemen aan den
opstand die de kroon aan Robrecht van Parijs overlevert. Bij dezes dood, weigert hij
echter zijn opvolger, Rudolf van Bourgondië, te erkennen en wendt hij zich opnieuw
tot Hendrik. De vorderingen van den koning van Duitschland baren hem weldra
onrust: hij beproeft eene toenadering met Rudolf, doch 't is te laat. Hendrik verschijnt
in 925 in Lotharingen aan de spits van een machtig leger en doet zich trouw zweren
door den adel.
Dat jaartal 925 is een der meest beslissende in de geschiedenis der Nederlanden.
Het sluit de reeks zwenkingen van Lotharingen tusschen Frankrijk en Duitschland
en verlegt voorgoed de grens van beide Staten aan de Schelde. Voortaan strekt het
Regnum Teutonicorum zich uit tot Valencijn en Kamerijk, en is de bronzen adelaar
die zich op de daknok van het paleis van Aken

(1) Richer: Historiae, boek I, hoofdstuk 35.
(2) ‘Meditabatur quoque regis abjectionem admodum, ac plurimum id pertractabat apud eos qui
in Belgica potiores videbantur, non quidem Rotberto, sed sibi regnum affectans.’ (Richer:
Ibid., hoofdstuk 36). - Volgens Luidprand: Antapodosis, boek IV, hoofdstuk 23, aangehaald
door Ph. Lauer: Louis d'Outre-mer, Parijs, 1900, bladz. 48, nr. 1, zou Eberhard van
Frankenland aan Giselbert's vrouw voorspeld hebben dat haar gemaal weldra koning worden
zou: ‘Jocundare inquit, in gremio comitis, brevi laetatura in amplexibus regis.’
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verheft, met den kop naar het Westen gekeerd, ten teeken van bezit en
opperleenheerschap.
Hendrik wachtte zich wel, af te breken met Giselbert. Hij liet hem den titel en de
macht van hertog en schonk hem zijne dochter Gerberga ten huwelijk. Bij zijnen
dood, mocht hij gelooven dat het woelziek personage zich eindelijk onderworpen
had en dat Lotharingen bevredigd was. De gebeurtenissen schenen in den beginne
die hoop te rechtvaardigen. Giselbert woonde te Aken de kroning van Otto I bij,
huldigde hem, en vervulde de bediening van kamerheer tijdens het feestmaal, dat op
de plechtigheid volgde. Doch hij had geen enkel zijner vroegere plannen vergeten.
Als het oproer van Hendrik van Beieren en van Eberhard van Frankenland uitbrak,
- oproer dat Otto's troon in gevaar bracht, - was hij in de rangen der samenzweerders.
Overwonnen te Birten, vervolgens belegerd in zijn slot van Chèvremont, blijft hij
ontembaar in dien laatsten strijd, waarin hij zijn geluk op 't spel zet. Nogmaals beproeft
hij het, Frankrijk en Duitschland met elkander in oorlog te brengen, door de hulp
van Lodewijk van Overzee in te roepen. Hij zelf gaat, tot aan den Rijn, het koninklijke
leger te gemoet. Dit was zijn laatste tocht. In de nabijheid van Andernach onvoorziens
aangevallen en door den vijand omsingeld, zoekt hij zich te redden door zijn paard
in den vloed van den Rijn te drijven: de strooming sleept beiden mede en hij vindt
den dood in de golven (939).

IV
Terwijl Lotharingen, na langen tijd tusschen Frankrijk en Duitschland heen en weer
geslingerd te zijn, zich ten slotte aan deze laatste mogendheid verbonden zag, was
een heel ander lot beschoren aan Vlaanderen(1), naam die van de IXe eeuw af

(1) In de IXe en in de Xe eeuw, vindt men geregeld dit woord in 't meervoud: Flandriae, comes
Flandriarum. Die vorm komt soms nog voor in de XIIe eeuw, bij voorbeeld in Galbert. Het
woord ‘Vlaanderen’ schijnt oorspronkelijk gebruikt tot aanwijzing van de zeestreek ten
Noorden en ten Westen van Brugge. Zie Boretius: Capitul., deel I, blz. 301: ‘in Flandris et
in Menpisco’. De afleiding van het woord is onbekend. Het komt onmogelijk voor, dit woord
af te leiden van het Latijnsch onzijdig meervoud: planaria, zooals D. De Jonckheere, en
onlangs nog Kurth: op. cit., blz. 523 willen aannemen. Voor de andere afleidingen, waarvan
geene enkele overigens mogelijk is zie L. Vanderkindere: Formation territoriale des
principautés belges, deel I, blz. 44. - In de XIe eeuw, onderscheidt men soms nog de eigenlijke
Flandrenses van de andere inwoners van het graafschap Vlaanderen. Zie, b.v., Miracula S.
Ursmari, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 838: ‘maxime autem in Flandriis ubi cum
Menapenses, Wasiacenses et ipsos Flandrenses sanctus Ursmarus convertisset enz.’
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gegeven wordt aan heel de streek tusschen Schelde en Noordzee. Door het verdrag
van Verdun aan het rijk van Karel den Kale toebedeeld, was het hem nooit betwist
en zocht het ook niet van hetzelve gescheiden te worden. Overigens was het gansch
natuurlijk dat het behoorde tot het land met welk het geographisch verbonden was
en waarin zich de zetelplaatsen zijner bisdommen en schier al zijne kloosters
bevonden. Zooals wij gezien hebben, had het verdrag van Verdun geenerlei rekening
gehouden met de nationaliteit der Nederlandsche bevolkingen. Sedert het begin der
middeleeuwen bezat Frankrijk, aan zijne noordergrens, eene Germaansche provincie,
namelijk Vlaanderen, evenals Duitschland zijnerzijds, als bezitter van de Waalsche
deelen van Lotharingen, aan zijne westergrens eene Romaansche provincie had.
De overlevering heeft vroegtijdig van den oorsprong van het graafschap Vlaanderen
een verdichtsel gemaakt. De kronijkschrijvers vertellen dat ‘ten tijde van Karel den
Groote, den machtigen koning van Frankrijk, daar een onvruchtbaar land lag, dat
weinig waard en vol moerassen was, in welk land een zeer edele baron leefde die
Liedris genaamd werd(1)’. Die Liedris of Liederik, heer van Harelbeke, zou het
onvruchtbaar land waar hij woonde van Karel den Groote in leen ontvangen hebben.
Zijn zoon Enguerrand, vervolgens zijn kleinzoon Audacer, zouden als hij, den titel
van forestier gevoerd hebben. Die personages - wier geschiedenis vreemdsoortig
doorspekt is met vertellingen waarin reuzen en duivelen elkander aflossen - heeft de
machtige, door Boudewijn met den IJzeren Arm gegrondveste dynastie als hare eerste
voorvaderen vereerd. In dezen warboel van sagen en verdichtselen, zijn de namen
toch echt. Het staat vast dat in 836 een graaf Liederik stierf en dat Enguerrand, bekend
om zijne deelneming aan de twisten en

(1) Kervyn de Lettenhove: Istore et Chroniques de Flandre, deel I, blz. 1.
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kuiperijen der laatste Karolingiërs, evenals Audacer, den titel van graaf en van
leekenabt van Sint-Pieters (te Gent) gevoerd had. De zoogenaamde forestiers zijn
dus eenvoudig locale dynasten, tegelijk ambtenaren, groote grondbezitters en eigenaars
van abdijen, evenals die welke op hetzelfde tijdstip in Lotharingen aangetroffen
worden. De legende heeft zich van hen meester gemaakt, heeft ze met elkander
verzwagerd en heeft op zulke wijze den oorsprong van het huis van Vlaanderen tot
den regeeringstijd van Karel den Groote doen opklimmen(1).
Vlaanderen treedt maar in het volle daglicht der geschiedenis met Boudewijn I,
met den IJzeren Boudewijn (Balduinus Ferreus), volgens de krachtige uitdrukking
der oudste kronijken, - met Boudewijn met den IJzeren Arm, zooals hij later genoemd
werd. Deze moest reeds machtig zijn in de noordelijke gewesten van het bekken der
Schelde, waar hij de Noormannen bevocht, toen eene vermetele streek zijn geluk
grondvestte en hem in eens boven alle andere locale dynasten verhief. Hij gelukte
er namelijk in, Judith - dochter van Karel den Kale, weduwe van den Angelsaksischen
koning Ethelwolf, welke kort te voren (862), wegens hare bloedschendige
betrekkingen met haren stiefzoon, Engeland had moeten verlaten - uit Senlis, alwaar
zij aan de hoede van eenige geestelijken toevertrouwd was, te ontvoeren. Karel had
goed zich tegen die schaking te verzetten, zijne inwilliging tot het huwelijk te
weigeren, Boudewijn met het verlies zijner leenen te bedreigen, toch was deze niet
te bewegen, aan zijne zonderlinge keuze te verzaken. Hij nam den schijn aan,
bondgenootschap met de Noormannen te willen sluiten, waarop de vrees die
bedreiging ten uitvoer te zien brengen, den aartsbisschop Hinkmar van Reims en den
paus zelf bewoog, te zijnen voordeele op te treden. Na lange en moeilijke
onderhandelingen kwam eene verzoening tot stand en getroostte Karel zich, zijn
nieuwen schoonzoon te erkennen. Deze kon daardoor het rijke erfdeel zijner
echtgenoote bij zijne vaderlijke erfdomeinen voegen en

(1) Omtrent de forestiers van Vlaanderen, zie H. Pirenne: Bullet. de la Comm. Roy. d'Histoire,
5e reeks, deel V, blz. 113; L. Vanderkindere: Le capitulaire de Servais, Ibid., deel VII, blz.
103.
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aan zijne opvolgers, met het aanzien hunner Karolingische afkomst, voortreffelijke
voorwendselen achterlaten om zich met Frankrijk's zaken te bemoeien. Dus, in
Vlaanderen als in Lotharingen, begint de leenroerige geschiedenis op dezelfde wijze:
de schaking eener prinses van koninklijken bloede verzekert, hier en daar, het
overwicht der pas ontstane dynastieën.
Boudewijn II (879-918) wist baat te trekken uit den voortreffelijken toestand, dien
zijn vader hem nagelaten had. De Noormannen hadden hunne invallen gestaakt;
daardoor kon hij zich uitsluitend onledig houden met het uitbreiden van de grenzen
van zijn leen. Het spreekt van zelf dat hij zijne pogingen naar het Zuiden richtte. Zijn
einddoel was, de rijke kerkelijke domeinen van Waalsch-Vlaanderen en van Artesië
in zijn bezit te krijgen. Zijn leven lang nam hij onafgebroken deel aan al de
burgeroorlogen, waardoor Frankrijk toen geteisterd werd, ging hij, ten beste zijner
belangen, van den eenen bondgenoot naar den andere over, ondersteunde hij nu eens
Odo tegen Karel den Eenvoudige, dan weer Karel den Eenvoudige tegen Odo, en
had hij, bij zijne schommelpolitiek, steeds maar één doel voor oogen: zijne macht te
vergrooten en van elke gelegenheid gebruik te maken om buit op te doen. Overigens
van alle gewetensbezwaar ontbloot, aarzelt hij geenszins over de te gebruiken
middelen en, evenals zijne naburen, Herbert van Vermandois of Willem van
Normandië, neemt hij onverschillig zijne toevlucht tot list of tot geweld. De getrouwen
die zich rond hem scharen, zijn bereid op zijn bevel de afschuwelijkste trouweloosheid
te begaan of de grootste heldendaden te plegen. Terwijl de toenmalige
kronijkschrijvers ons den door hem op touw gezetten sluipmoord op den aartsbisschop
van Reims verhalen(1), telt een der oudste Fransche heldendichten zijn neef Baldzo
(Bauces) en zijn broeder Raoul van Kamerijk onder de roemrijkste strijders van het
leenroerig tijdvak(2).
Evenals Reginar Langhals, was Boudewijn II meer dan

(1) Men denkt ook dat hij Herbert I van Vermandois heeft doen vermoorden. Zie A. Eckel:
Charles le Simple, blz. 57.
(2) Zie de voorrede van het door A. Longnon en P. Meyer uitgegeven Chanson de Raoul de
Cambrai (Parijs, 1882).
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een eenvoudige graaf. Wellicht nam hij reeds den titel van markgraaf, dien zijne
opvolgers bleven voeren tot het begin der XIIe eeuw(1). Hij breidde zijn gezag uit
over schier al de gewesten die de Franken ten tijde van Chlodio veroverd hadden.
Onder zijne regeering werd Vlaanderen nabuur van Vermandois en van Normandië.
Het grootste deel der kust tusschen het Zwijn en de Somme hoorde hem toe. Ook
onder zijne regeering ontstonden de eerste staatkundige betrekkingen tusschen
Vlaanderen en Engeland: hij huwde eene Angelsaksische prinses, de dochter van
Alfred den Groote.
Boudewijn I en Boudewijn II hebben den grond voorbereid waarop, van Arnold
den Oude af, de geschiedenis van Vlaanderen zich ontrollen zal. Gelukkiger dan
Reginar Langhals en dan Giselbert, hebben zij een duurzaam werk achtergelaten:
het door hen gestichte vorstendom is het eenige der groote Fransche leenen dat de
monarchie nooit kon inlijven.

(1) L. Vanderkindere: Formation territoriale des principautés belges, blz. 49 en volg.
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Hoofdstuk III
Keizerdom, kerk en leenroerigheid in de Nederlanden, tijdens de Xe
en XIe eeuw
Na de zwenkingen van het Karolingisch tijdvak, is het evenwicht der beide door den
loop der Schelde gescheiden gewestengroepen ten slotte toch hersteld. Die aan den
rechteroever maken deel uit van het Keizerrijk, terwijl die aan den linkeroever, van
Frankrijk verheffen. Beschouwd onder oogpunt van openbaar recht, verschijnen zij
dus, in den beginne, als elkander volkomen vreemd; eerst zeer langzaam, door de
wisselvalligheden der staatkundige gebeurtenissen en den invloed der economische
factoren, zijn zij elkander van lieverlede genaderd, om, ten slotte, in de XVe eeuw,
onder den schepter van het huis van Bourgondië vereenigd te worden. De geschiedenis
van België in de middeleeuwen is, feitelijk, de geschiedenis van een stuk van
Duitschland en van een stuk van Frankrijk, die, aaneengebracht, ten langen laatste
een nieuwen Staat vormen tusschen beide groote Staten waarvan zij zich losgerukt
hebben. Doch men zal licht begrijpen dat die geschiedenis niet onafhankelijk zijn
kan van de geschiedenis van Frankrijk en van Duitschland. Zij is, integendeel,
bestendig met deze verwikkeld; alleen door deze bezit zij eene beteekenis en juist
daardoor biedt zij, als men zóó zeggen mag, een Europeesch karakter. Tusschen Elbe
en Pyreneën greep geene belangrijke politieke hervorming of geene machtige
geestesbeweging plaats, waarvan de weerstuit zich niet in de Nederlanden voelen
liet. De lotsbestemmingen van de leenroerige dynastieën van Vlaanderen en van
Lotharingen waren steeds afhankelijk van die
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hunner opperleenheeren, en zonder moeite bemerkt men dat elke verandering bij
deze, eene verandering bij gene medebrengt. De schier onbegrensde zelfstandigheid
die de graven van Vlaanderen tot in de XIIe eeuw genoten, verklaart zich door de
zwakheid van het Fransche koningdom op dat tijdstip, evenals de macht der keizers
gedurende hetzelfde tijdsverloop de oorzaak is waarom de Lotharingische vorsten
zoo laattijdig de onafhankelijkheid erlangden.

I
De zegepraal bij Andernach opende een nieuw tijdvak in de geschiedenis van
Lotharingen. Zij veroorloofde aan Otto I dit land te onttrekken aan de macht van de
door Reginar Langhals gestichte woelzieke dynastie. Door de laatste gebeurtenissen
geleerd, begreep de Keizer dat hij dit hertogdom maar werkelijk bezitten zou, als het
zou gezuiverd zijn van die inheemsche vorsten, die elke gunstige gelegenheid tot
opstand te baat namen en die niet aarzelden de hulp van het buitenland in te roepen,
zoodra de belangen hunner eerzucht op 't spel stonden. Wilde hij deze gedurig
opnieuw oprijzende gevaren afweren, wilde hij Duitschland's westergrens onttrekken
aan de ondernemingen der Fransche Karolingiërs, - die hunne macht in de Seine-vallei
voelden verzwakken en daarom hardnekkiger dan ooit Lotharingen zochten te
bemachtigen, - zoo moesten de op den linker Rijnoever gelegen streken hare halve
zelfstandigheid verliezen en een stevig bolwerk tegen Frankrijk worden.
De eerste maatregelen die Otto nam, toonen zeer goed welke gevoelens hem
bezielden. Aan graaf Otto, zoon van Richwin, vertrouwde hij de opvoeding van
Giselbert's minderjarigen zoon, welke overigens zijn vader maar weinige jaren
overleefde. Wat den hertogstitel betrof, die werd gegeven aan Hendrik, den eigenen
broeder des konings, later hertog van Beieren. Doch Hendrik bezat denkelijk geenszins
de noodige eigenschappen om een land te besturen, dat nog van zijne laatste opstanden
trilde. Zijne eerste daden waren onbehendig, en, na een oproer, moest men hem
vervangen door graaf Otto. Deze werd zelf
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opgevolgd door Koenraad den Roode, die door zijn huwelijk met de koninklijke
familie vermaagschapt was. Het was een ruw en krachtdadig man, eene soort militair
stadhouder en, onder den druk zijner sterke hand, ondervond de adel, voor de eerste
maal, dat de tijden veranderd waren. Hij maakte van Lotharingen eene Duitsche
provincie en dwong gehoorzaamheid af van Giselbert's neven(1) die, gesteund op hun
slot van Bergen, in de wouden van Henegouw nog aan 't oorlogen waren. Hij werd
gehaat, doch geëerbiedigd(2), en, dank aan zijn streng bestuur, werd de inlijving van
het hertogdom bij het Keizerrijk, eene werkelijkheid.
Koenraad had eene hartstochtelijke ziel en een geweldig karakter. Hij had over
Otto te klagen, en zijne trouw maakte plaats voor den hevigsten haat. Hij nam deel
aan de samenzwering van Liudolf en, als het oproer uitbrak, vond de keizer in hem
zijn meest verwoeden vijand. Hier is nu een vreemdsoortig verschijnsel, dat den aard
van het Lotharingisch particularisme in het volle daglicht stelt: in stede van de
afvalligheid des hertogs ten nutte te maken om het Duitsche juk af te schudden,
bleven de grooten den keizer getrouw. Nergens blijkt dat zij zich toen langs den kant
van Frankrijk schaarden: wat zij wouden was niet een ander vaderland, maar de
verwijdering van hunnen stadhouder, dien zij als een indringeling beschouwden, om,
onder het nominale opperleenheerschap van Duitschland, als voorheen weder
zelfstandig te worden. Reinier III van Henegouw(3) zag weldra alle misnoegden, die
de strengheid van Koenraad verbitterd had, rondom zich geschaard. Evenals vroeger
Reginar Langhals tegenover Zwentibold, belichaamde hij, tegenover eenen gehaten
vreemdeling, het verzet van de inheemsche leenroerigheid. Een gevecht had plaats
aan de

(1) Widukind: Res gestae Saxonicae, boek II, hoofdstuk 28, spreekt van de ‘nepotes Isilberhti’.
Met zekerheid kent men slechts een enkelen neef van Giselbert: Reinier III van Henegouw.
Zekere graaf Raoul van Haspegouw was er wellicht nog een. Zie Ph. Lauer: Le règne de
Louis IV d'Outre-Mer (Parijs, 1900), blz. 49. Door de kronijk van Flodoard (ad an 924) weten
wij overigens dat Reinier II, broeder van Giselbert, verscheidene zonen had.
(2) Widukind: op. cit., boek III, hoofdst. 17: ‘ei infesti essent, eo quod ducatum super eos
administraret, ipsis invitis.’
(3) Hij was neef van Giselbert, Köpke-Dümmler: Kaiser Otto der Grosse, blz. 106, n. (Leipzig,
1876).
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Maas: Koenraad werd overwonnen en gedwongen te vluchten uit het land dat hij
weleer had doen beven, waar hij mocht meenen vasten voet verkregen te hebben en
dat hem voor altoos ontsnapte. Hij nam eene afschuwelijke weerwraak. De door
Liudolf bijgeroepen Hongaren hadden eenen inval in het Keizerrijk gedaan. Hij ijlde
hen te gemoet, bracht ze zelf tot Maastricht en wierp hunne ruiterij over Lotharingen.
Haspegouw, het Naamsche, Henegouw werden verheerd door de barbaren die tot
Kamerijk en Artesië drongen, van waar zij hunnen plundertocht door Frankrijk en
Bourgondië voortzetten.
Otto wachtte op het einde van den opstand niet, om een nieuwen hertog aan
Lotharingen te schenken. Niettegenstaande de aanspraken die Reinier van Henegouw
op zijne erkentelijkheid verworven had, dacht hij er geenszins aan, hem de regeering
des lands toe te vertrouwen: daardoor hadde hij de macht van Giselbert hersteld, aan
den landsadel een geliefden hoofdman gegeven, opnieuw de Karolingische
begeerlijkheid gaande gemaakt. Doch zou, anderzijds, een Duitsche vorst niet weldra
Koenraad's voorbeeld volgen, en was het niet verkieslijker voorgoed van de hulp der
wereldlijken af te zien, om beroep te doen op de trouw en de verkleefdheid der
bisschoppen? Hij nam zijne toevlucht tot dit laatste besluit: hij zou de hooge
geestelijkheid dienstbaar maken en aanwenden als een werktuig van Duitschen
invloed en van Duitsche overheersching. Hij belastte zijn broeder Bruno met de
verwezenlijking zijner plannen (953). Met den titel van hertog, verleende hij hem
ook dien van aartsbisschop van Keulen, en vereenigde hij aldus in de handen deszelven
het geestelijk gezag met de wereldlijke macht. Nooit wellicht werd in de
middeleeuwen de gedachte van eene benuttiging der kerkelijke hierarchie ten
voordeele van den Staat duidelijker geuit.
Ten tijde dat Bruno aan het hoofd der Lotharingische Kerk werd gesteld, geleek
de toestand dezer laatste niet meer aan hetgeen zij was onder Karel den Groote en
Lodewijk den Vrome. Te midden van de onophoudende beroerten van het einde der
IXe en de eerste helft der Xe eeuw, had zij zich weerloos aan de genade der grooten
moeten overleveren: zij had alle
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onafhankelijkheid en alle veiligheid verloren. De bisschoppen warden schier altijd
door den wereldlijken adel aan de geestelijkheid opgedrongen. Steven van Luik
dankte zijne verkiezing aan zijne verwantschap met de machtige graven Geeraard
en Matfried. Zijn opvolger Richer was uit het land gedreven door hertog Giselbert
die in zijne plaats een door hem zelf gekozen candidaat gesteld had(1). Fulbert van
Kamerijk was eveneens een gunsteling des hertogs; Adalbero van Metz telde onder
zijne aanhangers(2).
Eene aldus aangeworven geestelijkheid kon het Duitsche Rijk van geenerlei hulp
wezen. Zoo de bisschoppen over het algemeen geenszins in de opstanden gewikkeld
waren, hadden zij anderzijds ook niets beproefd om die tegen te gaan en waren zij
voorzichtig onzijdig gebleven. Elk hunner leefde op zich zelf, en hield zich bezig
met het bestuur der kerkgoederen en met de herstelling van de door de invallen der
Noormannen veroorzaakte schade. Van letterkunde, welke vroeger in zoo'n bloeienden
toestand verkeerde, was nu geene spraak meer. De meeste prelaten waren volop door
wereldsche zorgen beziggehouden en geleken meer aan leenvorsten dan aan die
Karolingische bisschoppen, onder welke de koningen hunne raadgevers en gezanten
plachten te kiezen, en die rondom zich dichters, spraakkundigen en godgeleerden
schaarden. Om weerstand te kunnen bieden aan de ingrijpingen van hebzuchtige en
vermetele buren, hoefden al hunne wilskracht en al hunne behendigheid. De
bisschoppen van Kamerijk konden slechts met moeite het bezit van hunne hoofdstad
tegen graaf Isaak verdedigen, en die van Luik beefden voor de heeren van
Chèvremont(3).
Toch was de macht der Kerk geenszins te minachten en, zoo de bisschoppen zich
niet in de verplichting bevonden hadden den wereldschen adel gedurig te ontzien,
hadden zij naast hem eene beduidende politieke rol kunnen spelen. Niet alleen

(1) Zie dienaangaande, Parisot: op. cit., blz. 637 en volg.
(2) Omtrent de voorgewende verwantschap van bisschop Balderik van Utrecht met Giselbert,
zie Parisot: op. cit., blz. 619, en Vanderkindere: Bullet. de l'Acad. de Belgique, Classe des
lettres, 1900, blz. 37 en volg.
(3) G. Kurth: Le Comte Immon (Bulletin de l'Acad. de Belgique, 3e reeks, deel XXXV, blz. 320).
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hadden zij aanzienlijke domeinen in hun bezit, doch sedert het het einde der IXe eeuw
hadden zij bovendien een groot getal regalia (koninklijke rechten). Zij waren de
eenvoudige heeren niet meer die op hunne goederen de patrimoniale rechtsmacht
uitoefenden. Krachtens zorgvuldig in hun archief bewaarde rechtstitels, hadden zij
een min of meer beduidend deel van het openbaar gezag in handen. Zwentibold had
hun, om ze op zijne hand te krijgen, belangrijke voorrechten toegestaan en, sedert
dien, hadden de verschillende opperleenheeren zijn voorbeeld gevolgd, eenerzijds
om zeker te blijven van hunne trouw, anderzijds om de macht der grooten te fnuiken.
In 908 was aan de bisschoppen van Luik het recht verleend eenen tol te Maastricht
te heffen, alsmede het recht geld te slaan. In 948 had de kerk van Kamerijk de
grafelijke macht in die stad ontvangen. De kerk van Utrecht, gelegen in eene streek
waar de adel minder talrijk was en de koningen dus vrijgeviger konden zijn, was op
bijzondere wijze begunstigd geworden. Achtereenvolgens verkreeg zij het recht munt
te slaan, tollen te heffen in heel de uitgestrektheid van het bisdom, het recht van
visscherij in Amstel en Zuiderzee. De koninklijke mildheid jegens Utrecht had hare
vruchten gedragen. Bisschop Balderik had, in vertrouwen op zijne macht, het hoofd
geboden aan graaf Hatto die, alleen onder de Lotharingische vorsten, Koenraad in
zijn opstand gevolgd was. Hij stond in goede betrekkingen met het Duitsche hof en
had de opvoeding van Bruno bestuurd. Die houding was beteekenisvol. Zij bewees
klaarblijkelijk dat, eens de bisschoppen van het juk des adels zouden ontslagen zijn,
de kroon onder hen hare verkleefdste dienaren en hare vastberadenste helpers zou
vinden. Otto had dit overigens vroegtijdig begrepen. De zeldzame gelegenheden die
zich aanboden om de hooge geestelijkheid van Lotharingen op zijne hand te krijgen,
liet hij niet voorbijgaan. In 950 was hij er in gelukt, een zijner verwanten, bisschop
Berengar, op den bisschopszetel van Verdun te brengen.
Die maatregel kan als de voorbode van de onder Bruno voltrokken vervorming
der Lotharingische kerk aanschouwd worden. Tot dusverre leenroerig en nationaal,
werd zij binnen
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enkele jaren koninklijk en Duitsch. Het is voldoende de bisschopslijsten te
doorbladeren om te bemerken dat, te rekenen van 953, de groote meerderheid der
daarin vermelde bisschoppen tot de groote familiën des lands niet meer behooren.
De kerkelijke aanstellingen geschieden voortaan juist gelijk de aanstellingen der
ambtenaren. Men koos nog alleen mannen waarop de koning zich met zekerheid
verlaten kon, die alles aan den vorst verschuldigd waren en alleen tot hem hunne
toevlucht nemen konden. Zoo hebben wij eerst den beroemden Rather die, tweemaal
uit Verona verdreven, aan het hof van Otto eene schuilplaats gevonden had en die,
in 954, bisschop van Luik werd benoemd; vervolgens den proost van Bonn, Everachar,
Saks van geboorte. Een andere Saks, Berengar, wordt naar Kamerijk gezonden, waar
de Romaansche bevolking hem, om zijne taal en zijne zeden, als een barbaar
aanschouwt(1). Dezes opvolger, Ingelram, een eenvoudige monnik, is de vriend van
Bruno, die hem in Duitschland had leeren kennen, waar hij de goederen der abdij
Sint-Pieters (in Corbie) bestuurde; na hem had een andere monnik, Ansbert, de
bisschoppelijke waardigheid alleen aan zijne persoonlijke betrekkingen met den
keizer te danken.
De aristocratie liet natuurlijk niet zonder verzet eene vervorming tot stand komen,
wier gevolgen haar niet konden ontgaan en waarvan zij dadelijk al het gevaar begreep.
Zij zag heel goed in dat de nieuwe bisschoppen bestemd waren om de werktuigen
der kroon te worden. Zij liet dan ook niets onbeproefds om te beletten dat zij vasten
voet in 't land zouden krijgen. Te Luik ondersteunde zij beroerten tegen Rather, die
zich door zijn bitsig en twistziek karakter vroegtijdig bij de geestelijkheid onbemind
maakte; zij dwong hem afstand te doen van zijne waardigheid en Balderik, een
verwant van Reinier van Henegouw, nam voor zekeren tijd het bestuur van het diocese
waar. Te Kamerijk brak een geweldig oproer tegen Berengar uit; doch de Saksische

(1) Gesta episcop. Camerac., Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 431: ‘lingua et natione
sed etiam moribus populo suo barbarus’. De onmogelijkheid waarin de Romaansche bevolking
van Kamerijk zich bevond, de taal van hare bisschoppen te verstaan, wordt nog bevestigd
voor Tetdo, ibid., blz. 441: ‘simplici viro et linguae regionis ignaro’.
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edele was de man niet die zich daardoor uit het veld liet slaan: hij smachtte den
opstand in het bloed. Overigens moest men zich wel naar het noodlot schikken. Met
ijverzuchtige zorg bewaarde de keizer zijn onbeperkt recht de bisschoppen aan te
stellen; niemand stond hij toe zich met zijne keuze in te laten. Alleen de omstandigheid
dat, bij den dood van Wibold van Kamerijk, de edelen der stad een monnik, met
name Robrecht, aan zijne gunst dorsten aanbevelen, was voldoende om dezen
candidaat ter zijde te stellen: het was weer een Saks, Tetdo, proost van Sint-Severin
te Keulen, die benoemd werd(1). Zulk feit is beteekenisvol. De leenroerige adel moest
zich aan het lot onderwerpen: de Kerk ontsnapte hem.
En terzelfder tijd kreeg zij, dank aan de vrijgevigheid des keizers, eene macht die
zij nooit gekend had. Nu dat de Staat vertrouwen stellen kon in de bisschoppen, liet
hij de koninklijke goederen en de regalia in hunne handen komen. Inderdaad, alles
wat zij kregen, was zooveel ontrukt aan de leenroerigheid, en ze verrijken kwam
geenszins overeen met zich uit te kleeden: hoe machtiger de bisschoppen waren, des
te grooter diensten konden zij aan de kroon bewijzen. Meer dan eene eeuw lang,
hoort men van niets dan van allerhande schenkingen en vergunningen aan
bisschoppen. Van Otto I tot Hendrik IV, werkten alle Duitsche keizers voortdurend
aan het vergrooten der kerkelijke vorstendommen van Lotharingen. Van regeering
tot regeering, ziet men deze immer nieuwe grondgebieden verwerven, immer verder
voorwaarts dringen, immer elkander naderen, alsof zij er op uit waren, de wereldlijke
heerlijkheden die hen scheidden, te verstikken. Van den aanvang der XIe eeuw zijn
de bisschoppen van Kamerijk heer en meester over gansch het Kamerijksche; die
van Luik krijgen beurtelings de graafschappen Hoei, Brunengerunz, Haspinga, Lustin;
die van Utrecht, de streken Hamaland, Oostergo en Westergo. Bij dat alles dienen
nog gevoegd: tal van kloosters die aan hunne leekenabten ontnomen waren, tollen
op de stroomen, markten, burchten, koninklijke domeinen, wouden, visscherijen,
kortom alle

(1) Gesta episcop. Camerac., loc. cit., blz. 438.
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goederen, rechten en inkomsten, waarover de keizers beschikken konden.
Bruno bleef tot zijnen dood (965) met het stadhouderschap van Lotharingen belast.
Gedurende zijn elfjarig bestuur, was Keulen de wezenlijke hoofdplaats van het land.
Voor de westerwereld werd het opnieuw wat het in het Romeinsch tijdvak geweest
was: een brandpunt van leven en beschaving. Zijne scholen werden niet alleen bezocht
door geestelijken die zich tot de kerkelijke waardigheid bereidden, doch ook door
de jonge edellieden wier opleiding door hunne familiën aan den hertogaartsbisschop
toevertrouwd was. Allen keerden, met het Keizerrijk verzoend en vol geestdrift voor
hun leeraar, van de school naar huis terug. Men kan de uitgestrektheid van Bruno's
invloed afmeten door de woelige en twistzieke leenheeren van het voorgaande tijdvak
te vergelijken met een man als zijn leerling, den Brabantschen graaf Ansfried die,
nadat hij gansch zijne kracht aan 's keizers dienst gewijd had, bisschop van Utrecht
werd en stierf als asceet.
Dergelijke voorbeelden zijn voorzeker zeldzaam en Ruotger, Bruno's
levensbeschrijver maakt zich, zooals wij later zullen zien, aan grove overdrijving
schuldig als hij, om zijn held op te hemelen, beweert dat deze van de woeste,
onbeschaafde Lotharingers, zachtmoedige en vredelievende menschen gemaakt heeft.
Toch geschiedden verbazende veranderingen. Dank aan de inspanningen van de
bisschoppen, dank aan de veiligheid van het land, - dat tijdelijk voor de aanvallen
van Frankrijk verzekerd was, daar dezes jonge koning, Lotharius, aan de voogdij
van Bruno toevertrouwd was, - kon het nieuwe stelsel spoedig wortel schieten. In
964, kon Otto, in het leger dat hij naar Rome voerde, de benden der Lotharingische
zware ruiterij zien defileeren, die hij vroeger in de rangen zijner vijanden aangetroffen
had.
Tot Bruno's tijd had Lotharingen nog een zweem van zelfstandigheid behouden,
hoewel het sedert lang geen koninkrijk meer was. Het werd bij voortduring ‘regnum
Lotharii’ genoemd en, wat nog meer kenschetsend is, het bezat in den aartsbisschop
van Trier, een aartskanselier die van Duitschland's
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aartskanselier onderscheiden was. Als het in keizerlijke provincie herschapen was,
moest het die overblijfselen zijner vroegere onafhankelijkheid verliezen. Sedert 956
had het geen bijzonderen aartskanselier meer(1); zijn grondgebied werd door het
Ardenner woud gescheiden in twee deelen, die ongeveer overeenkwamen met de
geestelijke provinciën Trier en Keulen.
De nieuwe regeering bewerkte aldus de verdwijning van het Karolingische
Lotharingen. Voortaan waren er twee hertogdommen Lotharingen, wier
lotsbeschikkingen zeer verschillend wezen zouden. Aan het hoofd van elk hunner
stelde Bruno een hem ondergeschikten hertog, die vooral met de krijgsbezigheden
belast was. De zuiderstreek (Opper-Lotharingen, ducatus Mosellanorum) vertrouwde
hij aan Frederik van Bar, lid van een machtig leenroerig geslacht en voorvader der
hertogen van Lorreinen. Voor de noorderstreek (Neder-Lotharingen) vestigde hij
zijne keus op een nieuweling, zijnen leerling Godfried, die later, in den dienst des
keizers, in Italië den dood vond. Na hem waren, gedurende eenigen tijd, in
Neder-Lotharingen geene hertogen meer. Naar allen schijn heeft Otto een oogenblik
het inzicht gehad dit land in eene soort door bisschoppen bestuurde geestelijke mark
te herschapen.

II
Gedurende anderhalve eeuw hield de Kerk Lotharingen onder het keizerlijk gezag;
hare trouw verloochende zich geen oogenblik gedurende dit lange tijdvak, en, zoo
hare bisschoppen niet allen Duitschers van geboorte waren, waren zij toch allen
Duitschgezinden.
Onder de regeering van Otto III en onder de Frankische dynastie, bereikte het door
Bruno in het land ingevoerde, halfgeestelijk, halfwereldlijk regeeringsstelsel zijn
hoogste punt. De bisschoppen beschouwen zich toen inderdaad als keizerlijke
stadhouders: zij hebben bewustzijn van de groote taak die hun

(1) H. Bresslau: Handbuch der Urkundenlehre, deel I, blz. 311 (Leipzig 1889).
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toevertrouwd is; zij vervullen die niet alleen eerlijk, doch zelfs met begeestering.
Schier allen munten door hunne kennis en hunne deugden uit, en een vrij groot getal
hunner nemen eene eervolle plaats in onder de beste bestuurders en de aanzienlijkste
staatkundigen hunner eeuw.
Notker van Luik (974-1007) is de raadgever van keizerin Theophano en van
Hendrik II, hij neemt deel aan de gewichtigste staatsaangelegenheden; de toon der
brieven, die Gerbert hem schrijft, bewijst in welke hooge achting hij bij dezen warmen
aanhanger van het huis van Saksen en bekwamen onderhandelaar staat. 't Is mede
Notker die aan het hof de candidaten voor de openstaande diocesen voorstelt. In de
scholen die hij bestuurt, wordt eene echt keizersgezinde geestelijkheid gevormd en
niets doet de stevigheid van het nieuwe stelsel beter kennen dan de vervorming van
Luik, dat èn door taal èn door bevolking eene Romaansche stad was, tot een brandpunt
van Duitschen invloed. Van dáár komen mannen als Odelbold van Utrecht, de latere
levensbeschrijver van Hendrik II, als Wazo, later bisschop van Luik, die eens
verklaarde dat ‘zelfs liet de keizer hem het rechteroog uitrukken, hij daarom niet
laten zou het linkeroog tot zijne eer en zijnen dienst te gebruiken(1)’.
Te Kamerijk is bisschop Geeraard, in zijn aan de Fransche grens afgezonderd
diocese, dat tot het kerkgebied van Reims behoort, een vooruitgeschoven schildwacht
van het Duitsche Rijk, een waakzame hoeder van de rechten en privileges zijns
meesters. Door zijne Fransche ambtgenooten aangezet om, naar hun voorbeeld, de
instelling van den godsvrede aan te nemen, weigert hij onder voorwendsel dat het
alleen den vorst toekomt over het behoud van den vrede te waken en dat het zoo
onbetamelijk als onwettig wezen zou, zich een voorrecht toe te eigenen dat alleen
aan de koninklijke macht behoort(2).
Onder de leiding van zulke mannen, wendt de Lotharingische Kerk zich heel naar
Duitschland. Het scheelde weinig of

(1) Anselme: Gesta episcop. Leod., Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 225.
(2) Gesta episcop. Camerac., Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 474, 485.
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Hendrik II hechtte Kamerijk aan de provincie Keulen en voerde er eene nieuwe
kerkregeling in(1).
Meerdere in de omgeving der bisschoppen opgestelde schriften blaken niet alleen
van eene echt Germaansche vaderlandsliefde, doch geven zelfs blijk van een
onverholen afkeer voor Frankrijk dat, wegens zijn zwak koningdom en almachtige
leenroerigheid, strijdig was met alle staatkundige begrippen en alle monarchale
gevoelens der keizersgezinde geestelijkheid. De schrijver der Gesta episcoporum
Cameracensium(2) laakt de indisciplinati mores Carlensium, die zich in Lotharingen
verspreiden en abt Siegfried van Gorze uit bittere klachten als hij bemerkt hoe de
ignominiosa Franciscarum ineptiarum consuetudo(3) rondom hem veld wint.
Ondertusschen kon de keizerlijke Kerk, ondanks haren ijver, haar verstand en hare
macht, haar doel niet bereiken. Ongetwijfeld werd Lotharingen, onder haar beheer,
eene Duitsche provincie, doch eene kwalijk bedwongen provincie, die door eene
separatistische beweging ondermijnd, en bij elke gelegenheid bereid was op te staan,
kortom wier gehoorzaamheid meer uiterlijk dan werkelijk was. Van den eersten dag
af zagen de bisschoppen zich bestreden door eene onverzoenlijke oppositie, die nu
eens heimelijk, dan geweldig, doch steeds te weer was. Nooit mochten zij zich vleien
het land dat zij bestuurden, tot rust gebracht te hebben.
Schier allen moesten zich aan de spits der legerscharen stellen om de opstanden
te onderdrukken van eenen vijand die, na elke nederlaag, zijn verlies herstelde, terug
ten aanval stormde en die, ten slotte, toch de zegepraal behaalde. De Lotharingische
bisschoppen ondervonden wat vroeger de langsheen den Rijn gelegerde Romeinsche
legioenen ondervonden

(1) S. Hirsch: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II, deel II, blz. 322 (Berlin,
1864).
(2) Gesta episcop. Camerac., loc. cit., blz. 446. Van dan af kon het Fransch leenroerig recht zich
in Lotharingen invoeren, zooals men mag besluiten uit de formule van den eed, dien de
burggraaf van Kamerijk in handen van den bisschop aflegt: ‘postpositis Karlensibus costumiis,
talem honorem tibi observabo, qualem Lotharienses milites dominis suis et episcopis’. Ibid.,
blz. 481.
(3) E. Steindorff: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III, deel I, blz. 191, nr 4.
(Leipzig, 1874).
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hadden: ten prooi aan den drang eener onweerstaanbare macht, vermochten de eenen
als de anderen slechts den val van het stelsel, dat zij verdedigen moesten, te vertragen,
doch niet te verhinderen. Mettertijd moesten de Germanen zich meester maken van
Gallië en moest de leenroerigheid de keizersgezinde Kerk ten gronde richten.
West-Lotharingen was, van alle deelen des Keizerrijks, de streek waar de
leenroerigheid het eerste binnendrong en het volledigst zegevierde. De invloed dien
zij in die verre streken zonder duidelijke nationaliteit uitoefende, was machtiger dan
ergens elders, omdat hij door geenerlei verschillende strekking tegengekant werd.
Buiten de geestelijkheid en eenige met het keizerdom verzoende adellijke familiën,
beschouwden de bewoners van Maas- en Scheldeoevers zich, in den grond, vreemd
aan Duitschland. De keizerlijke macht die zich voelen liet door het toedoen van de
bisschoppen, wier taal zij veelal niet verstonden, aan wie zij niet gehecht waren door
eenige geschiedkundige herinnering en die zij nooit of zelden zagen, boezemde hun
wel vrees en eerbied, doch nooit genegenheid in. Of het heerschende huis Frankisch
of Saksisch was, steeds bleef het even ongekend voor de bewoners der Nederlanden.
Volgens hunne zienswijze had er nooit maar ééne wettige dynastie bestaan en bestond
er nog maar ééne wettige dynastie: die der Karolingiërs. De vereering waarmede zij
haar bejegenden, was eene gansch gereede verontschuldiging voor hunne
onverschilligheid tegenover vorsten, die zij als gelukzoekers beschouwden of veinsden
te beschouwen. Hunne begeestering voor de Karolingiërs was overigens gansch
platonisch. Sedert den reeds ver verwijderden dag waarop zij het denkbeeld van een
onafhankelijk koninkrijk moesten laten varen, hadden zij nooit gepoogd het Duitsche
opperleenheerschap af te schudden. Alleen wenschten zij dat dit opperleenheerschap
enkel nominaal zou wezen. Zij namen den keizer aan, juist gelijk de geuzen der XVIe
eeuw later den koning van Spanje zouden aannemen, wil zeggen, op voorwaarde dat
hij zich tevreden stelde met eene schijnheerschappij en eene schijngehoorzaamheid.
Het eenige
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staatkundig gevoel dat binnen hun bereik was, dat de historische verhouding waarin
zij stonden, hun toeliet te begrijpen was het particularisme. Van elk grondbeginsel
van samenhang ontbloot, moest Lotharingen onvermijdelijk vroeg of laat tot eene
leenroerige verbrokkeling komen.
Zeer vroegtijdig werden de bewoners, door eene onweerstaanbare beweging, als
naar natuurlijke hereenigingspunten gedreven naar die door grondbezit rijke en om
hunne voorvaderen geliefde dynasten. Terwijl de geestelijkheid geen anderen meester
dan den keizer kende, keerde de wereldlijke bevolking al hare genegenheid, die zij
niet elders richten kon, naar kleine inheemsche vorsten. Deze hadden het openbaar
gevoelen voor zich. Niettegenstaande hunne veelvuldige verbanningen en de herhaalde
verbeurdverklaring hunner goederen, vinden zij telkens, bij hun terugkeer, hunne
vazallen die, gereed om het zwaard voor hen te trekken, hunne komst verbeiden.
Immer verslagen, richten zij steeds weer het hoofd op en, te midden van de
ongunstigste omstandigheden, slechten zij op den duur, door hun halsstarrigen
wederstand, de krachten hunner tegenstrevers.
In onderscheid met de graven van Vlaanderen, wier stelling in de Xe eeuw reeds
zoo stevig is als die der Lotharingische dynasten hun nog betwist wordt, hebben deze
laatsten eerst zeer laat geschiedschrijvers gevonden. Langen tijd kennen wij ze slechts
door het toedoen hunner ergste vijanden. De schrijvers van kronijken, jaarboeken en
Gesta, die ons hunne geschiedenis verhalen, zijn allen keizersgezinde geestelijken.
Men begrijpt dat men uiterst voorzichtig zijn moet als men zulke bescheiden te rade
gaat. De geestelijke schrijvers lieten ons niet het beeld, maar de caricatuur van die
leenmannen tegen welke de bisschoppen zonder verpoozen moesten atrijden. Met
afschuw en verachting, doch niet zonder vrees, spreken zij van die ‘struikroovers’
en die ‘plunderaars’; zij vinden geene woorden genoeg om hun ‘overmoed’, hunne
‘roofzucht’, hunne ‘dwingelandij’ en hunne ‘goddeloosheid’ te brandmerken. Moest
men hen gelooven, dan waren de voorzaten van de graven van Henegouw, van Brabant
en van Namen niets anders dan woeste outlaws die, in het diepste der bosschen,
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in rooversholen woonden. Met een woord, zij beschrijven ons die op dezelfde wijze
als de Normandische kronijkschrijvers, na de verovering van Engeland, de
Angelsaksen zullen beschrijven(1). Doch de feiten toonen ons, wat van die
overdrijvingen overblijft. Wij weten zeer goed dat de muiters van de Xe eeuw roovers
noch goddeloozen waren. Evenals de watergeuzen en de boschgeuzen der XVIe eeuw,
waarmede men ze in weerwil van verschil van tijd en midden mag vergelijken,
vertegenwoordigen zij, tegenover eene vreemde regeering, de neigingen en de
verzuchtingen hunner landgenooten. Evenals zij, gehoorzamen zij aan aanvoerders
die behooren tot de roemrijkste familiën van het land en ook, als zij, verdedigen zij
eene huns inziens rechtvaardige zaak. Als zij de Kerk aanvielen, was dit ter wille
van hare staatkundige macht, en geenszins van haar geestelijk gezag. Als men de
zaak nader inziet, bemerkt men weldra dat die voorgewende goddeloozen de
hervormingsgezinde abten beschermden(2) en milde schenkingen aan kloosters deden.
Doch, tusschen hen en hunne tegenstrevers, heerschte een eeuwigdurend misverstand.
Keizerlijken en antikeizerlijken konden elkander niet verstaan. Zij werden
noodzakelijker wijze naar een strijd op leven en dood gedreven.
Die worsteling begint met den aanvang van Bruno's beheer. De aartsbisschop
geraakt dadelijk in strijd met Reinier III van Henegouw, neef van Giselbert en, sedert
den dood van dezes zoon, hoofd der voormalige hertogelijke familie en erfgenaam
harer aanspraken. In die twee mannen zijn twee tegenovergestelde staatkundige
begrippen belichaamd. De eene ziet in den keizer dien hij dient, de bron van alle
gezag, van alle wettige macht; voor den andere, berust de verhouding tusschen
leenman en leenheer eenvoudig op een wederzijdsch verdrag, en beschouwt hij zich
als ontslagen van alle verplichting jegens eenen vorst, die hem den door zijne
voorzaten gedragen hertogstitel ontnam.

(1) Zie b.v. de ongelooflijke bewoordingen die, in de XIe eeuw, de schrijver van Vita Balderici
episcopi Leodiensis, hoofdst. 25 (Mon. Germ. Hist. Script., deal IV), gebruikt als hij van de
graven van Leuven spreekt. Zie nog Vita S. Gerardi Broniensis, hoofdstuk 19 (Ibid., deel
XV), Gesta episcop. Camerac., loc. cit., blz. 439; Ruotger, Vita Brunonis, hoofdst. 34 enz.
(2) Zoo was Reginar Langhals de beschermer van Erluin van Gembloers, Gesta abbatum
Gemblacensium, hoofdst. 13 (Mon. Germ. Hist. Script., deel VIII).
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Bruno heeft de bisschoppen, en Reinier de massa des volks voor zich. Het aanzien
van dezen laatste was zoo groot dat, als hij in 958 in handen zijns vijands gevallen
was, deze het voorzichtig oordeelde hem te verbannen: hij zond hem in ballingschap
naar de grens van Bohemen, waar hij zijne levensdagen eindigde. Doch hij liet twee
zonen na, Reinier IV van Henegouw en Lambrecht van Leuven, die in Frankrijk de
wijk genomen hadden en op de eerste beste gelegenheid wachtten om hetgeen zij als
hun recht aanzagen te doen gelden, en hunnen vader te wreken. Zij maakten de na
den dood van Otto I ontstane onlusten ten nutte om Lotharingen, langs Henegouw
en het Kamerijksche, aan te vallen.
Door Lotharius van Frankrijk ondersteund, met begeestering onthaald door de
bevolking, die in hen hare oude meesters begroette, deden zij zulken snellen voortgang
dat Otto II, om hen te ontwapenen, er in toestemde hun de na huns vaders opstand
verloren domeinen terug te geven. Den hertogelijken titel verleende hij aan een lid
der Karolingische dynastie, aan Karel, broeder van koning Lotharius. Hij hoopte
ongetwijfeld dat, onder het beheer van een afstammeling van Karel den Groote,
Lotharingen eindelijk tot rust zou komen en dat dit land een hertog erkennen zou,
die behoorde tot de eenige dynastie wier gezag en aanzien de bevolking zich ooit
liet welgevallen. Hij bedroog zich. Niet alleen bleef Giselbert's huis vijandig, doch
het ondersteunde nog met al zijne kracht de vertwijfelde pogingen die Lotharius van
Frankrijk inspande om het links van den Rijn gelegen deel van het Keizerrijk bij zijn
land in te lijven. Voor dien laatsten vertegenwoordiger der Karolingische staatkunde,
waren Reinier en Lambrecht wat Reginar Langhals voor Karel den Eenvoudige, en
wat Giselbert voor Lodewijk IV van Overzee geweest waren. De leenroerige partij,
waarvan zij de hoofden waren, was - om de uitdrukking van de toenmalige
kronijkschrijvers te bezigen - tevens de partij der Carlenses. Tegen den keizer zochten
zij steun in Frankrijk, evenals de graven van Vlaanderen, later, tegen den koning van
Frankrijk, steun in Engeland moesten zoeken. Zooals men sedert dien zoo dikwijls
zag, ver-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

68
smolt zich de leenroerige politiek met de Europeesche politiek, en het lot van kleine,
ongekende vorsten met dat van beroemde monarchen.
Niettegenstaande al zijne pogingen, kon Lotharius er niet in slagen Lotharingen
te bemachtigen. Hij had juist den tijd om tot Aken te dringen, waar hij zich de
voldoening gunde een voor den keizer opgediend eetmaal te verorberen en, voor
eene poos, den bronzen adelaar, die sedert langen tijd naar het Westen blikte, naar
het Oosten te keeren(1). Na beide heldendaden, liet hij den aftocht blazen en verliet
hij dat land, dat voortaan eeuwen lang geene Fransche legers moest terugzien. Alle
zijne verdere aanvallen mislukten. De bisschoppen verdedigden trouwelijk de aan
hunne hoede toevertrouwde grens. Lotharius kon niet eens Kamerijk veroveren. Zijn
dood, die weldra gevolgd was door dien zijns zoons Lodewijk en door de opkomst
der Capetingische dynastie, liet Duitschland in het onbetwist bezit van al zijne
stellingen. Lotharius was in zijne hoop nog meer teleurgesteld dan zijne
Lotharingische bondgenooten in hunne plannen. Terwijl de Karolingische dynastie
voorgoed verdween en dat, met Hugo Capet, de koningen van Frankrijk voor zeer
lang aan alle gebiedsvergrooting aan de noordergrens verzaakten, volhardden Reinier
IV en Lambrecht onwrikbaar in hun verzet tegen Kerk en Keizer.
Waren de staatkundige aangelegenheden, waarin dat verzet zich ging voltrekken,
veranderd, zoo waren de maatschappelijke krachten die te zijnen voordeele werkten,
sterker dan ooit. Het had weinig te beteekenen dat de rebellen voortaan van Frankrijk's
hulp verstoken waren. Zij hadden voor zich de strooming welke het Keizerrijk
onweerstaanbaar naar het leenstelsel sleepte.
Nadat het Karolingische huis in Frankrijk uitgestorven was, hield het in de
Nederlanden nog eenige jaren stand, in den persoon van hertog Karel en van zijn
zoon Otto. De eerste oorlogde te vergeefs tegen Hugo Capet in de omstreken van
Laon, viel in de handen van zijn vijand en stierf rond 992 in

(1) Richer: Historiac, boek III, hoofdst. 71.
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gevangenschap te Orleans. De zoon, die vreemd aan zijn ras geworden was, zooals
zijn naam Otto overigens bewijst, hernieuwde die onnutte pogingen niet. Hij hield
zich tevreden met den titel van hertog van Lotharingen en eindigde rond 1012 zijn
duister bestaan. Hij werd in de krocht van Sint-Servatius te Maastricht begraven, aan
de zijde zijns vaders, wiens lijk hij teruggehaald had. Zijn dood wordt toegeschreven
aan eene wraakneming van den heiligen Trudo, wiens klooster hij geplunderd had(1).
Door den dood van dezen laatsten Karolingiër, viel de hertogelijke waardigheid die, sedert Giselbert, zoovele verschillende huizen bezeten hadden - weder open.
Een oogenblik kon men meenen dat zij zou terugkeeren naar een dier leenroerige
vorsten, die zich de rechtmatige erfgenamen van dien titel waanden. Hoewel Reinier
IV en Lambrecht door Otto II van hunne goederen beroofd geweest waren, hadden
zij zich alras terug in bezit gesteld van een deel hunner familie-domeinen. Door
middel van voordeelige huwelijken, hadden zij hunne verliezen kunnen herstellen
en, in het begin der XIe eeuw, waren hun gezag en hunne macht grooter dan ooit.
Reinier was getrouwd met Hedwig, dochter van Hugo Capet; zijn zoon, Reinier V,
huwde in 1015 Mathildis, kleindochter van Godfried den Gevangene, die hem een
deel van de door den keizer aan het huis van Ardenne beleende goederen medebracht.
Lambrecht was de gemaal van Gerberga, oudste dochter van hertog Karel. Door dit
huwelijk viel hem de rijke nalatenschap van zijn zwager Otto ten deel. De sloten van
Brussel en Leuven - keizerlijke leenen die tot dan toe van het Keizerrijk verhieven
- gingen in zijne macht over en maakten den territorialen grondslag uit, waarop het
huis van Brabant verrees.
Kortom, de erfgenamen van Giselbert waren, niettegenstaande hunne
achtereenvolgende nederlagen, ten tijde van Hendrik II machtiger dan zij onder
Hendrik I geweest waren. De oude leenroerige stam had aan alle aanvallen wederstaan
en de twee

(1) F. Lot: Les derniers Carolingiens, blz. 280.
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forsche spruiten die hij in Henegouw en in Brabant geschoten had, konden op hare
beurt den storm trotseeren.
Doch de keizer had tegen die eeuwige tegenstrevers een nieuwen vijand opgehitst.
In stede van aan Lambrecht van Leuven den titel en de macht van hertog te verleenen,
had hij die in 1013 aan Godfried van Verdun gegeven. Onder de vorige regeering,
was de vader van dezen laatste terecht doorgegaan als de edelste vertegenwoordiger
van de gehechtheid aan het keizerlijk gezag. Bij den tocht van Otto II in Frankrijk
had hij, door zijn beleid en zijne tegenwoordigheid van geest, het Duitsche leger bij
den overgang der Aisne gered. Later had hij de grens van het Rijk dapper tegen
Lotharius verdedigd. Als hij met een zijner zonen in gevangenschap gevoerd en onder
de hoede van Herbert van Vermandois gesteld werd, stuurde hij, door Gerbert's
bemiddeling, aan zijne vrouw de volgende vermaningen, die van echte zielsgrootheid
getuigen: ‘Wees de allerdoorluchtigste keizerin en haren zoon onwankelbaar trouw.
Geen vrede met de Franschen! Verdedig kloekmoedig uwe sloten tegen hunnen
koning; en de hoop, uwen echtgenoot en uwen zoon de vrijheid terug te schenken,
vermindere niets van de krachtdadigheid van uwen wederstand(1)’.
Zooveel trouw en heldenmoed had de keizer willen beloonen. Hij had Godfried
beleend met een groot deel van de verbeurdverklaarde domeinen der oproerige edelen.
Op die wijze kreeg het huis van Verdun - of, gelijk men ook zegde, het huis van
Ardenne - vasten voet in de stroomgebieden van Maas en van Schelde.
Alles bracht het hoofd van dit huis nader bij de bisschoppen en verbond zijn lot
met het hunne. Evenals zij, vereerde hij in den keizer de bron van alle recht en van
alle gezag en verafschuwde hij de aan de leenroerigheid eigen woelzucht en
tuchteloosheid, welke Reinier en Lambrecht uit Frankrijk in Lotharingen ingevoerd
hadden(2).

(1) Lettres de Gerbert, uitg. J. Havet, nr 50, blz. 47 (Parijs, 1889).
(2) Zie de zeer merkwaardige rede die de schrijver van de Gesta episcop. Camerac., Mon. Germ.
Hist. Script., deel VIII, blz. 441, Godfried in den mond legt.
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Doch die stemming moest niet zeer lang duren. Als het huis van Ardenne vasten voet
in Lotharingen gekregen had, moest zijne trouw noodzakelijker wijze onderdoen
voor zijne territoriale belangen. Het stelde zijn erfelijk recht boven het recht des
keizers, en beschouwde zich als eigenaar zijner leenen en zijner waardigheden. Waren
de hertogen, evenals de meeste der bisschoppen, vreemd aan den lande geweest,
hadden hun ras, hunne zeden, hunne taal eene bestendige vijandschap tusschen hen
en de inheemsche bevolking in stand gehouden, waren zij verre uit Saksen, Beieren
of Thuringen gekomen, wellicht waren zij verplicht geweest zich gedurende langen
tijd op Duitschland te steunen en den keizer van Duitschland als hun natuurlijken
beschermer en dienvolgens als hun meester te beschouwen. Doch, evenals Reinier
van Henegouw en Lambrecht van Leuven, waren zij van Lotharingische afkomst.
Meer nog: hun stam kwam vandaan uit het Romaansch gedeelte van het land en
hunne moedertaal was een Waalsch dialect.
Alles wel ingezien, had de eerste hunner zijne vurige gehechtheid aan den keizer
maar aangeleerd, en was deze dus in zekeren zin gekunsteld. Graaf Godfried verschijnt
ons als het zuiverste type dier edelen, die de Kerk met het keizerdom verzoende.
Doch hij was voorzeker eene uitzondering onder zijne landgenooten. Opdatzijne
nakomelingen zijn voorbeeld volgden, hadden zij, als hij, in de omgeving des keizers
en der bisschoppen moeten leven en slechts een middelmatig gezag mogen bezitten.
Zoodra zij het groot vermogen bekomen hadden, waarmede de keizer hun de trouw
huns voorvaders beloonde, waren zij niets meer dan grootvazallen; ja, veelal vond
het Keizerrijk in het huis van Ardenne meer een vijand dan een bondgenoot. In stede
van het hertogdom namens den souverein te besturen, bestuurde het dit in eigen
naam. Als het de locale dynastieën bestreed, was het minder met het doel muiters
tot onmacht te brengen, dan tegenstrevers te verpletteren en zich te hunnen kosten
te verrijken. Er dient overigens bijgevoegd, dat het er niet in slaagde deze dynastieën
te doen verdwijnen. Op den dag dat het huis van Ardenne naast haar plaats nam,
waren deze reeds te talrijk en te machtig.
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Inderdaad, in den aanvang der XIe eeuw, treffen wij reeds de verschillende dynastieën
aan die, in de volgende eeuw, den grond van Lotharingen onder elkander voorgoed
verdeelen zullen. Ten gevolge van het aanzien dat de wereldlijke leenroerigheid
sedert dien tijd in Lotharingen geniet, gelijkt dit land veel meer aan Frankrijk dan
aan Duitschland. Niettegenstaande het verzet der Kerk, zijn de indisciplinati mores
Carlensium er binnengedrongen, en meer dan een bisschop voelde zich door
moedeloosheid overvallen als hij vaststelde dat het onmogelijk was, den voortgang
van het kwaad te stuiten. ‘Wee U, ongelukkige, kloeg Tetdo van Kamerijk, waartoe
dient het, uw vaderland te verlaten en hier te midden der barbaren te leven? Waarom
hebt gij uwe Sint-Severinus-kerk verlaten? Uwe belooning is uw gedrag wel
waardig(1)!’ Ten tijde dat Tetdo deze weeklachten uitte, was er geen spraak meer den
landsadel onder het juk te houden. Alles wat men mocht verhopen, was zijn
vooruitgang te stuiten of te vertragen. Inderdaad, overal had hij reeds diep wortel
geschoten. Zoo Reinier van Henegouw en Lambrecht van Leuven vooral de aandacht
der geschiedschrijvers gaande maken, mag men niet vergeten dat vele andere locale
dynasten naast hen bestonden. De sloten van Bergen en Leuven waren niet alléén
bestemd om hoofdplaatsen van machtige vorstendommen te worden. De graven van
Namen, Luxemburg, Holland hadden reeds op het einde der Xe eeuw de grondslagen
van de macht hunner huizen gelegd. Van de Fransche tot de Friesche grens kraakte
allerwegen de oude inrichting des lands onder den drang der leenroerigheid.
Het was hoog tijd dat wat nog te redden viel, buiten het bereik der wereldlijke
vorsten te stellen.
Dit was de taak van hertog Godfried. Van 1012 tot 1015 had hij zonder ophouden
te strijden met Lambrecht van Leuven, die aanspraak gemaakt had op den hertogstitel
en, toen hij later eene vaste operatie-basis in Brabant bezat, zich ten koste van den
bisschop van Luik zocht te vergrooten. Hij werd ondersteund door den graaf van
Namen en door Reinier V van

(1) Gesta episcop. Camerac., loc. cit., blz. 442.
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Henegouw; deze vochten aan zijne zijde in den slag van Florennes (1015), waar
Lambrecht den dood vond.
De gebeurtenissen, welke op dezen slag volgden, toonen klaar dat de tijden
veranderd waren. Er was geen spraak meer, de overwonnenen te verbannen of hunne
goederen verbeurd te verklaren. Hendrik, de zoon van Lambrecht, bleef in het bezit
van de domeinen zijns vaders. Zooals wij hooger zagen, trouwde Reinier van
Henegouw met eene nicht des hertogs, die daardoor in familiebetrekkingen kwam
met de afstammelingen van Giselbert. Niets laat blijken dat een nieuwe tocht, in
gemeen overleg met de bisschoppen in 1018 ondernomen tegen den graaf van Holland,
tot een meer beslissenden uitslag leidde.
Godfried stierf kinderloos in het jaar 1023, en zijn broader Gozelo volgde hem in
de hertogelijke waardigheid op. Reeds onder dezes beheer kan men vaststellen dat
de trouw van het huis van Ardenne niet meer onwankelbaar was. Inderdaad, bij den
dood van keizer Hendrik II, eischte hij van de bisschoppen en de grooten des lands
den eed dat zij zonder zijne toestemming den nieuwen koning niet zouden erkennen,
en dan eerst wilde hij Koenraad II huldigen, nadat hij hem eene belofte ontrukt had,
wier verwezenlijking het Keizerrijk noodlottig zijn moest. Dit werd men maar al te
wel gewaar wanneer, na den dood van hertog Frederik II (1033), het beheer van
Opper-Lotharingen aan Gozelo toevertrouwd werd. Daardoor waren de sedert Bruno
gescheiden deelen van het regnum Lotharii weder vereenigd. Zwentibold's koninkrijk
was op het punt weder te verrijzen.
Zulke toestand was vol gevaren. Hendrik III maakte Gozelo 's dood (1044) ten
nutte om het hertogdom opnieuw te verdeelen. Opper- en Neder-Lotharingen werden
opnieuw onderscheiden stadhouderschappen, waarvan het eerste toevertrouwd werd
aan den oudsten zoon des overledenen, Godfried met den Baard, en het tweede aan
Gozelo II, Godfried's broeder. Deze maatregel verwekte een vreeselijken opstand.
Niets toont beter de onweerstaanbare macht die de maatschappij naar den leenroerigen
vorm dreef, dan de volkomen verandering die, binnen den tijd van twee geslachten,
in het huis van Ardenne
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plaats gehad had. Tusschen den eersten Godfried en zijn kleinzoon, was de afstand
juist zoo groot als die tusschen een plichtgetrouwen ambtenaar en een oproerigen
grootvazal. Beiden waren even dapper op het slagveld en even onwrikbaar in het
doordrijven hunner plannen; doch terwijl de eerste zich teenemaal ten dienste zijns
meesters offerde, besteedde de andere ter bestrijding van een souverein, dien hij
beschuldigde hem het vaderlijk erfdeel ontroofd te hebben, de sombere wilskracht
en den ongetemden heldenmoed, die van hem een der aangrijpendste figuren van
zijn tijd maken. Wat Koenraad de Roode voor Otto I geweest was, was Godfried met
den Baard voor Hendrik III. Doch hun streven leidde tot een heel verschillenden
uitslag. Het keizerlijk stelsel dat na den opstand van den eerste aan Lotharingen
opgelegd werd, werd er vernietigd door den opstand van den tweede.
Bij het oproer van Koenraad den Roode, had de Lotharingische adel tegen den
muiter partij getrokken, en de gelegenheid te baat genomen, zich van een vreemden
tegenstrever te ontmaken. Doch tegenover Godfried handelde hij gansch anders. De
zaak des hertogs was nu ook de zaak van al de leenvorsten. Het oogenblik was gunstig
om de keizerlijke Kerk te vernietigen. De huizen van Henegouw, Leuven, Namen,
Holland konden niet aarzelen zich te scharen onder de banier van dien hertog, dien
zij bestreden hadden zoolang hij de rechten van den opperleenheer verdedigde, doch
die, van het oogenblik dat hij tegen dezen opstond, hun hoofd en hun aanvoerder
werd.
Een vreeselijke storm barstte los: al de krachten der leenroerigheid vereenigden
zich tegen de Kerk. Praedones immanissimi, om de uitdrukking van den
kronijkschrijver Anselmus te gebruiken, bestormden allerwegen dat bolwerk des
Keizerrijks(1). Men arbeidde stelselmatig om het te vernielen en verdeelde den arbeid.
Godfried belastte zich met de bisdommen Luik en Verdun, Herman van Bergen met
het bisdom Kamerijk, terwijl Dirk van Holland het bisdom Utrecht voor zijn deel
nam. Men mocht nu niet meer, zooals voortijds, rekenen op de hulp

(1) E. Steindorff: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III, deel II, blz. 1 en volg.
(Leipzig, 1881).
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van den koning van Frankrijk. Hendrik I meende, wel is waar, de muiters ter hulp te
komen, toen een brief van den bisschop van Luik zijne plannen wijzigde. Ongetwijfeld
zag hij in dat de monarchie niets te winnen had door een opstand der leenroerige
heeren te ondersteunen en dat zijn eigen belang hier nauw verbonden was met dat
van den keizer van Duitschland. Doch de staatkundige overwegingen die den koning
noopten het oproer niet te begunstigen, deden daarentegen den graaf van Vlaanderen
besluiten de muiters te ondersteunen. De hulp die de Fransche monarchie hun
weigerde, werd hun gereedelijk verstrekt door de Fransche leenroerigheid. De
Duitsche grens werd door den Capetinger geëerbiedigd, doch door dezes machtigsten
vazal overschreden: Boudewijn van Rijsel toog over de Schelde en vereenigde zijne
strijdkrachten met die van Godfried.
Te midden van deze geduchte losbarsting der leenroerigheid, vervulden de
bisschoppen dapper hunnen plicht. Niettegenstaande de afvalligheid van een groot
aantal hunner mansmannen hoopten zij nog het Keizerrijk te redden. Aan zich zelven
overgelaten, zonder te kunnen rekenen op Hendrik III, die toen in Italië bezig was,
namen zij den hun aangeboden strijd aan. Wazo stelde Luik in verdedigingstoestand,
liet oorlogstuigen maken en wapende de bevolking. Dank aan zijne inspanningen
bleef die stad, die de muiters van het Noorden en van het Zuiden van elkander
scheidde en hun belette langs de Maasvallei met elkander in gemeenschap te staan,
voor het Keizerrijk behouden. Doch het paleis van Nijmegen, het geliefkoosd verblijf
der keizers bij hun oponthoud in Lotharingen, werd door de vlammen vernield;
Verdun onderging hetzelfde lot.
Twee jaren waren noodig om den opstand te onderdrukken. Hier stond men niet
meer voor een dier plaatselijke opstanden, zooals die welke de graven van Leuven
en van Henegouw zoo dikwijls verwekt hadden. Neen, het gold een wezenlijken
oorlog en de door den keizer genomen maatregelen bewijzen hoe dringend het gevaar
was. Nadat hij zich den bijstand der Deensche en der Engelsche vloot tegen Boudewijn
van Vlaanderen verzekerd had, verscheen hij zelf in Lotharingen, aan het hoofd van
een aanzienlijk leger en in gezelschap van paus Leo IX, alsof
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de twee groote machten die de wereldheerschappij uitmaakten, noodig waren om de
leenroerigheid te overwinnen. Een vrede kwam tot stand, doch hij was van korten
duur. Met den mond maar niet met het hart, zwoeren de muiters den koning trouw:
voortaan waren zij bewust van hunne macht.
Wat Boudewijn V betreft, die verscheen weldra terug op den rechteroever der
Schelde. Vlaanderen dat zich in het Zuiden den weg versperd zag door het machtige
hertogdom Normandië, zal voortaan trachten zich ten nadeele van Duitschland te
vergrooten. Sedert het midden der XIe eeuw, begint zijne geschiedenis zich innig
met die van Lotharingen te verbinden. De grens die het verdrag van Verdun door de
Nederlanden trok, die grens welke Saksische en Frankische keizers twee eeuwen
lang zegevierend tegen Frankrijk verdedigden, moet achteruitwijken onder de
aanvallen van een leenroerigen vorst. Boudewijn, wiens zoon kort te voren getrouwd
is met Richilde, weduwe van graaf Herman van Bergen, doet, in 1051, de bezittingen
van het huis van Henegouw naar zijn geslacht overgaan(1). Een weinig later maakt
hij een tocht van Hendrik III in Italië ten nutte om de uitvoering zijner plannen voort
te zetten en het bisdom Luik te overweldigen. Een tegen hem in 1054 ondernomen
veldtocht levert geen uitslag op, en het jaar nadien vernieuwt hij zijn verbond met
Godfried die, door zijn huwelijk met Beatrix van Toskane, meer dan ooit te duchten
is.
De dood van Hendrik III deed deze nieuwe samenspanning zegepralen. Bedreigd
met een nieuwen oorlog, moest keizerin Agnes den duim leggen. Zij verzoende zich
met Godfried, wien, zij den hertogstitel in Neder-Lotharingen beloofde, na den dood
van Frederik van Luxemburg, die in 1046 Gozelo II in het beheer van dat grondgebied
opgevolgd had, terwijl zij Boudewijn V met Rijks-Vlaanderen, en dezes zoon,
Boudewijn VI, met Henegouw beleende(2).
Godfried met den Bult, die in 1070 tot de hertogelijke waar-

(1) De zonen van Herman, die zelf zoon van Rainier V was, werden beroofd van hun erfdeel,
waarvan hun stiefvader zich meester maakte. Zie Vanderkindere: Richilde et Herman de
Hainaut. (Bullet. de l'Acad. de Belgique, Classe des lettres, 1899, blz. 551 en volg.).
(2) Frederik stierf in 1065 en Godfried werd toen hertog van Neder-Lotharingen.(Meyer von
Knonau: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich IV und Heinrich V. deel I, blz.
470.) Wat Opper-Lotharingen betreft, Keizer Hendrik III had het in 1047 aan Godfried
ontnomen om het te geven aan Adelbert (van den Elzas?) die in 1048 in den strijd tegen de
opstandelingen gedood werd, vervolgens aan Geeraard van den Elzas, stamvader van het
huis van Lorreinen. (Steindorff: op. cit., deel II, blz. 24, 46, 48).
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digheid verheven werd, scheen bestemd om het door zijn vader aangerichte onheil
te herstellen. Te midden van de stormen die onder de regeering van Hendrik IV in
Duitschland losbraken, verzwakte zijne verkleefdheid geen oogenblik. Echtgenoot
der beruchte gravin Mathildis, van welke hij zich weldra liet scheiden en die in Italië
leefde, terwijl hij ten Noorden der Alpen oorlogde, was hij het keizerrijk zoo
verknocht gebleven als zij het pausdom toegedaan was. Hij was Hendrik behulpzaam
bij de onderdrukking van den opstand der Saksen: hij was zijn invloedrijkste
raadgever, ‘hij scheen de eenige man, zegt Giesebrecht(1), die door wijzen raad den
hoovaardigen en geweldigen aard van den jongen vorst kon matigen’. In hunnen
strijd tegen de leenroerige vorsten hadden de bisschoppen geen trouweren bondgenoot.
Samen met Diedewijn van Luik, stelde hij een einde aan de pogingen van Vlaanderen,
om deelen van Henegouw in te palmen; met Willem van Utrecht, bestreed hij Dirk
van Holland. Overal herstelde hij de orde en de ‘Duitsche tucht’(2). Ongelukkiglijk
was zijne loopbaan al te kort. Daar zijne vijanden hem niet op het slagveld overwinnen
konden, deden zij hem vermoorden. Hij stierf te Utrecht, op 26 Februari 1076, aan
de gevolgen eener wonde, die hij in Zeeland van de hand eens onbekend gebleven
sluipmoordenaars ontvangen had.
Met dien zwakken en mismaakten man, verdween de laatste keizerlijke stadhouder
van Neder-Lotharingen. Wel is waar bleef de hertogelijke titel, dien hij gevoerd had,
bewaard, doch hij was, na hem, nog slechts eene ijdele waardigheid. De groote
westelijke provincie van Duitschland zal ten slotte verbrokkeld

(1) Giesebrecht: Geschichte der Deutschen Kaiserzeit, deel III, blz. 370.
(2) Omtrent die tucht die eene tegenstelling vormt met de indisciplinati mores, die de Duitschers
aan de Lotharingers verweten, zie den tekst der Gesta abbatum Trudonensium, Mon. Germ.
Hist. Script., deel X, blz. 304: ‘Diligebatur (Rodulfus abbas) a familia aecclesiae valde, eo
quod tractabat eam honorifice et Theutonicorum disciplinato more’.
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worden onder de locale dynastieën en haar naam zal weldra nog slechts eene
aardrijkskundige uitdrukking zijn. Zoo Godfried er nog de staatkundige eenheid kon
in stand houden, toch was de zaak, waarvoor hij streed, ten ondergang bestemd. Niet
alleen was het verzet der leenvorsten te machtig om voor langen tijd onderdrukt te
kunnen blijven, maar verzaakten de bisschoppen, die, tot dan toe, tegen die leenvorsten
zoo krachtdadig het recht huns meesters verdedigd hadden, op het einde der XIe eeuw
aan hunne traditioneele rol.

III
Niets is beter geschikt het eigen karakter van de Nederlandsche beschaving te leeren
kennen, dan de studie van het godsdienstig leven in die streek gedurende de Xe en
XIe eeuw. Hare afhankelijkheid van Frankrijk en Duitschland, haar aanleg zich de
gedachten en strekkingen aan te passen die zich ten Zuiden of ten Oosten harer
grenzen uiten, hare rol van tusschenstaat tusschen de twee groote volkeren der
westerwereld, - dat alles openbaart zich nergens zoo duidelijk dan op het terrein der
kerkgeschiedenis, In de kloosters en bisschoppelijke steden van die landen, waar
Kelten en Germanen, Franken en Romeinen, Fransche Karolingiërs en Duitsche
keizers eens tegenover elkander stonden, gaan de beide groote partijen die in den
schoot der Kerk ontstaan zijn, weldra handgemeen worden en zal de strijd tusschen
de verschillende theologische begrippen, welke zij vertegenwoordigen, vroegtijdig
beginnen.
Wij hebben gezien hoe de Vlaamsche en Lotharingische kloosters op het einde
van de tochten der Noormannen vervallen waren. Schier allen waren onderworpen
aan de macht van de grooten en geleken veeleer aan verblijfplaatsen van leenheeren
dan aan stille toevluchtsoorden voor vrome monniken. De tucht was er dermate
verflauwd dat, in het begin der Xe eeuw, de regel van den heiligen Benedictus schier
teenemaal in vergetelheid geraakt was. Menige abt onderscheidde zich nog alleen
van de wereldlijken door de priesterkruin. Zeer velen hunner waren gehuwd en
leefden in het klooster met
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vrouw en kinderen, brachten hun tijd door met drinken of namen deel aan de
krijgsoefeningen van de ridders uit de streek. Natuurlijk volgden de monniken hun
voorbeeld. De geloften van armoede, van gehoorzaamheid, van kuischheid waren
doode letter geworden; het evangelie was het voorwerp van grove scherts: ‘Men wil
ons wijsmaken, zeiden de monniken, dat wij niets in bezit hebben; wie anders dan
de monniken van dit convent hebben deze kleinoodiën en deze boeken gekocht?(1)’
Overigens bewijzen zekere anecdoten klaarblijkelijk welke barbaarschheid toen
onder de ordesgeestelijken heerschte. Te Lobbes had abt Erluin de tucht willen
herstellen en een paar oogsten willen verkoopen om eenige kladschulden te betalen:
's nachts werd hij door de monniken overvallen, die hem tong en oogen uitrukten en
hem voor dood lieten liggen(2).
Niettegenstaande zulk een treurigen toestand, bleef het ascetische leven, voor de
edelste zielen, het eenige ideaal dat den christene waardig is. Hoe zinnelijk en ontaard
de Kerk ook was, toch bracht zij nog mannen voort die de verzaking van de aardsche
dingen en de volkomen overgave van het schepsel aan Gods wil predikten. Zoo was
bij voorbeeld. Rather, de vroegere leerling der abdij Lobbes, die achtereenvolgens
schoolmeester, hoveling van Otto I, bisschop van Verona en van Luik was, doch
nooit ophield het kloosterleven te beschouwen als het eenige dat het beleven waard
was. Niet alleen bij de geestelijkheid, doch zelfs bij de wereldlijke aristocratie, was
meer dan eene ziel in staat hem te begrijpen, want de grooten die zich zoo brutaal
de geestelijke goederen toeëigenden, waren toch met eene zeer levendige godsvrucht
bezield. Voorzeker was het niet zonder wroeging dat zij zich meester maakten van
goederen, die bestemd waren tot den dienst der heiligen welke zij tevens vreesden
en vereerden. De onvermijdelijke noodwendigheid,

(1) Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands, deel III, blz. 345.
(2) Folcwijn: Gesta abbat. Lobiens., Mon. Germ. Hist. Script., deel IV, blz. 68. - Sigebert: Gesta
abbat. Gemblac., ibid., deel VIII, blz. 532. - K. Hampe gaf in het Neues Archiv, deel XXIII,
blz. 387 (1898) een klachtbrief van dien abt aan den keizer. De brief is naamloos, doch de
schrijver verraadt zich door te spreken over zijne ‘labia truncatae linguae’.
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leenen aan hunne milites uit te deelen, was de eenige reden hunner handelwijze. Men
bemerkt gemakkelijk dat zij de oprechtste godsvrucht koesteren voor die zelfde
heiligdommen welke zij door de eischen hunner politiek genoodzaakt zijn uit te
plunderen. Om het eeuwige leven te verwerven, vermaken zij daaraan landerijen en
kleinoodiën. Zij laten zich in hunne kerken begraven, ontleenen hun reliquieën vóór
dat zij naar een krijgstocht trekken. Voorzeker betreuren zij de onwetendheid en
stompzinnigheid van de monniken. Zij stellen de geleerdheid, de deugd, de strenge
zeden op prijs. Als Rather uit Luik is gedreven, vindt hij eene toevlucht in het slot
van graaf Berengar van Namen; Reginar Langhals omringt zich van vrome en ijverige
geestelijken. Als een hervormer opkomt, zullen zij zijne pogingen warm ondersteunen,
en de kerkelijke tucht zal des te vlugger hersteld zijn, hoe enger de kloosters in de
afhankelijkheid der grooten staan.
Het is in den schoot der aristocratie zelve dat die hervormer opstond. Geeraard
van Brogne(1), inderdaad, behoorde tot eene der voornaamste familiën van Lotharingen.
Zijne moeder Plectrudis was zuster van Steven, bisschop van Luik, en zijn vader
telde, naar het schijnt, een hertog van Austrasië onder zijne voorzaten.
Zooals al de jongelieden van zijnen stand, sloeg Geeraard de militaire loopbaan
in. Hij nam dienst bij graaf Berengar van Namen en werd weldra zijn invloedrijkste
raadgever. Eene zending waarmede Berengar hem in 915 naar Robrecht van Parijs
belastte, besliste over zijne toekomst. Evenals de grooten van Lotharingen, wier
zeden en toestand tamelijk met die van den Franschen adel geleken, was Robrecht
leekenabt van meerdere kloosters. Gedurende zijne boodschap, had Geeraard de
gelegenheid Sint-Denys, het rijkste en bekendste dier kloosters te bezoeken. Het
aanschouwen van de levenswijze der monniken maakte op hem zulken machtigen
indruk dat hij dadelijk besloot eens de monnikspij te zullen aantrekken en dat hij zijn
verblijf in de abdij ten nutte maakte, om te leeren lezen en schrijven. Kort

(1) Zie, omtrent hem, E. Sackur: Die Kluniacenser, blz. 121 en volg. (Halle, 1892), Hauck: op.
cit., deel III, blz. 345 en volg.
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daarna legde hij de kloostergelofte af, en hij verbleef er vervolgens gedurende eenige
jaren. Doch vroeger reeds had hij op zijn allodium Brogne, bij Namen, een klein
klooster van ordeskanunniken gesticht. Hij besloot daar, in gebed en bespiegeling,
zijne levensdagen te eindigen. Hij bracht er boeken in, verving de kanunniken door
monniken en nam den titel van abt (923).
Op het oogenblik dat Geeraard aan de wereld verzaakte, dacht hij er geenszins
aan, de hervorming van de Lotharingische Kerk te beproeven. Hij was een zuiver
asceet, naar het schijnt wars van alle geloofswerverij, en uitsluitend met het heil
zijner eigen ziel bekommerd. Doch de omstandigheden riepen hem weldra om eene
rol te spelen, die hij niet betracht had. Nauwelijks was de Benedictijner regel in
gansch zijne strengheid te Brogne ingevoerd en was het gerucht verspreid dat, in de
wouden van het Naamsche, eene nederzetting van cenobieten gesticht was, of men
zag welken grooten invloed het ideaal van de godvruchtige levenswijze op de
gemoederen uitoefende. Eene levendige beweging van bewondering en genegenheid
openbaarde zich; pelgrims stroomden naar het nieuwe convent om een schouwspel
te bewonderen dat aan de vurigste verzuchtingen van den geloofsijver beantwoordde.
Geeraard was door al die begeestering uit het veld geslagen en zocht in den beginne
de eenzaamheid, om zich daaraan te onttrekken.
Doch weldra werd hij met de dringendste beden bestormd. Bisschop Tetdo van
Kamerijk, graaf Reinier van Henegouw, hertog Giselbert verzochten hem, in de hun
leenplichtige abdijen, dat godvruchtige leven te herstellen waarvan Brogne het
voorbeeld gaf. Op verzoek van Giselbert, aanvaardde hij het bestuur van het klooster
Sint-Ghislain, dat toen bewoond was door verbasterde kanunniken, welke met hunne
reliquieën de streek doorkruisten en ze, mits betaling, aan de geloovigen toonden.
Geeraard slaagde zoo snel en zoo volkomen dat hij zijn zoo goed begonnen werk
moest voortzetten.
Hij werd door graaf Arnold den Oude naar Vlaanderen geroepen met de opdracht,
voor de hervorming te ijveren. De graaf schonk hem volmacht en, daar al de groote
kloosters des
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lands hem leenplichtig waren, kon men met samenhang handelen. In weinige jaren
zijn Sint-Pieters en Sint-Baafs te Gent, Sint-Amands, Sint-Bertijns en Sint-Omaars
hersteld. In het midden der Xe eeuw, was de zaak der hervorming voorgoed gewonnen.
Ondersteund door de begeestering der bevolking, door den zedelijken en stoffelijken
bijstand der grooten, vond zij weldra ingang in alle kloosters, van aan de Maas tot
aan de zee. Toen was er eene echte kloosterlijke wedergeboorte. Overal werd de
regel van den heiligen Benedictus in zijne oorspronkelijke zuiverheid hersteld. De
grooten gaven de vrijheid aan de abdijen terug en lieten de monniken zelven hunne
oversten kiezen. Terzelfder tijd trad de keizerlijke Kerk, die zich gedurende het leven
van Geeraard van Brogne in het land inrichtte, vastberaden de beweging bij. De
bisschoppen van Luik, van Kamerijk, van Utrecht wedijverden met dien wereldlijken
adel, dien zij in naam des Keizers bestreden. Dank aan die zoo gunstige
omstandigheden, verrezen, in de Xe en in de XIe eeuw, allerwegen nieuwe conventen:
H. Kerst te Ham, Bourbourg, Watten, Eenham, Geeraardsbergen, Oudenburg,
Sint-Andries-bij Brugge, Sint-Winoksbergen, Meesen, Loo, Vormezele, Zonnebeke,
Eversham, Anchin, in Vlaanderen; Affligem, Sint-Bernards te Antwerpen, in Brabant;
Gembloers, Waulsort, Thorn, Sint-Jacobs en Sint-Laureins in het diocese Luik;
Sint-Denys-en-Brocqueroie, in Henegouw; Sint-Sauve, te Valencijn; Sint-Andries,
te Câteau-Cambrésis. Van die stichtingen zijn de eenen het werk der bisschoppen,
terwijl de anderen haren oorsprong danken aan vorstelijke huizen, waaronder dat der
graven van Vlaanderen in de eerste plaats komt. Het is voldoende eenen blik op de
lijst dier kloosters te werpen om zich te overtuigen dat het kloosterwezen eerst dan
werkelijk de Nederlanden in bezit nam. Tot in de Xe eeuw hadden de abdijen,
behoudens weinige uitzonderingen, de Romaansche grens niet overschreden. Doch
van dan af verspreidden zij zich snel in de laaglanden van Vlaanderen, alsof zij den
verloren tijd wilden inhalen: de grootste meerderheid van de zoo even aangehaalde
kloosters liggen ten Noorden van de taalgrens.
Reeds vóór het tijdvak der kruistochten, is België het land
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van de kloosters, gelijk het later het land van de steden zal zijn. Het godsdienstig
gevoel is er toen, naar het schijnt, machtiger dan in eenig ander deel van Europa. Het
maakt zich zoo volkomen van de gemoederen meester dat, heel de middeleeuwen
door, de bevolking van de valleien van Maas en van Schelde zich zal onderscheiden
door haren geloofsijver en hare godsvrucht. En het zijn de monniken, alleen de
monniken die op het nationaal karakter dien stempel zoo diep gedrukt hebben. De
keizerlijke Kerk was uitsluitend met politiek en met bestuur bemoeid; daardoor
oefende zij geen diepen indruk op het volk uit. Te midden van hunne aristocratische
omgeving, hadden de bisschoppen geene aanraking met het volk. Schier geen enkele
hunner heeft die faam van heiligheid nagelaten welke, in dien tijd, het zekere
kenteeken van bekeeringsijver was. Zij deden zich hoogachten en eerbiedigen als de
vertegenwoordigers van de Duitsche tucht, als voortreffelijke stadhouders, als zeer
geleerde mannen; zij hebben de hoogere geestelijkheid, ja, een deel van de wereldlijke
aristocratie naar hun voorbeeld gevormd en hun de gehechtheid aan de kroon
ingeprent, doch zij hebben de teedere en begeesterde vereering niet gesmaakt, welke
de menigte aan de monniken betuigde. In de oogen des volks waren de monniken de
waarachtige dienaren Gods en de belichaming der Kerk. De abdijen oefenden op de
menigte eene schier ongelooflijke tooverkracht uit. Te Sint-Truiden overtrof de
jaarlijksche opbrengst van de giften der geloovigen al de andere inkomsten van het
klooster(1). Als men besloten had eene nieuwe kerk te bouwen, werden de langs den
Rijn aangevoerde zuilen en steenblokken te Keulen, door het volk, met voertuigen
afgehaald(2). Te Doornijk zorgden de inwoners voor het onderhoud van de asceten,
welke zich nabij de stad, in de puinen van St-Maartenskerk gevestigd hadden(3). De
adel deelde overigens de godvreezendheid des volks. De twee machtigste leenhuizen
van dien tijd, het huis van Ardenne en het huis van

(1) Gesta abbatum Trudonensium. Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 234.
(2) Ibid., blz. 235.
(3) Herman: Liber de restauratione S. Martini Tornacensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV,
blz. 289.
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Vlaanderen, onderscheiden zich evenzeer door de krachtdadigheid en den krijgsgeest
als door den godsdienstzin hunner leden. Godfried met den Baard sterft in eene
monnikspij, Robrecht de Fries staat in betrekking met Gregorius VII en is, bij het
begin van den investituur-strijd, de trouwste aanhanger der Kerk. Eenvoudige ridders
hebben geen minder vurig geloof dan hunne opperleenheeren. Bij 't achternazitten
van een vijand, houden zij hun paard in en maken zij rechtsomkeert zoodra zij maar,
aan den gezichteinder, een kloostertoren zien verrijzen(1). De vorsten maken een
kenschetsend middel ten nutte om de private veeten te stillen, die hun grondgebied
verwoesten. Zij laten het land doorkruisen door monniken welke de reliquieën van
een of anderen heilige met zich voeren: daar waar het heiligdom voorbijkomt, leggen
de strijders de wapenen neer en, te midden van lofzangen, gebeden en tranen,
verzoenen zich de geslachten en vergeten zij, voor eenigen tijd toch, moord,
plundering en brandstichting(2). De groote omgang van Doornijk, ingesteld op het
einde der XIe eeuw, toen eene pestziekte de oevers der Schelde verwoestte, is de
klaarblijkendste uiting van den vurigen godsdienstijver der Nederlanden. Alle standen
der bevolking, door even vrome begeestering aangegrepen, volgden baarvoets het
Mariabeeld. De kronijkschrijver Herman schat op 100,000 het aantal deelnemers.
Sedert dien lokte deze plechtigheid, tot op het einde der middeleeuwen, alle jaren
duizenden pelgrims naar die stad. Zij bleef bij uitnemendheid de nationale bedevaart
der Vlamingen en, zelfs te midden van de verschrikkelijke oorlogen der XIVe eeuw,
vergaten de Gentenaren nooit eene met hunne giften beladen afvaardiging naar
O.-L.-Vrouw van Doornijk te zenden(3).
De kloosterhervorming van Geeraard van Brogne was eene provinciale hervorming
geweest. Zij voltrok zich onafhankelijk van degene welke uitgegaan was van Cluny
en zich op hetzelfde

(1) Gesta abbat. Trudon., loc. cit., blz. 234.
(2) Miracula S. Ursmari in itinere monachorum Laubiensium per Ftandriam acta. Mon. Germ.
Hist. Script., deel XV, blz. 831 en volg.
(3) A. Cauchie: La grande procession de Tournai (Leuven, 1892).
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tijdstip snel in Frankrijk verspreidde. Doch de Cluniacenzer hervorming moest weldra
in de Nederlanden dringen. Eerst vooral kreeg zij voet in Lotharingen, in het klooster
Sint-Vannes te Verdun (1004); van daar drong zij weldra de noorderlanden binnen.
Zij bracht er, zooals bekend is, zuiver ascetische strekkingen binnen: volkomene
verzaking aan de aardsche dingen, vernietiging van den vrijen wil door de lijdelijke
gehoorzaamheid en de stilzwijgendheid welke zij oplegde. Daar de in Vlaanderen
en in Lotharingen heerschende geest den nieuwen regel op voorhand gunstig was,
moest deze er snellen voortgang doen. In den loop der XIe eeuw moest de hervorming
al de kloosters bemachtigen. De beweging begint te Sint-Waast (Atrecht) waar
Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, in 1008, Richard van Sint-Vannes ontboden
heeft; deze vindt in Poppo, geboren te Deinze in 978, die, evenals Geeraard van
Brogne den wapenhandel liet varen om in een klooster te treden, een hem waardigen
helper. Poppo moest overigens naderhand een uitgestrekter tooneel betreden: als abt
van Stavelot en van Sint-Maximinus te Trier, viel hem de eer te beurt de Cluniacenzer
gedachten in Duitschland te verspreiden(1). Doch Florennes (1010), Lobbes, Gembloers
worden de brandpunten van waar de hervorming langzamerhand het diocese Luik
en verder het overige der Nederlanden bemachtigt(2). De invloed der Cluniacenzers
vermeerdert nog de godsvrucht van het volk. Daar talrijke kerken op den buiten tot
abdijen behooren en aan monniken toevertrouwd zijn, dringt de nieuwe geest met
onoverwinbare macht overal binnen(3).
De begeestering van de Nederlanden voor de hervorming van Cluny mag
vergeleken worden met de gereedheid waarmede zij de leenroerige zeden der
Carlenses aannamen. Hier als daar is de invloed van Frankrijk op hen overwegend;
hier als

(1) Omtrent Poppo, zie P. Ladewig: Poppo von Stablo und die Klosterreform unter den ersten
Saliern (Berlijn, 1883).
(2) Omtrent de uitbreiding der Cluniacenzer hervorming in de Nederlanden, zie E. Sackur: Die
Kluniacenser, deel II, blz. 135 en volg. en A. Cauchie: La querelle des investitures dans les
diocèses de Liége et de Cambrai (Leuven, 1890-1891), deel I, blz. XXXIX en volg.
(3) Hauck: op. cit., deel III, blz. 491.
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daar ook, ondermijnen de van daar komende gedachten het keizerlijk stelsel. Zoo de
wereldlijke leenroerigheid voor de bisschoppen de gevaarlijkste vijand was, moest
de godsdienstige hervorming niet minder bijdragen tot het slechten van het door
Bruno in het land ingevoerde regeeringsstelsel. Het bestaan der keizerlijke Kerk is,
inderdaad, onvereenigbaar met die hervorming. Ingevolge hunne grondbeginselen,
verwerpen de Cluniacenzers alle inmenging van het wereldlijk gezag in de
aangelegenheden der Kerk. Een door den keizer aangestelde bisschop is, in hunne
oogen, onvermijdelijk een geestelijke die zich schuldig maakt aan simonie.
De nieuwe strekkingen ontmoetten natuurlijk tegenstand. De oude monniken die
in eene toegevender en minder strenge school opgeleid waren, aanschouwden de
verspreiding der Fransche zeden in Lotharingen met wantrouwen en tegenzin(1).
Egbert van Luik het ons, bij voorbeeld, in zijne verzen de uitdrukking van dien
gemoedstoestand(2). Doch de beweging was onweerstaanbaar. Van jaar tot jaar won
de hervorming veld. Weldra is zij niet meer alleen tot de kloosters beperkt. De
bisschoppen laten zich door haar medesleepen. Geeraard van Kamerijk, Adalbold
van Utrecht, Balderik van Luik, Wolbodo en vooral zijn opvolger Wazo(3) spannen
hunne pogingen in om ze te verspreiden en zijn langzamerhand doordrongen van de
leer die de hervorming voorstaat. Ongetwijfeld blijft hunne verknochtheid aan den
keizer onveranderd; dat blijkt uit de diensten die zij hunnen meester bewijzen bij
den opstand van Godfried met den Baard. Doch het is klaar dat, sedert het midden
der XIe eeuw, hunne overtuiging niet altijd met hunne handelwijze overeenstemt.
Van nu af aan beschouwen zij den paus als hun opperhoofd. Zij onderscheiden
zorgvuldig de geestelijke, van de wereldlijke bevoegdheid. Men vindt onder hen
geene mannen meer als de eerste Saksische bisschoppen of als Notker, wier algeheele

(1) Hauck: op. cit., deel III, blz. 512.
(2) E. Voigt: Egberts von Lüttich Fecunda Ratis, blz. XLIII, XLIV (Halle, 1889).
(3) A. Cauchie: La querelle des investitures, deel I, blz. LXXX en volg., meent dat Wazo een
rechtstreekschen invloed uitoefende op de gedachten van Gregorius VII, terwijl deze in
Duitschland verbleef.
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bedrijvigheid geen onderscheid maakt tusschen hun wereldlijk en hun geestelijk
ambt.
Hoe meer de betrekkingen tusschen paus en keizer gespannen zijn, des te meer
ziet men ze door twee verschillende gevoelens bestormd, aarzelen over den te volgen
weg, weifelen tusschen de beide tegenstrevers. Geeraard II, bisschop van Kamerijk,
die eerst Gregorius VII vijandig was, verzoent zich met hem en kan van toen af aan
als een zijner trouwste aanhangers beschouwd worden. Te Luik wordt Diedewijn,
omdat hij keizersch gebleven is, als simonie-plegenden bisschop aanzien. Zijn
opvolger, Hendrik van Verdun, die door aanbeveling van Godfried met den Bult
door Hendrik IV aangesteld werd, neemt eerst deel aan de veroordeeling van
Gregorius door de Duitsche bisschoppen te Worms, doch kort daarna verzoent hij
zich met den paus.
Nochtans kan de keizer, op het oogenblik waarop de investituur-strijd begint, nog
op krachtige aanhangers tellen. Zoo, bij voorbeeld, op Willem van Utrecht, doch
vooral op dien Otbert van Luik, die hem onwankelbaar toegedaan bleef en in wiens
hoofdstad hij de wijk nam om te sterven(1). Rondom deze mannen schaarden zich
overtuigde behoudsgezinden. Luik was toen een der laatste bolwerken der keizerlijke
Kerk. Daar valt Sigebert van Gembloers paus Gregorius VII aan met bewijsredenen,
welke later, in de XVIIe eeuw, het gallicanisme tegen de theorie van het
ultramontanisme aanvoeren zal. In den gedachtenstrijd die toen geleverd werd, ziet
men duidelijk dat, in Lotharingen, onder het voorwendsel van staatkundige en
godsdienstige twisten, de Duitsche en de Fransche invloed tegen elkander aanbotsen.
De Waal Sigebert verdedigt er de Duitsche Kerk, terwijl de Vlaming Poppo er de
Fransche hervorming bekend maakt en ze ook in Duitschland invoert. De uitslag van
den strijd kan overigens niet twijfelachtig zijn. Door de vurige predikatiën der
monniken begeesterd, is de geheele bevolking

(1) Omtrent den investituur-strijd in België, zie P. Krollick: Die Klosterchronik von St-Hubert
und der Investiturkampf in Bisthum Lü:tich (Berlijn, 1884); A. Cauchie: La querelle des
investitures dans les diocèses de Liége et de Cambrat (Leuven, 1890-1891) en K. Hanquet:
Etude critique sur la chronique de Saint-Hubert, dite Cantatorium (Brussel, 1900).
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voor de nieuwe beweging gewonnen. Met ongelooflijke hevigheid ziet men ze opstaan
tegen de gehuwde priesters, de door hen gewijde hostiën vertrappen, de door hen
toegediende sacramenten weigeren; men rust liever niet in gewijde aarde, dan er door
hen in begraven te worden(1). De wereldlijke adel, wiens geloof zoo levendig is, vindt
in zijne godsdienstige overtuigingen eene rechtvaardiging, die hem tot hiertoe voor
zijne opstanden tegen bisschoppen en keizer ontbrak. Het is eene gewetenszaak, aan
simonie-plegende of geëxcommuniceerde prelaten den eed af te leggen. De
vermaningen van den paus (10 November 1076; brief aan Robrecht den Fries) aan
de ontuchtige geestelijken, worden door de vorsten gunstig onthaald(2). Om zich tegen
dezen te stellen, zijn de bisschoppen gedwongen, den keizer aan zich zelven over te
laten, willen zij niet onvermijdelijk blootgesteld zijn aan de aanvallen hunner
erfvijanden. Wat betreft de weinige wereldlijke vazallen die hunnen opperleenheer
niet in den steek wilden laten, die verkeerden in een nog moeilijkeren toestand.
Gregorius begunstigde tegen Godfreid van Bouillon, in wien hij een nieuwen Godfried
met den Bult meende te zien, de aanspraken van Dirk van Verdun en van Albrecht
van Namen.
Onder zulke omstandigheden werd het particularisme met eene nooit gekende
hevigheid ontketend. Het sedert eene eeuw door de keizerlijke Kerk gewonnen terrein
is in eenige jaren weder verloren. Het oude stelsel kraakt en valt in duigen, onder de
vereenigde drukking van leenroerigheid en godsdienstige hervorming. De leenmannen
der Nederlanden halen hun voordeel uit den investituur-strijd, die het lot van Europa
in onzekerheid houdt. De graven van Henegouw, van Leuven, van Holland, van
Namen, van Loon, van Gelder bevestigen dan voorgoed hunne stelling. De bisschop
van Utrecht wordt door den graaf van Holland overwonnen; niettegenstaande alle
pogingen van het Keizerrijk kan het groote

(1) Zie het pamphlet van Sigebert van Gembloers: Apologia contra eos qui calumniantur missas
conjugatorum sacerdotum, Mon. Germ. Hist., Libelli de lite imperatorum et pontificum, deel
II, blz. 437.
(2) Jaffé: Bibliotheca rerum Germanicarum, deel II, blz. 225 (Berlijn, 1865).
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vorstendom van het Noorden zich voortaan ongehinderd uitbreiden. Het graafschap
van Henegouw, dat, onder Diedewijn, een aanhangsel van het bisdom Luik scheen
te moeten worden is er nog alleen in name afhankelijk van. Dank aan de onzekere
tijden, aan den invloed der Fransche gedachten, aan de toenemende zwakheid der
bisschoppen, verspreidt zich terzelfder tijd in Lotharingen eene nieuwe instelling.
De godsvrede, waarbij Geeraard van Kamerijk eertijds weigerde zich aan te sluiten,
wordt door Hendrik van Verdun (1081) in het diocese Luik ingevoerd; evenals de
Cluniacenzer hervorming, waarvan hij maar het gevolg is, wordt de godsvrede van
daar ook in Duitschland verspreid.
Frankrijk maakt op behendige wijze dien beroerden toestand ten nutte. Philips I,
die door den graaf van Vlaanderen ondersteund wordt, verkrijgt, in 1094, van den
paus de wederoprichting van het bisdom Atrecht, dat tot hiertoe met het bisdom
Kamerijk vereenigd was. Dit is de eerste overwinning die de dynastie der Capetingers
ten koste van Duitschland in de Nederlanden behaalde(1).
Dit alles zegt genoeg in welken toestand de keizerlijke Kerk verkeerde. Hare
gehechtheid aan den paus en aan de hervorming kwam alleen aan hare vijanden te
baat. Naarmate de bisschoppen den keizer ontsnappen, vallen zij in handen van die
zelfde wereldlijke vorsten, die zij vroeger onder hun bedwang hielden. Iets anders
is dan ook feitelijk onmogelijk sedert het oogenblik waarop het canoniek
grondbeginsel gezegevierd had en de domheeren de bisschoppen kiezen. Hoogst
zelden zijn die verkiezingen vrij. Schier altijd bezitten de in het omliggende wonende
graven eene partij in het kapittel en wordt elke verkiezing voorafgegaan door politieke
kuiperijen, ja door bloedige gevechten tusschen de gewapende vijandelijke partijen.
Te Kamerijk, zoeken de graven van Vlaanderen en van Henegouw,

(1) In 1123, dus onmiddellijk na het concordaat van Worms, schijnt Calixtus II aan de
wederherstelling van het vroegere bisdom Kamerijk gedacht te hebben, wellicht op het
aansporen des keizers. Door de krachtdadige tusschenkomst van Lodewijk VI, koning van
Frankrijk, ten voordeele van Atrecht, werd aan de zaak geen verder gevolg gegeven. Zie A.
Robert: Histoire du pape Calixte II (Parijs, 1891), blz. 179.
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te Luik die van Namen en nog die van Henegouw, te Utrecht die van Holland,
bloedverwanten of verkleefde aanhangers op den bisschopszetel te brengen. Kortom,
onder een anderen vorm zien wij den toestand terugkomen dien wij ten tijde van
Reginar Langhals en van Giselbert vastgesteld hebben. Nu eens wordt een candidaat
met geweld aan de geestelijkheid opgedrongen, dan weer stellen de vijandelijke
partijen, waarin het kapittel verdeeld is, elk eenen bisschop aan en breekt de oorlog
uit. Het gebeurt dat prelaten, niettegenstaande hun beroep op den paus en de
excommunicatie hunner tegenstrevers, in hunne bisschopsstad niet binnengelaten
worden, anderen worden verraderlijk vermoord; aan de eenen ontbreekt de
bisschoppelijke wijding, aan de anderen het keizerlijk verlei. Doch steeds zijn het
de leenmannen die, te midden van die woelingen, de zaken leiden. De inwendige
strijd, welke de diocesen verontrust, verklaart zich door den naijver en de eerzucht
van de locale dynasten. Een blik op de bisschopslijsten sedert het begin der XIIe
eeuw is voldoende om te zien dat de staat van zaken veranderd is.
Tot aan den investituur-strijd zijn nagenoeg al de bisschoppen der Nederlanden,
gunstelingen des keizers, óf Duitschers óf toch ten minste geestelijken die in het
paleis opgebracht zijn ofwel met den souverein in betrekking staan. Daarentegen is
het, na de regeering van Hendrik IV, eene uitzondering, als zij niet tot het land
behooren. Op Otbert volgen te Luik: Frederik van Namen, Adalbero van Leuven,
Alexander van Gulik, en eindelijk Adalbero II, zwager des hertogs van Brabant. Te
Utrecht wordt, na de bisschoppen Koenraad en Burchard, welke laatste Beier van
geboorte was, met Godebald (1112-1128) een nieuw. tijdvak geopend, gedurende
hetwelk het diocese meer en meer in de macht der graven van Holland valt. En
Kamerijk bevindt zich in een nog jammerlijkeren toestand. Nog vóór den dood van
Hendrik IV, heeft daar eene dubbele verkiezing plaats: die van den keizersgezinden
Walcher en van den Gregoriaan Manasses. Met den strijd tusschen die twee mannen,
bemoeien zich al de elementen welke dan in Lotharingen in gisting zijn. Manasses,
zoon van den graaf van
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Soissons en vurig aanhanger van den paus, wordt ondersteund door Robrecht II,
graaf van Vlaanderen, die, onder voorwendsel het pausdom te gehoorzamen, de stad
zoekt te bemachtigen. Hier houdt de Fransche invloed gelijken stap met den
leenroerigen invloed. De vazallen des bisschops maken den strijd ten nutte om hunne
leenen te verheffen van den graaf van Vlaanderen. Te midden van de verwarring en
den ondergang van het oude regeeringsstelsel, openbaart zich ten slotte eene nieuwe
macht: Kamerijk staat op en richt tegen haren bisschop de eerste commune in, waarvan
de geschiedenis der Nederlanden gewaagt.
Dit alles is ongetwijfeld voldoende om den ondergang van de door Bruno en Otto
in de Xe eeuw geschapen inrichting toe te lichten. Lotharingen is niet meer een groot
stadhouderschap, eene groote provincie van het Keizerrijk. De leenmannen nemen
op de bisschoppen eene verschrikkelijke weerwraak. Nu gaan zij meester worden
over die prelaten, voor welke zij zoo lang moesten buigen.
De hertog, welke naast de bisschoppen den keizer vertegenwoordigt, werd met
hen in hun val medegesleept. Na den dood van Godfried met den Bult, had Hendrik
IV, wellicht uit wantrouwen, Godfried van Bouillon slechts met de mark Antwerpen
beleend, en de hertogelijke waardigheid voor zijn eigen, tweejarigen zoon Koenraad
voorbehouden. Eerst in 1089 gaf hij het hertogdom aan Godfried; doch deze maatregel
kwam te laat. De wereldlijke adel wilde geene hertogelijke opperheerschappij meer
dulden en, om hem daartoe te dwingen, hadde men op de bisschoppen moeten kunnen
tellen. In werkelijkheid heeft Godfried in de Nederlanden niets verricht of niets
kunnen verrichten. Hij was alleen meester in zijne erfelijke domeinen van Ardenne,
die hij ten tijde van zijn vertrek naar den kruistocht aan den bisschop van Luik
verkocht; hij bezat wel den titel, doch geenszins de macht van een hertog en, had hij
zich niet in het Heilig Land beroemd gemaakt, dan ware hij voor de geschiedenis
niets meer dan een eenvoudige heer van Bouillon geweest.
De keizer gaf hem Hendrik van Limburg tot opvolger: het
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was de eerste maal dat hij de hertogelijke waardigheid aan een inlandsch geslacht
schonk. Erger nog was het, in 1106, toen Hendrik V, die met zijn vader in strijd lag,
zijnerzijds deze waardigheid aan Godfried van Leuven bewilligde.
Daardoor bereikte het huis van Reginar Langhals het doel dat het sedert eeuwen
beoogde. Te midden van de verwarring des burgeroorlogs, heroverde het den
hertogstitel, waarvan het sedert Giselbert beroofd was. Doch dat hertogdom, welk
het nu eindelijk bekwam, bestond nog slechts in name. Evenals de bisschoppelijke
waardigheid, had het zijne beteekenis en zijn doel verloren. Feitelijk was het met
Godfried met den Baard verdwenen.
Te midden van dit verval en van deze wanorde kwam Hendrik IV te Luik eene
schuilplaats zoeken. De groote Waalsche stad was het laatste toevluchtsoord van den
Duitschen keizer en waakte trouw op zijne laatste levensdagen. Bisschop Otbert
stelde zijne schatten en zijne troepen ter beschikking van zijnen souverein en wierf
hem partijgangers aan onder den adel van het omliggende. Zijne ridders en zijne
burgers sloegen Hendrik V op de brug van Visé terug. Het volk toonde zich door
den rampspoed van den grijzen vorst getroffen en vereerde hem als een heilige; als
hij dood was, hadden vreemdsoortige tooneelen rond zijne doodkist plaats. Men
verdrong zich om die aan te raken, boeren bedekten ze met zaadkorrels die zij
vervolgens in de velden gingen strooien, in de zekere verwachting overvloedige
oogsten te bekomen.
De begrafenis van, Hendrik IV die, als geëxcommuniceerde, zonder plechtigheid
of kerkgezang buiten de stad, in de kleine, nog niet gewijde kapel van Cornillon
bijgezet werd, was tegelijk de begrafenis van de keizerlijke macht in Lotharingen.
Gedurende de weinige maanden die Hendrik te Luik doorbracht, kon hij vaststellen
hoezeer de tijden veranderd waren. Rondom hem verdedigden nog Otbert en eenige
keizersgezinden eene heel verloren zaak; doch welk verschil daarbuiten, en hoe
afgezonderd stond dit handjevol getrouwen! Niet meer
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naar het Keizerrijk, doch naar Jerusalem waren nu aller blikken gericht(1).
Niets stelt de godsdienstige en staatkundige ontwikkeling, die in Lotharingen
voltrokken was, in een klaarder daglicht dan de begeesterde deelneming van dat land
aan den kruistocht. Deze gewichtige gebeurtenis, die zoo teenemaal overeenkomt
met de denkbeelden en met de maatschappelijke als staatkundige toestanden van de
XIe eeuw, vindt wellicht in de links van den Rijn gelegen streken hare zuiverste
uitdrukking. De Lotharingische kruisvaarder verschijnt als den kruisvaarder in den
waarsten zin des woords, en niet zonder reden is Godfried van Bouillon, in de
verbeelding des volks, het volmaaktste type van den dienaar van Christus gebleven(2).
Terwijl in Frankrijk de kruistocht, tot zekeren graad, eene nationale onderneming
was; terwijl Normandiërs en Provençalen niet zonder nevenbedoeling van buit en
verovering het kruis aannamen, hadden de pelgrims van Brabant, Henegouw,
Vlaanderen en Holland alleen de bevrijding van het graf des Zaligmakers voor oogen.
Alleen het christelijk en ridderlijk ideaal schijnt hen bezield te hebben. Zij waren
waarachtig en volkomen de soldaten des pausen.
Voor hen is de kruistocht niets anders dan eene Europeesche en christelijke
onderneming. Onder den invloed eener plotselinge begeestering, treden allen in 't
gelid, om naar Jerusalem te tiegen, onder aanvoering van dien hertog, wiens
wereldlijke macht zoo gering is doch die, door den titel dien hij voert, voorbestemd
schijnt om hunne scharen naar het Morgenland te brengen. Het leger van Godfried
verschilt teenemaal van dat van Bohemond van Tarent of van Raymond van Tou-

(1) De groote adel was sedert het begin der XIe eeuw de Cluniacenzer hervorming heel en gansch
toegedaan. Boudewijn IV van Vlaanderen ontbood Richard van Sint-Vannes naar Sint-Waast;
Robrecht de Fries was de bondgenoot van Gregorius VII. In Lotharingen was het hertogelijk
huis van Ardenne ook de nieuwe godsdienstige strekkingen genegen. De zoon van Dirk III
van Holland was, na Poppo, abt van Stavelot en van Sint-Maximinus enz.
(2) Otto von Freising: Chronicon, Mon. Germ. Hist. Script., deel XX, blz. 250, zegt van Godfried:
‘Hic etiam inter Francos Romanos et Teutonicos qui quibusdam amaris et invidiosis jocis
frequenter rixari solent, tamquam in termino utriusque gentis nutritus, utriusque linguae
sciens, medium se interposuit, ac ad commanendum multis modis informavit’.
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louse. Het heeft niets van een nationaal leger. Evenals het land waar het vandaan
komt, is het meertalig: Walen, Duitschers en Vlamingen marcheeren naast elkander
onder de leiding van een vorst die hunne talen spreekt en goed bekend is met hunne
zeden en hunnen landsaard. Aan de spits zijner heirscharen, verschijnt Godfried ons
als een Reginar Langhals of een Giselbert, bij wien godsdienstige begeestering de
plaats van leenroerigen geest ingenomen had. Onder zijne aanvoering, vereenigen
zich mannen van verschillende rassen, doch die, door den invloed waaraan zij
onderworpen zijn, sedert lang voorbereid zijn, gemeenschappelijk aan eene zelfde
onderneming deel te hebben. Eenen als anderen hebben het godsdienstig en ridderlijk
ideaal dat uit Frankrijk tot hen gekomen was, met hetzelfde gemak aangenomen als
zij voortijds de Karolingische instellingen aannamen. Eens te meer hebben zij, ten
tijde der kruistochten, tusschen de beide groote landen der westerwereld, de rol van
bemiddelaars vervuld die de geschiedenis hun schijnt te hebben voorbehouden.
Evenals door hunne tusschenkomst de Cluniacenzer hervorming, de godsvrede en
de ridderschap naar Duitschland overgebracht werden, evenzoo heeft ook, door hunne
tusschenkomst, het Keizerrijk deelgenomen aan de grootste onderneming die de
christenwereld ooit beproefde.

IV
In den loop der Xe en XIe eeuw, hield de macht der graven van Vlaanderen niet op,
zoo in sterkte als in uitgestrektheid, aan te groeien. Dit kwam daardoor dat die vorsten
- in tegenstelling met de graven van Leuven, van Bergen, van Holland - toen een
opperleenheer zonder aanzien en zonder gezag hadden. Terwijl de grondgebieden
op den rechteroever der Schelde het schouwspel van een strijd op leven en dood
tusschen den wereldlijken adel en den Staat bieden, zien wij op den linkeroever de
onbelemmerde wording en de regelmatige ontwikkeling van een territoriaal
vorstendom(1). Ginds wordt

(1) Zie, voor de territoriale vergrootingen van Vlaanderen, het voortreffelijk werk van L.
Vanderkindere: Histoire de la formation territoriale des principautés belges (Brussel, 1809).
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de invloed van de krachten, welke de maatschappij naar den weg van het leenroerig
particularisme drijven, bestendig gestremd; hier kan hij zich tot zijne laatste gevolgen
ongehinderd ontwikkelen.
In de graven van Vlaanderen vindt men niets dat aan de keizerlijke hertogen en
bisschoppen van Lotharingen herinnert. De graaf is in zijn land de eenige wereldlijke
vorst; zijn leen verheft rechtstreeks van den souverein; hij is een der pairs van het
koninkrijk. En de bisschoppen van Noyon-Doornijk, Atrecht en Theruanen zijn niet
in staat hun invloed tegen den zijnen te doen opwegen of zijnen vooruitgang te
belemmeren, want ze zijn zoo zwak en machteloos als die van Luik, Kamerijk en
Utrecht te duchten zijn.
Zoo de geschiedenis van Vlaanderen onder dit opzicht eene tegenstelling met die
van Lotharingen schijnt, biedt zij nochtans met haar een onbetwistbaar blijk van
verwantschap. Inderdaad, evenals zijn nabuur, bezit Vlaanderen, gedurende
verscheidene eeuwen, noch eenheid van ras, noch eenheid van taal.
Het woord Vlaanderen verwekt heden het denkbeeld van een teenemaal
Germaansch land, doch men zou zich erg bedriegen zoo men meende dat dit immer
aldus was. Van zijn oorsprong tot het tijdstip van zijne groote oorlogen tegen
Frankrijk, bevatte het graafschap evenveel inwoners van Romaansch als van
Germaansch ras en verdiende het niet minder dan Lotharingen den toenaam van
bilinguis. De woorden ‘Vlaanderen’ en ‘Vlamingen’ hebben gedurende zeer langen
tijd, geenerlei volkenkundige beteekenis gehad: zij beduiden alleen de gewesten en
lieden die onderworpen zijn aan het gezag der nakomelingen van Boudewijn I. Die
gewesten zijn ten Noorden door het Zwijn, ten Zuiden door de Canche begrensd, en
de Waal van Atrecht en de Dietscher van Gent of Brugge werden gelijkelijk als
Vlamingen beschouwd. Kortom, het door twee verschillende, doch in getalsterkte
ongeveer even belangrijke rassen bewoonde Vlaanderen geleek in het begin der Xe
eeuw niet slecht op het huidige België.
En dit gemis aan nationale gelijkaardigheid schaadde geenszins aan de macht der
dynastie.
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Als Boudewijn II het op zijne tegenstrevers in snelheid won en de Waalsche gewesten
uit het Zuiden krachtens het recht van eersten bezitnemer binnenpalmde, verhieven
die gewesten alleen van de kroon. De pogingen die de laatste Karolingiërs inspanden
om hem die terug te nemen, bleven vruchteloos(1). Arnold I, die Boudewijn II in 918
opvolgde, voltooide het werk van zijn vader. Atrecht, in 932-933, Dowaai na 941,
Montreuil-aan-Zee in 948 vielen bepaaldelijk in zijne handen.
Deze Arnold was een der grootste vorsten van zijn tijd. Zijn door de rijke inkomsten
der abdijen Sint-Bertijns, Sint-Amands en Sint-Waast gevulde schat was onuitputtelijk
en verzekerde hem een onweerstaanbaren invloed(2). Wij hebben gezien dat zijn wil
voldoende was om de hervorming van Geeraard van Brogne binnen weinige jaren
in al de Vlaamsche abdijen te doen invoeren. Die maatregel deed zijn invloed
geenszins verminderen, doch integendeel nog toenemen. De ingetrokken
kloostergoederen werden slechts ten deele teruggegeven en de graaf bemeesterde de
voogdij over al de kloosters, waardoor hij hen belette ooit eene wereldlijke macht
en eene onafhankelijkheid te bereiken die gevaarlijk konden worden. Arnold
vergenoegde zich niet met den grafelijken titel; hij nam er dien van markgraaf
(marchio) bij, die beter overeenkwam met de uitgebreidheid zijner bezittingen en
met de stelling die hij aan de grenzen van het koninkrijk innam, en die titel ging tot
aan de troonsbestijging van het Elzassische huis aan al zijne nazaten over.
Het ware onmogelijk, in de Xe eeuw een grootvazal te vinden die zoo werkelijk
als hij souverein in zijn land was. Zijn zegel, waarvan een exemplaar tot onze dagen
bewaard bleef, is het oudst gekend zegel van het leenroerig tijdvak(3) en, terwijl men
in Lotharingen alleen in de omgeving van abten

(1) Het was waarschijnlijk Boudewijn II die het graafschap Boulogne onder het opperheerschap
van Vlaanderen bracht. Vanderkindere: op. cit., blz. 60.
(2) Zie, omtrent den rijkdom van Arnold, de talrijke getuigenissen van tijdgenooten,
bijeengebracht in Köpke-Dümmler: Kaiser Otto der Grosse, blz. 119, nr 3 (Leipzig, 1876).
(3) A. Giry: Manuel de diplomatique, blz. 637 (Parijs, 1894). Een fac-simile van dat zegel stond,
in 1898, in het Inventaire archéologique de Gand, uitgegeven door de Société d'histoire et
d'archéologie de Gand.
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of bisschoppen geschiedschrijvers vindt, maakt een priester van Compiègne het
‘Sancta prosapia domni Arnulfi comitis gloriosissimi’(1), dat - onder de volgende
regeeringen voortgezet, aangevuld en verbeterd - als de bron is voor den diepen,
breeden stroom van verhalen, annalen en kronijken, in het Latijn, in het Fransch en
in het Vlaamsch, die, zonder afbreking of leemte, in de XVIe eeuw ten slotte uitloopen
op ‘die Excellente Cronijke van Vlaenderen’.
De vijand, dien Arnold te bestrijden had, was niet de machteloos geworden en
meer en meer in hare domeinen van Laon ingesloten Karolingische dynastie, neen
't was een leenman als hij zelf, de hertog van Normandië, die hem aan de Canche
den weg naar het Zuiden afsneed(2). Dien vijand zocht Arnold door alle middelen te
verpletten. Hij sloot tegen hem een verbond met de koningen Lodewijk IV en
Lotharius; hij deed hertog Willem bij eene samenkomst te Picquigny(3) vermoorden
(17 December 942); hij overreedde Otto I, bij dezes veldtocht in Frankrijk in 946,
tegen Rowaan op te rukken. Doch alles was vruchteloos. In den verwoeden strijd,
dien Vlaanderen en Normandië tegen elkander leverden, gelukte het den evenkloeken
tegenstrevers niet elkander iets af te nemen: zij behielden hunne vroeger verworven
stellingen.
De ‘groote markgraaf’ werd opgevolgd door zijn kleinzoon Arnold II (965), onder
de voogdij van zijn neef Boudewijn Baldzo, die een roemrijken naam in de leenroerige
heldengeschiedenis van Frankrijk verwierf(4). De gelegenheid scheen koning Lotharius
gunstig, om Vlaanderen in bezit te nemen. Doch zoo het een Hendrik den Vogelaar
of een Otto I mogelijk was de locale dynasten van Lotharingen te bedwingen, was
de

(1) Mon. Germ. Hist. Script., deel IX, blz. 302.
(2) Zie, omtrent de Normandische staatkunde, Ph. Lauer: Le règne de Louis IV d'Outre-Mer,
blz. 106, 119.
(3) Zie in J. Lair: Essai sur la vie et la mort de Guillaume Longue-Epée, duc de Normandie
(Parijs, 1893), een verhaal in verzen van die gebeurtenis. De moord op Willem heeft ook in
het graafschap Vlaanderen verscheidene liederen in Romaansche taal doen ontstaan. Zie G.
Paris: La poésie française, deel II, blz. 64 (Parijs 1895). Zie omtrent de verschillende wijzen
waarop die moord verhaald wordt, Lauer: op. cit., blz. 276-283.
(4) Zie Raoul de Cambrai, uitg. A. Longnon en P. Meyer, inleiding, blz. 19 Parijs, 1882).
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koning van Frankrijk tegen den markgraaf van het Noorden niet opgewassen. Als
hij aan de Leie gekomen was, moest hij den aftocht blazen en weldra al de
bemachtigde landen laten varen.
De graven, die allen voortgang in het Zuiden onmogelijk zagen, wendden, van het
begin der XIe eeuw af, hunne pogingen naar hunne noorder- en oostergrenzen. Voor
hen was de Schelde gemakkelijker te overschrijden dan de Canche; de velden van
Brabant en Henegouw, die slechts door het enge bed van den stroom, van Vlaanderen
gescheiden waren, beloofden overigens een zoo rijken als gemakkelijken buit. Aan
voorwendselen om het Keizerrijk aan te vallen, ontbrak het niet. De bisschoppen van
Kamerijk hadden hun geestelijk gezag over Waalsch-Vlaanderen uitgestrekt, en meer
hoefden de graven niet om zich dikwijls met de Lotharingische zaken te bemoeien.
Boudewijn IV maakte de onlusten, die op den dood van Otto III volgden, ten nutte
om Valencijn aan te vallen, welken voorpost des Keizerrijks hij gemakkelijk in bezit
nam. Hendrik II moest tegen hem oprukken, en de bondgenootschappen die hij vóór
het begin van den veldtocht met den koning van Frankrijk en met Richard van
Normandië sloot, bewijzen hoe zeer hij den Vlaming duchtte. Twee veldtochten
(1006 en 1007) waren noodig om Boudewijn te dwingen, Valencijn terug te geven.
De afloop van die beide veldtochten moest, naar het schijnt, den graaf meer
vertrouwen in zijne macht inboezemen. In 1012 liet de keizer hem, vermoedelijk na
een inval in Zeeland, het eiland Walcheren met vier andere eilanden en het
Meetjesland (de Vier-Ambachten). In 1020 brak de oorlog opnieuw uit. Hendrik
belegerde Gent, terwijl zijn bondgenoot Robrecht van Frankrijk tegen Sint-Omaars
oprukte.
De keizers namen vroegtijdig maatregelen om Lotharingen tegen de ondernemingen
hunner gevaarlijke buren te beschutten. Heel zeker moet de geschiedenis van de
gracht, die Otto I van de Schelde naar de zee(1) liet trekken, als eene legende be-

(1) Die gracht is slechts gekend door een tekst van Jan van Thielrode, een weinig
vertrouwenswaardigen kronijkschrijver van het einde der XIIIe eeuw. S. Hirsch beproefde
haar bestaan te bewijzen in een overigens zeer vindingrijk en zeer leerrijk schrift:
Reichsflandern und die Deutsche Burg von Gent (Jahrbücher des Deutschen Reichs unter
Heinrich II, deel I, blz. 507 en volg., Leipzig, 1862). En dan nog moet hij toegeven dat het
Otto II, en niet Otto I, moest zijn die de gracht liet trekken.
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schouwd worden, doch daarentegen is het uitgemaakt dat, reeds in het begin der XIe
eeuw, eene mark in het land van Antwerpen en eene andere rondom Valencijn
opgericht werden, terwijl halfweg tusschen beide, te Eename, eene vesting gebouwd
werd(1). Wij zagen zoo even dat Hendrik II de stad Gent, die in het Westen de sleutel
van Vlaanderen was, in zijne macht zocht te krijgen; wellicht was er gedurende
eenigen tijd een Duitsche graaf in die stad(2); maar die voorzorgen baatten niet. Het
oproer van Godfried met den Baard was het sein tot een nieuwen Vlaamschen inval.
Boudewijn V (of van Rijsel) bemachtigde heel de streek tusschen Dender en Schelde.
De veldtochten die de keizer tegen hem ondernam, hielpen tot niets. In die moerassige,
met waterloopen doorsneden gewesten, waar bij regen mannen en paarden in de
modder bleven steken, werden de Duitsche heirscharen door dezelfde natuurlijke
hinderpalen tegengehouden als, tweehonderd vijftig jaar later, die van den koning
van Frankrijk. Goedschiks, kwaadschiks moest hij wel onderhandelen. In 1056 werd
Boudewijn bepaald beleend met de Zeeuwsche eilanden, met het Meetjesland en met
het land van Aalst, welke streken later Rijks-Vlaanderen geheeten werden(3).
Terzelfder tijd vazal van den koning van Frankrijk en van den keizer, genoot de
graaf van Vlaanderen eene stelling en een aanzien zonder weerga. In de leenroerige
geschiedenis van het Europa der XIe eeuw heeft hij eene plaats verworven welke
mag vergeleken worden met die van de hertogen van Bourgon-

(1) Van de mark Antwerpen wordt in 1008 gewag gemaakt. Zie Hirsch: op. cit., deel I, blz. 332.
Omtrent de mark Valencijn, die ook heel zeker behoorde tot het verdedigingsstelsel van het
Keizerrijk tegenover Vlaanderen, zie Duvivier: Le Hainaut ancien, blz. 100. Voor Eenham
of Eename (bij Oudenaarde), dat voor 't eerst in handen van den trouwen graaf Godfried
verschijnt, zie: Sigiberti Gemblac. Auctar. Affligemense, Mon. Germ. Hist. Script., deel VI,
blz. 399: ‘Erat Eiham oppidum et castrum munitissimum et sedes principalis ducatus regni
Lotherici’.
(2) Zie omtrent het keizerlijk slot te Gent, J. Vuylsteke: Het Gravenkasteel. Annales du Cercle
historique de Gand (1895), blz. 57 en volg., die niet aan zijn bestaan gelooft. In den anderen
zin, Vanderkindere: op. cit., blz. 76 en volg.
(3) Zie, voor Rijks-Vlaanderen, het kundige schrift van L. Vanderkindere: op. cit., blz. 66 en
volg.
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dië in de XVe eeuw. ‘De koningen, zegde Willem van Poitiers, achtten en vreesden
hem; hertogen, markgraven, bisschoppen sidderden voor zijne macht’. Zijne ridders
gingen door voor onoverwinbaar en de bedrijvigheid op handelsgebied welke toen
in Vlaanderen ontstond, voegde steeds grooter wordende nieuwe hulpbronnen bij de
inkomsten die hij uit zijne onmetelijke domeinen haalde(1). Hij begunstigde den bouw
van steden, die zich toen begonnen te vormen. De groote handelsstad Rijsel
aanschouwt hem als haren stichter.
Niets bewijst beter het aanzien dat hij genoot, dan de rol welke hem, na den dood
van Hendrik I, in Frankrijk ten deel viel. Van 1060 tot 1065, was hij belast met het
beheer van het koninkrijk, als voogd van den jongen Philips I. Aan het hoofd zijner
vazallen, bedwong hij de oproerlingen die tegen zijnen pleegzoon opgestaan waren;
hij beheerde zijne inkomsten en was gedurende zes jaar een wezenlijke souverein.
Philips heet hem in zijne charters ‘meus patronus, nostrae procurator pueritiae’, en
Boudewijn heet zich zelf ‘regni procurator et bajulus’(2).
Sedert de vergrooting zijner bezittingen ten koste van het Keizerrijk, verzaakte de
graaf aan de vruchtelooze oorlogen, die zijne voorgangers tegen Normandië gevoerd
hadden. Zijne dochter was met hertog Willem getrouwd en, als deze laatste de
verovering van Engeland ondernam, deed Boudewijn niets om hem daarvan te doen
afzien. Hij gedroeg zich meer als graaf van Vlaanderen dan als een hoeder van de
Capetingische dynastie; hij liet eene voor Frankrijk zoo noodlottige gebeurtenis
geschieden, die eene Vlaamsche demonstratie aan de Canche wellicht zou verhinderd
hebben. De Vlamingen namen in massa deel aan den tocht, eerst als soldaten,
vervolgens als kolonisten: Sedert den slag van Hastings werden de staats- en
handelsbetrekkingen tusschen de beide oevers der Noordzee enger en enger. De
graven van Vlaanderen zullen weldra, naast

(1) Aartsbisschop Servatius van Reims schrijft hem: ‘Quid de diversarum loquar affluentia
divitiarum divinae providentiae munere tibi datarum, quibus jure hereditario te Dominus sic
voluit esse locupletatum, ut inter mortales hac in re non plurimos tibi pares invenias’. Mon.
Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 855.
(2) Zie de oorkonden uitgegeven door Prou, in Mélanges Julien Havet (Parijs, 1895), blz. 163
en volg.
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hunne Fransche en naast hunne Duitsche politiek, ook eene Engelsche politiek hebben.
Voordeelige huwelijken verhoogden nog het aanzien van den graaf buiten het
land. In 1050 verkreeg zijn oudste zoon Boudewijn het graafschap Henegouw, door
zijn huwelijk met gravin Richilde(1) en, niettegenstaande de pogingen van den keizer,
gelukte het hem in bezit te blijven van dat grondgebied, dat geographisch met
Vlaanderen aansluit. Geertruida van Holland, weduwe van Floris I, werd de gemalin
van zijn tweeden zoon, Robrecht den Fries (1063), die het water graafschap, gedurende
verschillende jaren, in naam van Dirk V, zoon van Floris en van Geertruida, bestuurde.
Zoo heerschte toen de Vlaamsche dynastie van aan de oevers der Zuiderzee tot aan
de hoogvlakten des Ardenner wouds en, volgens de treffende uitdrukking van een
kronijkschrijver, waren de beide zonen van Boudewijn als de machtige vleugelen
die hem in zijne stoute vlucht droegen(2).
Bij den dood zijns vaders, vereenigde Boudewijn VI de beide graafschappen
Vlaanderen en Henegouw. Voor de eerste maal strekte zich een politieke band over
de Fransch-Duitsche grens, tusschen de beide deelen der Nederlanden uit. Vlaanderen
scheen bestemd om Lotharingen in te lijven en onder het gezag zijner graven te
stellen. Het van alle zijden omsingelde bisdom Kamerijk was onmachtig geworden
en, van de grens van Henegouw, hoefde aan de Vlaamsche ridderschap maar een
dagmarsch om onder de muren van Luik te verschijnen. Doch de vereeniging van
Vlaanderen en Henegouw was niet van langen duur. Boudewijn VI stierf in 1070,
zijne nog twee jonge zonen aan de voogdijschap hunner moeder achterlatende. Deze
gebeurtenis gaf aanleiding tot een opstand in de Vlaamsche kustdistricten(3). De sterk
met Friesche elementen vermengde

(1) Zie hooger, blz. 76.
(2) ‘Filios sues alterum a sinistra et alterum a dextera, quasi duas alas, quibus per omnes terras
suas volaret, expanderat.’ Galbert van Brugge: Histoire du meurtre de Charles le Bon, uitg.
Pirenne, blz. 120 (Parijs, 1891).
(3) G. Meyer von Knonau: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich
V, deel II, blz. 58 (Leipzig 1894), meent ten onrechte dat Robrecht door Duitsch-Vlaanderen
ondersteund en door Waalsch-Vlaanderen bestreden werd. De kronijkschrijvers van dien tijd
zeggen dat niet. Door Galbert, die de beste bron is, ziet men heel goed dat hij zich alleen
steunde op de bevolking der Vlaamsche kust.
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kustbewoners(1) onderscheidden zich door taal en zeden van de Frankische bevolking
van Midden-Vlaanderen en meer nog van de Walen uit het Zuiden. In hunne moeilijk
genaakbare en bestendig door de golven bedreigde streek, bestond nog geen enkel
klooster; de groote domeinen waren er zeldzaam en daardoor was de oude
Germaansche vrijheid er ongeschonden bewaard gebleven. Ten gevolge van de door
de graven ingespannen pogingen om er hun gezag te doen invoeren, er de vredeswetten
te doen toepassen, er ‘bede’ en ‘balfard’ te heffen, gistte daar sedert lang een heimelijk
verzet dat, door de omstandigheden begunstigd, naar open oproer oversloeg. De
ontevredenen stelden Robrecht den Fries aan hun hoofd. De opstand die van oord
tot oord aangekondigd was door branden en door de vlammen van op staken
geheschen pektonnen, breidde zich weldra uit van het land van Cadzand tot
Winoksbergen. Richilde deed beroep op den koning van Frankiijk en op den
Normandischen graaf Osbern, aan wien zij hare hand beloofde. Robrecht overwon
het leger der bondgenooten aan den Kasselberg. De oudste zijner neven, Arnold,
bleef in den slag en de andere, Boudewijn, moest zich met het bezit van Henegouw
tevreden stellen. De pogingen die te zijnen voordeele ingespannen werden door de
keizersgezinden van Lotharingen, door den bisschop van Luik, Diedewijn, en door
Godfried met den Bult, mislukten. De koning van Frankrijk schikte zich naar de
omstandigheden en nam Robrecht's stiefdochter, Bertha van Holland, ten huwelijk.
De regeering van Robrecht den Fries onderscheidt zich zeer duidelijk van die
zijner voorgangers. Tot dan toe hadden de Vlaamsche vorsten hunne verblijfplaats
vooral gekozen in de door de Schelde en hare bijrivieren bespoelde streken, waar
het grootste deel hunner domeinen en schier al de groote abdijen lagen. In die sedert
lang aan het domaniaal stelsel onderworpen landen, vonden zij de rijkste bronnen
hunner inkomsten; daar lagen de leenen hunner ridders bijeen, en van daar konden
zij

(1) Zie hooger, blz. 15.
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't gemakkelijkst naar Frankrijk, naar Henegouw en naar het Kamerijksche
opmarcheeren. Robrecht veranderde dit teenemaal en bracht het middenpunt van zijn
invloed naar het Noorden zijns lands over. Brugge, wiens zeehandel reeds in de XIe
eeuw belangrijk was, werd zijne geliefkoosde verblijfplaats. De proost van
Sint-Donatianus werd, in 1089, kanselier van den graaf en hoofdontvanger van alle
zijne inkomsten benoemd. Op deze wijze uitte zich in Vlaanderen, wiens economische
ontwikkeling zich zoo snel voltrok, het begin der evolutie die de uitsluitend op
landbouw berustende levensverhoudingen van de eerste tijden der middeleeuwen
zou vervangen door een op handel en nijverheid gegrondvesten nieuwen toestand;
het gansch natuurlijk gevolg daarvan was dat de grootste haven des lands de
hoofdzetel der regeering werd. Staatkundige beweegredenen voegden zich overigens
bij de economische beweegredenen om Robrecht naar het Noorden te trekken.
Daar hij dank aan eene door de kustbevolking verwekte reactie den troon bestegen
had, had hij in de zeedistricten het grootste deel zijner aanhangers. De vrije boeren
aan de zeekust beschouwden hem als hun wettigen hoofdman, terwijl hij in de oogen
van de geestelijkheid, van de ridders en van de ministeriales van het binnenland,
slechts een overweldiger was(1). In onderscheid met Boudewijn V, speelde hij in
Frankrijk geenerlei rol; daarentegen was hij voor het Keizerrijk een gevaarlijke vijand.
Hij hielp graaf Dirk V van Holland de aanvallen van den bisschop van Utrecht en
van Godfried met den Bult afslaan en hij mag terecht verdacht worden den beroemden
hertog te hebben doen vermoorden(2).
Zijn gezag strekte zich overigens verre buiten de grenzen der Nederlanden uit.
Onder zijne regeering drongen de Vlaamsche invloed en de Vlaamsche handel tot
aan de kusten der Oostzee. De politiek van Robrecht is niet meer die van een
eenvoudigen

(1) In de XIIe eeuw aanschouwden de legitimisten van Vlaanderen den moord van Karel den
Goede als eene straffe des hemels die het grafelijk huis door Robrecht's overweldiging op
zich getrokken had. Zie Galbert: op. cit., blz. 104, en Herman van Doornijk: Liber de
restauratione S. Martini, Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 280, 289.
(2) Meyer von Knonau: op. cit., deel II, blz. 651.
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leenroerigen vorst, die met zijne onmiddellijke buren in strijd ligt. Hij komt ons reeds
te voorschijn als het hoofd van eenen zeestaat. Reeds in de eerste jaren zijner
regeering, is het klaar dat Vlaanderen voortaan met eene nieuwe macht, en wèl met
Engeland zal af te rekenen hebben. De betrekkingen tusschen de graven en de
Angelsaksische koningen waren nooit zeer levendig geweest. Dit veranderde
teenemaal na den slag van Hastings, die het groote eiland uit zijne afzondering trok
en het in bestendige betrekking met Europa stelde. Daardoor bevond Vlaanderen
zich, juist te midden van de drie groote landen van de westerwereld, in eene
onvergelijkelijke stelling, die de streek echter ook aan velerlei gevaren en
moeilijkheden blootstelde. Op het einde der XIe eeuw scheelde het niet veel of er
brak reeds een oorlog met Engeland uit. Na den slag van Kassel schijnt koning Willem
er aan gedacht te hebben, in naam zijner vrouw, aanspraak op Vlaanderen te maken,
en ondersteunde hij gedurig de ondernemingen van Boudewijn van Henegouw tegen
Robrecht. Om den slag af te weren waarmede Robrecht bedreigd was, ging deze een
bondgenootschap aan met Denemarken, gaf eene zijner dochters ten huwelijk aan
koning Canut en maakte, in gemeen overleg met dezen, toebereidselen tot eene
landing in Engeland, doch deze had geen plaats. Al deze zorgen waren echter niet
voldoende voor Robrecht's bedrijvigheid. Weldra zien wij hem in betrekking met
Gregorius VII, naar Rome gezanten zenden en er ook van den paus ontvangen.
Gregorius heeft zeker een tweeden Godfried met den Baard van hem willen maken.
Hij schrijft hem talrijke en dringende brieven en bejegent hem met buitengewone
welwillendheid(1). De graaf wist die gunstige stemming ten nutte te maken om nieuwe
voordeelen te verkrijgen. Zijne zending als beschermer der Kerk liet hem toe zich
met de zaken der Vlaamsche bisschoppen te bemoeien en deze teenemaal aan zijne
macht te onderwerpen(2).
Dank aan de bemoeiing van den paus, trouwt zijne dochter

(1) Zie hooger blz. 88.
(2) A. Giry: Grégoire VII et les évêques de Térouanne. Revue historique, deel I, blz. 387 en
volg.
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Adelheid, na den dood van Canut, met hertog Roger van Apulië, evenals Beatrix van
Toskane vroeger den hertog van Lotharingen gehuwd had. De naam van het huis van
Vlaanderen kreeg aldus nog een grooteren glans dan onder Boudewijn V. De bedevaart
welke Robrecht in 1083 naar Jerusalem ondernam, deed zijne vermaardheid ten
hoogste stijgen. Als hij het volende jaar langs Constantinopel terugkwam, wenschte
keizer Alexius Comnenos den beroemden markgraaf te zien. Hij bewonderde de
goede houding zijner troepen en kreeg van hem de belofte hem een korps hulptroepen
te zenden, belofte die Robrecht later gestand deed. Korts daarop richtte hij hem een
schrijven, om zijne hulp tegen de Turken in te roepen; die brief, die weldra in heel
het Westen verspreid was, droeg het zijne bij om de gemoederen tot het denkbeeld
van den kruistocht voor te bereiden(1). Ten tijde dat die brief van hand tot hand
overging, was Robrecht wezenlijk een fabelachtig personage geworden. In Vlaanderen
hechtten zich voorspellingen aan zijn naam en in de kronijk van Lambrecht van
Hersfeld kan men zien hoe de verwarde herinnering van wonderbare reizen en
onwaarschijnlijke ondernemingen zich mengde met de werkelijkheid, om van den
beroemden graaf eene soort van fabelachtigen held te maken(2).
Robrecht II (1093-1111) was waardig van zijn vader, en zijne regeering teekende
zich door nieuwen vooruitgang in de onafgebroken reeks der vergrootingen van
Vlaanderen. Evenals Godfried van Bouillon, dreef de godsdienstige begeestering
hem bij de krijgers van den eersten kruistocht. Doch terwijl de arme hertog zijne
domeinen verkocht om zijne uitrusting te kunnen betalen en zonder hoop op terugkeer
vertrok, ondernam Robrecht zijne bedevaart met het grootste prachtvertoon, zooals
het den machtigste der leenroerige vorsten van zijn tijd betaamde. Hij zocht in verre
landen gevechten, avonturen,

(1) Omtrent dezen brief, wiens echtheid Riant en G. Paris betwist hebben, vergelijk Hagenmeyer:
Der Brief des Kaisers Alexios I Komnenos an den Graf Robert von Flandern. Byzantinische
Zeitschrift, 1897, deel VI, blz. 1 en volg., en meer onlangs, F. Chalandon: Les Comnène. I.
Essai sur le règne d'Alexis I Comnène; aanhangsel (Parijs, 1900).
(2) Lambrecht van Hersfeld: Annales, uitg. Holder-Egger, blz. 120 (Hannover, 1894).
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reliquieën en de eer het graf des Zaligmakers te verlossen; doch hij liet in zijn
vaderland al te gewichtige belangen en eene al te groote macht achter, om zich heel
en al aan den kruistocht te kunnen wijden. Voor hem was deze slechts eene
gelegenheid voor dappere gevechten en een godvruchtig werk. Hij keerde terug vol
roem en aanzien, wat hem toeliet op nieuwe veroveringen uit te gaan.
Hij kon den investituur-strijd en den invloed dien hij te Rome genoot (door zijne
gemalin Clementia was hij zwager van paus Calixtus II) ten nutte maken, om aan de
in zijn ras erfelijke heerschzucht den teugel te vieren. Wij zagen reeds dat het hem,
in gemeen overleg met den koning van Frankrijk, gelukte het bisdom Atrecht van
Kamerijk te scheiden (1094) en zich daardoor van de lastige inmenging eens Duitschen
bisschops te ontmaken. Doch hiermede was hij nog niet voldaan. Hij had besloten
het Kamerijksche in te lijven en alzoo heel het dal der Schelde in zijne macht te
brengen. Hij nam een werkzaam deel aan de twisten die de geestelijkheid en het volk
van Kamerijk verdeelden, ondersteunde Manasses tegen Walcher, en verschafte aan
Odo van Doornijk toegang en verblijf in de stad(1). Hendrik IV en Hendrik V slaagden
niet beter dan Hendrik III vroeger tegen Boudewijn V. in de tochten die zij tegen
hem ondernamen. Vlaanderen scheen inderdaad onoverwinbaar en eens te meer
moest de keizer voor den graaf zwichten: Robrecht kreeg ten slotte de voogdij over
Kamerijk en over Cateau-Cambrésis(2).
Robrecht I had zich niet met Frankrijk's zaken bemoeid. Robrecht II daarentegen
speelde daarin eene zeer werkzame rol, evenals zijn zoon, Boudewijn VII, die hem
in IIII opvolgde.

(1) De door Pascal II aan Robrecht op 11 Januari 1102 of 1103 gerichte brief (Jaffé: Bibliotheca
rerum Germanicarum, deel V. blz. 202) is een sprekend bewijs van de voordeelen welke de
territoriale politiek der wereldlijke vorsten uit den investituur-strijd haalden. Inderdaad, de
paus spoort den graaf aan, het Kamerijksche te overvallen en den keizersgezinden bisschop
Walcher te verdrijven. Men begrijpt dat Robrecht zich verhaastte een bevel uit te voeren dat
zoowel met zijne eigene belangen strookte. Vergel. Cauchie: op. cit., deel II, blz. 163 en
volg. Omtrent de dagteekening van dezen brief, zie Ch. De Smet: Gesta pontif. Camerac.,
blz. 62 (Parijs, 1880), en Cauchie: op. cit., blz. 161.
(2) Omtrent de betrekkingen der graven van Vlaanderen met de bisschoppen van Kamerijk, zie
W. Reinecke: Geschichte der Stadt Cambrai (Marburg, 1896), blz. 225 en volg.
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Hunne handelwijze verklaart zich door de noodwendigheid Engeland te bestrijden,
dat, onder zijne nieuwe dynastie, voor Vlaanderen een meer en meer te duchten
nabuur werd. De Deensche politiek van Robrecht den Fries zetten zij niet voort, want
zij vonden het doelmatiger zich met Frankrijk te verbinden en te trachten, samen met
de Capetingers, Engeland in Normandië te overwinnen. De diensten welke zij den
Capetingers bewezen, waren onschatbaar. Zonder den steun der graven van
Vlaanderen, had Lodewijk VII de Dikke wellicht aan het Engelsch gevaar niet kunnen
ontsnappen(1). Doch men geloove niet dat die diensten onbaatzuchtig waren. In den
grond, namen zij de zaak van Lodewijk maar ter harte, omdat die zaak ook de hunne
was; zij zagen in hem slechts eenen bondgenoot en zij zochten, toen zij aan zijne
zijde streden, slechts hun eigen voordeel. Het is gewis eene dwaling, in hen ‘luitenants
des konings’(2) te zien. Zij hebben niets van de trouw en de verknochtheid van een
Godfried met den Bult.
Tweemaal heeft Robrecht van Jerusalem zich van Lodewijk VI gescheiden; de
verdragen die hij in 1103 en rond 1109 met Engeland sloot, toonen hoe onafhankelijk
hij te werk ging(3). Hij belooft aan Hendrik I hem manschap te doen, ontvangt van
hem een leen van 400 mark, verbindt zich 500 ridders te zijner beschikking te stellen.
Als de koning van Frankrijk Engeland aanvalt, zal hij zijn best doen om hem van dit
ontwerp te doen afzien en, lukt het hem niet, dan zal hij hem maar bijspringen met
de minst mogelijke strijdkrachten, - juist genoeg om zijn leen niet te verbeuren. Die
verdragen, die, naar het schijnt, gesloten waren met het doel wapenschorsingen te
bekomen, werden overigens schier op staanden voet verbroken. Robrecht II en
Boudewijn VII waren, in werkelijkheid, bestendige vijanden

(1) A. Luchaire: Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens,
deel II, blz. 258 (Parijs, 1883).
(2) A. Luchaire: Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son règne, blz. XCIV (Parijs, 1890).
(3) Rymer: Foedera, deel I, blz. 1 en 2. Volgens Rymer zijn die verdragen gesloten in 1101 en
1103. Doch het eerste jaartal is zeker valsch, zooals Lappenberg reeds deed opmerken in:
Geschichte Englands, deel II, blz. 181 (Hamburg, 1837). De namen van de daarin aangehaalde
getuigen veroorloven aan het verdrag het jaartal 1109 te geven.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

108
van Engeland. De eerste was op de brug van Mantes - tijdens eenen tocht tegen
Thibaut van Blois, bondgenoot van Hendrik I - van zijn paard gevallen, en stierf aan
de gevolgen van dien val. De andere stierf van een in Normandië ontvangen pijlschot.
Boudewijn VII was de laatste rechtstreeksche afstammeling van Boudewijn met
den IJzeren Arm. Bij zijnen dood, liet hij het graafschap aan zijnen neef, Karel van
Denemarken, dien hij aan zijn hot opgevoed en als zijn opvolger aangewezen had.
Met de regeering van Karel begint een nieuw tijdvak in de geschiedenis van
Vlaanderen. Gedurende twee eeuwen en half hadden de graven, dank aan aanhoudend
gunstige omstandigheden, hun gebied gedurig kunnen vergrooten. De zwakheid der
laatste Karolingiërs had de groote abdijen van het Zuiden evenals al de landen
tusschen de Leie en de Canche, in hunne macht gebracht; de bisschoppen van
Doornijk, Theruanen en Atrecht waren aan hun gezag onderworpen; de opstanden
der hertogen van Lotharingen hadden hun toegelaten Zeeland, het land van Waas en
de streek tusschen Dender en Schelde in te lijven; de investituur-strijd had het
Kamerijksche in hunne macht gebracht. Doch, met de XIIe eeuw, zullen zij een
geduchten vijand zien verrijzen en een einde zien stellen aan hunne
grondgebiedsvergrootingen. De Fransche monarchie zal hun weldra de gevolgen
harer politiek van centralisatie doen voelen, terwijl de leenroerige huizen van Holland,
van Brabant en van Henegouw die hen in 't Noorden en in 't Oosten insluiten, hun
zulken krachtigen tegenstand zullen bieden als dien welken, sedert de Xe eeuw,
Normandië hun aan de Canche bood.
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Hoofdstuk IV
Het ontstaan der territoriale instellingen
I
Uitwendig beschouwd, stelt de geschiedenis der Nederlanden gedurende de Xe en
XIe eeuw zich voor als de geschiedenis van twee groepen grondgebieden die, eerst
op den linkeroever, later op den rechteroever der Schelde, zich losscheuren van de
groote Staten waaraan zij onderworpen zijn, om ten slotte onafhankelijke
vorstendommen te worden. Om die evolutie goed te begrijpen, moet men ze in haar
zelve bestudeeren. Nadat wij de wisselvalligheden bijgewoond hebben die Vlaanderen
en Lotharingen in de eerste tijden der middeleeuwen beleefd hebben, blijft ons nog
te vorschen naar den aard van de machtsbevoegdheid hunner vorsten, naar de drijfveer
die haar beweegde, naar haar ontstaan en naar hare ontwikkeling.
Hoeft het gezegd dat het ontstaan van de leenroerige vorstendommen geenszins
een alleen aan de Nederlanden eigen verschijnsel was? Evenals de politische
geschiedenis, is de samenstellingsgeschiedenis dier gewesten nauw met die van
Frankrijk en Duitschland verbonden. Maar desniettemin biedt zij een oorspronkelijk
kenmerk en een hooge belangstelling. De wasdom van de kleine leenroerige Staten
die tusschen Maas en Noordzee ontstaan zijn, was inderdaad ongewoon snel en
krachtig. Ten gevolge van hunne afgelegenheid moeilijk toegankelijk voor de
persoonlijke werking hunner opperleen-
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heeren, vreemd aan alle nationaal bewustzijn als aan alle monarchaal gevoel, zijn de
Belgische vorsten, zooals wij reeds de gelegenheid hadden vast te stellen, zuivere
uitingen der leenroerigheid en het hoekje grond, waar zij regeeren, is bij
uitnemendheid het land van het gewestelijk particularisme. De ‘domini terre’, de
‘principes’ verschijnen in Lotharingen veel vroeger dan in de overige deelen van het
Keizerrijk(1), en in Vlaanderen vroeger nog dan in Lotharingen(2).
Het allodiaal grooteigendom, het grondbezit, was de eerste en onontbeerlijke
vereischte voor de verandering van locale dynasten in territoriale vorsten. Boudewijn
met den IJzeren Arm en Reginar Langhals treden als groote grondbezitters in de
geschiedenis op. Hoe verder men komt, ziet men de oorspronkelijke kern van hun
domein gedurig vergrooten. De door de invallen der Noormannen verwekte stoornis,
de intrekking der kloostergoederen, het meer en meer aanstekend voorbeeld van de
Fransche leenroerigheid bespoedigen nog de beweging. In de Xe eeuw is het land
bedekt met dichte groepen vrijgoederen, welke aan den hoogen adel behooren, alsook
met leengoederen, die van dezen verheffen.
De kloosterhervorming houdt wel is waar den voortgang van de intrekking der
kloostergoederen tegen. Doch wat de heeren langs den eenen kant verliezen, winnen
zij langs den anderen kant in. Overal bemachtigen zij de voogdij over kerkgoederen
en kerkelingen; zij breiden zelfs op de kloosters het herbergrecht uit, d.i. het recht
om zekeren tijd geherbergd en gevoed te worden, en vele abdijen blijven tot in de
XIVe eeuw verplicht de oude dienaren, de paarden en de jachthonden van hunnen
voogd te onderhouden(3). Bij de vrijgoederen, leengoederen, voogdijen, moet men
nog de rechten voegen welke de graven,

(1) Waitz: Verfassungsgeschichte, deel VII, blz. 306. Het is bekend dat Oostenrijk, in zake
vorming van territoriale instellingen, de overige Duitsche grondgebieden vóór was. Nu,
terwijl de Oostenrijksche vorsten eerst in 1192 den titel van dominus patriae nemen, voeren
de hertogen van Leuven hem reeds in 1107. Ficker: Reichsfürstenstand, blz. 57 (Innsbrück,
1861).
(2) Ficker: loc. cit., blz. 27.
(3) In 1338 matigt de hertog van Brabant de ‘giste canum nostrorum majorum’ die hem door
de abdijen verschuldigd zijn en laat hij den afkoop toe van de ‘giste canum nostrorum
parvorum’. Dynter: Chron. du Brabant, uitg. de Ram., deel II, blz. 603 (Brussel, 1854).
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krachtens hun gezag als ambtenaars, uitoefenen op de onbebouwde gronden, wouden,
duinen, heiden. Daardoor beschikken zij over een ontzaglijk reserve-kapitaal aan
grond; naarmate het land ontgonnen, de zee en de stroomen ingedijkt worden, groeit
hun domein in verhouding aan, ontstaan nieuwe bronnen van inkomsten voor hunne
schatkist(1). Zoo breidt de macht der potentes zich overal uit, gelijk een net met dichte
mazen. Van de oude politische omschrijvingen, van de in het Frankisch tijdvak
opgerichte graafschappen, blijft weldra niets meer over dan de grondvesten, waarop
de vorsten het nieuw en stevig gebouw van hunne domeinen oprichten. In het begin
der XIe eeuw heeft dit laatste al wat van den Karolingischen bouw nog overbleef,
onder zijn gewicht verpletterd. De vroegere graafschappen zijn in de leenroerige
vorstendommen ingelijfd geworden. Enkele uitgebreide grondgebieden zijn in de
plaats gekomen van de tallooze kleine pagi van het vroegere tijdvak. De graafschappen
Haspengouw, Condroz, Mempiscus, Lomme, Maasgouw enz. zijn verdwenen en
blijven nog louter geographische uitdrukkingen(2). Het woord graaf is niet meer de
titel van een ambtenaar, doch die van een territorialen vorst, welke alleen door
manschap en vazalschap aan zijnen opperleenheer verbonden is en dien men aanduidt
onder den naam van zijn erfgoed of zijne geliefkoosde verblijfplaats: graaf van
Vlaanderen, graaf van Leuven, graaf van Bergen, graaf van Namen, graaf van
Limburg, graaf van Luxemburg(3).
Voor de machtsbevoegheid van de vorsten geldt hetzelfde als voor de
grondgebieden waarin die uitgeoefend wordt. Evenals

(1) Giselbert: Chronicon Hanoniense, uitg. Arndt, blz. 27, 41 en volg., maakt op zeer leerrijke
wijze, voor het graafschap Henegouw, het onderscheid tusschen vrijgoederen, voogdijen en
de van het Keizerrijk in leen gehouden hoogheidsrechten.
(2) Omtrent de versmelting van verscheidene graafschappen tot één enkel territoriaal vorstendom,
zie L. Vanderkindere: Le capitulaire de Servais et les origines du comté de Flandre. (Bulletin
de la Commission royale d'histoire, 1897). In Brabant vindt men de vier graafschappen niet
meer welke nog in 870, bij het verdrag van Meersen, dit grondgebied uitmaakten. Hetzelfde
voor Haspengouw dat in 870 insgelijks uit vier graafschappen bestond.
(3) De gewoonte van de graafschappen aan te duiden naar den naam van de verblijfplaats des
graven is uit Frankrijk ingevoerd in de Nederlanden, waar zij vroeger dan in de andere deelen
van het Keizerrijk te voorschijn komt, Waitz: op. cit., deel VII, blz, 22.
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deze laatste door de vereeniging van oude administratieve omschrijvingen met
vrijgoederen en leengoederen ontstaan zijn, zoo bestaat die machtsbevoegdheid in
eene ongelijksoortige ophooping van privaatrechten, die voortvloeien uit het
grondbezit en uit de wederrechtelijke aanmatiging van openbare rechten ten koste
van den Staat. Eene en andere worden verward onder den naam van ‘potestas’,
‘principatus’, ‘dominatio’, ‘justitia’, en die verwarring klimt tot zeer vroegen tijd
op. Men hoeft zich slechts te herinneren dat Reginar Langhals zich den titel van
‘missus’ en de uitoefening van de regeering in Lotharingen toeëigende. Zijne
nakomelingen beschouwden zich als de rechtmatige erfgenamen niet alleen van zijne
goederen, doch ook van het schier souverein gezag dat hij uitoefende; altijd hebben
zij aan den keizer het recht betwist naar goeddunken over de openbare ambten te
beschikken. Hertogen en bisschoppen beproefden vruchteloos zich daartegen te
verzetten: de ‘indisciplinati mores Carlensium’(1) hebben ten slotte op gebied van
politische geschiedenis den zege behaald. Gerecht, belasting, munt, kortom heel de
bevoegdheid welke de graven eertijds als vertegenwoordigers van den Staat
uitoefenden, zijn in hunne handen overgegaan. Zij dragen die over bij erfenis,
beleenen, verkoopen(2) en koopen ze als private eigendommen. Gebeurt het soms nog
dat zij zich den koninklijken oorsprong van hun gezag herinneren, dan komt het
veelvuldiger voor ze te hooren spreken over hun ‘regnum’, hunne ‘monarchia’. Zelfs
gaat de graaf van Vlaanderen zoo verre, zich ‘post Deum princeps’(3) te heeten.
Grooteigenaars, leenheeren van talrijke ridders, voogden van abdijen en houders
van hoogheidsrechten, verdienen de graven, reeds van de Xe eeuw, ten volle den
naam van ‘potentes’ die hun door de oorkonden gegeven werd, doch zij zijn nog
geene wezenlijke vorsten.
Hunne macht is op dat tijdstip slechts eene feitelijke macht;

(1) Gesta episcoporum Cameracensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 496.
(2) Het eenige voorbeeld van den verkoop van een graafschap (aangehaald door Waitz: op. cit.,
deel VIII, blz. 14) behoort tot Lotharingen.
(3) Miraeus: Opera diplomatica, deel I, blz. 273.
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zij bestaat uit ongelijkslachtige elementen; haar ontbreekt een rechtstitel die zijn
bezitter boven zijne gelijken verheft en hem bij uitnemendheid als het orgaan van
het wettelijk gezag aanwijst. Dien rechtstitel verkrijgen zij in de XIe eeuw door, eerst
in Vlaanderen, vervolgens later in Lotharingen, de beschermers van den vrede in
hun grondgebied te worden.
Men weet dat, te midden van de leenroerige onbandigheid der Xe eeuw, de
godsvrede in Frankrijk ingesteld werd. Door de bemoeiing der Kerk ontstaan, had
die instelling zich snel ontwikkeld, zich van de eene streek tot de andere voortgezet;
van het aartsbisdom Reims, waar zij zich verspreid had, had zij weldra de grens der
Nederlanden bereikt. Werd zij door de keizerlijke Kerk koel bejegend, dan drong
zij, daarentegen, dadelijk het graafschap Vlaanderen binnen. De gewetensbezwaren
van den bisschop van Kamerijk, die den godsvrede als eene wederrechtelijke
aanmatiging ten koste van de voorrechten des souvereins aanzag(1), hadden geen vat
op een wereldlijken vorst. De dwepende godsvrucht der graven maakte hen aanhangers
van eene instelling, die verwant was aan de uit gansch hunne macht door hen
begunstigde Cluniacenzer hervorming; zij konden overigens de door haar in Frankrijk
verkregen uitslagen waardeeren; ook hoorden zij, rondom zich, door het volk dat erg
beproefd was door die onophoudende veeten, den godsvrede krachtdadig eischen(2).
Door hem in hun grondgebied in te voeren, volbrachten zij een werk van beschaving,
en, door de eeuwen heen, bewaarde de legende trouw de herinnering aan dien strengen
graaf Boudewijn, die eens een ridder levend in kokend water liet werpen omdat hij
de koe eener arme vrouw gestolen had, evenals de herinnering aan dien goeden graaf
Karel, dien de plunderaars en verhongeraars des volks, die hij had willen straffen,
gedurende de misse vermoordden(3).
De bisschoppen der provincie Reims vonden dus, in de

(1) Zie hooger, blz. 62.
(2) Gesta episcoporum Cameracensium. Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 486-487.
(3) Chronicon comitum Flandrensium, Corpus chronicorum Flandriae, deel I, blz. 70, 81. Chronicon S. Andreae Castri-Cameracesii, Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 546.
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Vlaamsche vorsten, medewerkers die het door de Fransche Kerk ondernomen werk
van bevrediging toegedaan waren. In 1030 doen Boudewijn V en de bisschop van
Doornijk den vrede zweren in eene te Oudenaarde gehouden vergadering, naar
dewelke de abdijen van het graafschap, om der plechtigheid meer luister bij te zetten,
hare reliquieën gestuurd hebben(1). Een weinig later wordt de godsvrede uitgeroepen:
hij zal duren alle weken van den Woensdagavond tot den Maandagmorgen en
bovendien van den Advent tot acht dagen na het Driekoningenfeest, van Aschdag
tot acht dagen na Paschen, van den Zondag vóór O.-H.-Hemelvaart tot acht dagen
na Pinksteren, of ongeveer 254 dagen per jaar(2). Robrecht de Fries zweert, in 1092,
dergelijke in eene synode te Soissons vastgestelde bepalingen te zullen eerbiedigen(3).
De godsvrede, die oorspronkelijk eene godsdienstige inrichting was, werd in
Vlaanderen weldra eene grafelijke inrichting. De bisschoppen waren te zwak om
deszelfs hoeders te kunnen zijn; zij konden noch, gelijk in Frankrijk, vredesgerechten
inrichten, noch in de parochieën manschappen voor het ‘leger van den vrede’ lichten.
Hunne rol werd dadelijk door die van den graaf verduisterd, welke zich de bestraffing
der overtreders voorbehield en alzoo in zijn land als hoeder van orde en openbare
veiligheid verscheen. Weldra werd de vrede, van tusschenpoozend zooals zij eerst
was, duurzaam en eeuwig(4). Dit is eene afgedane zaak in het begin der XIIe eeuw,
op welk tijdstip gansch het land, niet meer onder den godsvrede, doch onder den
‘gravenvrede’ staat.
De vrede voltooide dus het werk van het grootdomein en het vazalschap. Door
hem, is de leenroerige band, die de vazallen aan den opperleenheer hecht, met een
band van politische afhankelijkheid verdubbeld. De graaf is niet meer alleenlijk een

(1) Sigiberti Gemblac. Auctarium Affligemense, Mon. Germ. Hist. Script., deel VI, blz. 399. Vergel. Gesta episcop. Camerac., loc. cit., blz. 487.
(2) Zie godsvrede van 1036 en 1067, in Sdralek: Wolfenbütteler Fragmente, blz. 143 (Knöpfler,
Schrörs, Sdralek: Kirchengeschichtliche Studien, deel I, blz. 143, Münster, 1894).
(3) Ibid., blz. 140.
(4) Walter: Vita Karoli comitis Flandriae, Mon. Germ. Hist. Script., deel XII, blz. 547. Galbert
van Brugge: Histoire du meurtre de Charles le Bon (uitg. Pirenne), blz. 8.
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grooteigenaar, een voormalig koninklijk ambtenaar; hij treedt op als heer en opperste
rechter van zijn land. Geen slot mag zonder zijne toelating gebouwd worden(1). Voor
hem moeten alle deuren opengaan; op zijn bevel moeten alle veeten eindigen;
reizigers, kooplieden, geestelijken, weduwen, weezen staan onder zijne bescherming
en onverbiddelijk laat hij struikroovers en vrouwenschakers opknoopen of onthalzen.
In de maatschappij van dien tijd, waar behoefte aan veiligheid de allereerste behoefte
was, is de vorst, door de politiemacht die hij uitoefent, een onontbeerlijk personage,
zoodat de maat van de door hem bewezen diensten ook de maat is van zijne macht
en van zijn aanzien. Zijn hof (curia) wordt in rechtbank veranderd, zijne ministeriales
worden langzamerhand ambtenaren; zijne domaniale inkomsten nemen den vorm
van openbare belastingen. Reeds in de XIe eeuw bestaat in Vlaanderen, naast den
gravenvrede, ook eene wezenlijke grafelijke belasting(2).
Terzelfder tijd dat de grafelijke macht eene souvereine macht wordt, wordt zij
onverdeelbaar. Wanneer, in de Xe eeuw, een graaf stierf, volgden al zijne zonen hem
tegelijk op en verdeelden zij zijn land(3). In de volgende eeuw was niets meer daarvan
te zien. Eén erfgnaam alleen, in de mannelijke linie, wordt voortaan de regel. Een
enkele zoon des overledenen, doorgaans de oudste, erft land en kroon des vaders(4);
zijne jongere broeders krijgen leengoederen en lijftochten. Bij den dood van
Boudewijn V is dit grondbeginsel zoo zeer aangenomen dat Robrecht de Fries, bij
de levensbeschrijvers van dien tijd, voor een overweldiger doorgaat. Als de graaf
geen rechtstreekschen opvolger heeft, wijst hij zelf zijnen erfgenaam aan, en zoo is
het dat

(1) Omtrent de houding der vorsten tegenover de bezitters van sloten, zie een leerrijken tekst
van Tomellus, in: Thesaurus Anecdotorum, deel III, blz. 785.
(2) Zie een tekst van 1038, in Miraeus: Opera diplomatica, deel II, blz. 659.
(3) Zie een voorbeeld in Folcwijn: Gesta abbatum S. Bertini (uitg. Guérard), blz. 140.
(4) Lambrecht van Hersfeld: Annales (uitg. Holder-Egger), blz. 121. Een merkwaardige tekst
van Herman van Doornijk, betreffende gravin Clementia, toont in hoeverre de opvolgingsvraag
de vorstelijke familiën bezorgd maakte: ‘Cum de viro suo comite Roberto genuisset tres
filios infra tres annos, timens ne, si plures adhuc generaret, inter se de Flandria contenderent,
arte muliebri egit, ne ultra pareret’. (Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 282). Omtrent
het erfopvolgingsrecht in het graafschap Vlaanderen, zie Ficker: Reichsfürstenstand, blz.
242, welke het van Fransche herkomst acht.
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Karel van Denemarken de opvolger is van Boudewijn VII.
Men begrijpt dat de graven van Vlaanderen soms den titel van monarch dorsten
nemen, want, als zij op dien trap van macht zijn gekomen, zijn zij schier koningen.
De leenroerige band, die ze aan Frankrijk hecht, is meer nominaal dan wezenlijk.
Na den dood van Karel den Goede, bevestigen de Bruggelingen dat de graaf aan zijn
opperleenheer, als leenverheffing, niets dan de levering eener wapenrusting
verschuldigd was; zij betwisten aan koning Lodewijk VI het recht zich met hunne
zaken te bemoeien en hun een vorst zijner keuze op te dringen(1).
Reeds van de Xe eeuw werkt, naast den graaf, een tamelijk ontwikkeld bestuur,
zooals, naar het schijnt, geen ander groot leen van dien tijd er een bezit. Het heeft
zich natuurlijk eerst gevormd op de domeinen des vorsten, doch zijn privaat karakter
veranderde weldra in openbaar karakter. Het model en het type dier inrichting zijn
te vinden in het capitulare de villis. De indruk van den Karolingertijd was zoo diep
dat de invallen en de beroerten der IXe eeuw hem niet konden uitwisschen. De
grafelijke domeinen werden in omschrijvingen verdeeld, die elk aan eenen burcht
verbonden waren. In dezen met schuren en spijkers voorzienen burcht worden, onder
het geleide van de villici en de ministeriales, de opbrengsten, inkomsten, renten en
cijnzen van het officium of het ministerium dat ervan afhangt, geborgen(2). Overal
bestaan zulke burchten: te Brugge, Gent, Ieperen, Veurne, Bourbourg, Kassel, Rijsel,
Atrecht enz. In elk hunner is een aan den voormaligen Karolingischen judex gelijkend
personage, dat de verschillende inkomsten boekt: 't is de notaris of opteekenaar. De
door hem opgemaakte ‘brieven’ worden naar Brugge gezonden, waar zij in de
schatkamer van het grafelijk slot bewaard blijven. Reeds in de XIe eeuw bestaat er
dus eene merkwaardige rangorde en centralisatie. Robrecht de Fries volledigt ze in
1089 door de instelling van het ambt van kanselier van Vlaanderen. Dit personage
is niet alleen de zegelbewaarder van den vorst, doch ook nog het hoofd zijner
notarissen. Doch

(1) Galbert: op. cit., blz. 152.
(2) Sedert de XIIIe eeuw worden deze woorden zeer juist in 't Vlaamsch door ambacht, in 't
Fransch door métier vertaald.
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onder zijne leiding houden deze op, eenvoudige domaniale ambtenaren te wezen.
Zij worden de ontvangers van al de inkomsten des graven, of ze voortkomen van de
domeinen, van leenverheffingen of van tollen. Reeds in de XIIe eeuw nemen zij den
titel van rekeninghouders: ratiocinatores, reneurs, ‘redenaeren.’ Hunne vergaderingen
lijken aan die der schatkamer-raden in Engeland, zij zullen in de XIIIe eeuw leiden
tot de instelling der ‘Redeninghe-kamer’, die, tot den dag waarop de hertogen van
Bourgondië de rekenkamer zullen oprichten, het hoofdorgaan van het geldwezen des
graafschaps zal blijven(1).
Naast de notarissen, volledigen de burggraven de eigenaardige inrichting van het
Vlaamsch bestuurswezen(2). Hunne oorspronkelijke bediening is niet van domanialen,
doch van militairen aard. Zooals hun naam aanduidt, waren zij aanvankelijk de
bevelhebbers van de riddersbezettingen, die in elke der grafelijke burchten
onderhouden werden. In den beginne werden zij onder de ministeriales aangeworven,
evenals, ongetwijfeld, de onder hunne bevelen staande milites castrenses. Doch het
ambt van ministerialis bleef in de Nederlanden op verre na zoo lang niet bestaan als
in Duitschland. De voormalige onvrije militaire ambtenaren verloren zeer vroegtijdig
het kenteeken van hun dienstbaren oorsprong. In de XIe eeuw zijn de burggraven de
eerste vazallen des graven. Zij hebben denzelfden rang als de baronnen die
vrijgoederen bezitten. Eenen en anderen staan onmiddellijk onder den vorst, dus
vooraan in de leenroerige rangorde. Terzelfder tijd breidt de bevoegdheid der
burggraven zich uit. Zij zijn niet meer eenvoudige militaire bevelhebbers: doch in
naam van hun leenheer spreken zij recht in gansch eene territoriale omschrijving, en
de oorkonden noemen ze terecht vicecomites(3).

(1) Vergelijk hieromtrent H. Pirenne: La chancellerie et les notaires des comtes de Flandre
avant le XIIIe siècle (Mélanges Julien Havet, Parijs 1895).
(2) De oudste mij bekende vermelding van een burggraaf heeft betrekking op het jaar 1012. De
door Warnkoenig (Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, deel II, 2, blz. 43) aangehaalde
Adela castellana Ardensis van 964 is ons maar door eene fabelachtige overlevering
overgebleven, die te vinden is in de kronijk van Lambrecht van Ardres (uitg. Ménilglaise),
blz. 223.
(3) Het woord vicecomes treft men zeer dikwijls in Vlaanderen en in Lotharingen aan. Het is
van Franschen oorsprong en komt in de andere deelen van het Keizerrijk niet voor. Waitz:
op. cit., deel VII, blz. 34.
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In de XIe eeuw is Vlaanderen, - evenals het in zake geldwezen verdeeld is in officia
of ministeria, - in zake krijgs- en rechtswezen, verdeeld in kasselrijen. Het ware van
het hoogste belang den oorsprong dier kasselrijen te kennen. Vertegenwoordigen zij,
in het middeleeuwsche Vlaanderen, de ‘honderdschappen’ (centenen) en de pagi van
het Frankisch tijdvak, of hebben zij haar ontstaan te danken aan de indeeling van het
land in domaniale omschrijvingen? Welke van de beide elementen der grafelijke
macht heeft het meeste bijgedragen tot haar ontstaan, het privaat of het openbaar
element? Naar allen schijn hebben beide daartoe bijgedragen. Nu eens is de oude
rechterlijke omschrijving behouden gebleven en terzelfder tijd een domaniaal
ministerium geworden, dan weer was het ministerium de grondslag van eene
rechterlijke omschrijving. De bestuursindeeling van het leenroerige Vlaanderen
berust dus op uit verschillende stoffen bestaande grondvesten. Het ware even verkeerd
die indeeling te aanzien als de eenvoudige voortzetting van de pagi uit het Frankisch
tijdvak of als een organisme dat alleen dienen moest voor de exploitatie der heerlijke
goederen. De waarheid ligt veeleer in het midden. Ware het anders, dan zou men
zich niet kunnen verklaren waarom het ministerium (domaniale omschrijving) en de
castellania (rechterlijke en militaire omschrijving) schier altijd samenvallen. De
vorstelijke sloten of burchten, centrums voor de ontvangsten der domeinen en militaire
centrums eener streek, zijn weldra door hunne aantrekkingskracht ook centrums van
rechtspleging geworden. De oude ‘malbergs’ worden te hunnen voordeele verlaten.
In het slot te Brugge is eene domus scabinatus, waar - onder het voorzitterschap van
den graaf of, in zijne plaats, van den burggraaf - de schepenen van het omliggende
vergaderen(1).
Op dat tijdstip, waarop de steden nog niet bestaan, worden de burchten dus de
hoofdplaatsen des lands(2). Binnen hunne muren vindt men een huis voor den graaf
en een voor den

(1) Jan van Ieperen: Chronicon, in Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz. 768.
(2) Giselbert: Chronicon Hanoniense (uitg. Arndt), blz. 26: ‘Hermannus comes, qui comes
Montensis dicebatur, quia ipse, Mons caput erat et est semperque erit totius Hanonie’.
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burggraaf, spijker's, spijskelders en eene gewelfde kamer voor den schat(1). Boven
den ringmuur verheft zich een kerktoren. En langsheen dien muur, vindt men de
slaap-, woon- en eetkamers der kanunniken. Het overige is ingenomen door de
zetelplaats van het schependom, de woningen van ridders en kapelaans. De ligging
dier burchten wordt met zorg gekozen voor het gemak der gemeenschappen. In dat
overal door waterloopen doorsneden Vlaanderen, verheffen zij zich schier altijd aan
den oever eener rivier, zoodat de barken die van de omliggende domeinen graan,
kaas, schapenvachten aanbrengen, vóór de poort kunnen gelost worden. Op die wijze
merken die burchten, te midden van het landbouwtijdperk, de plaats van de latere
steden. Zoodra bedrijvigheid op handelsgebied zal ontstaan, zoodra de waterwegen
handelswegen zullen geworden zijn, zullen de kooplieden zich aan hun voet en onder
hunne bescherming, nederzetten, zullen de kiemen der eerste steden ontstaan.
Aan het hoofd eener gansche hiërarchie van vazallen en ambtenaren, bemoeit de
graaf zich ook met de Kerk.
Wij zagen reeds dat hij, sedert de Xe eeuw, de voogdij over al de kloosters des
lands bezat. De abten speelden nooit eenige politieke rol in Vlaanderen; zij moesten
zich nauwgezet tot den kring hunner godsdienstige bevoegdheid beperken. Eene
kleine geschiedenis, die Herman van Doornijk vertelt, is dienaangaande kenschetsend.
Op Driekoningenfeest was de abt van Sint-Bertijns naar Winoksbergen gekomen,
waar Karel de Goede hof hield; deze was verwonderd hem te zien en betuigde luide
zijne ontevredenheid omdat hij zijne abdij verlaten had in stede van, met de monniken,
deel te nemen aan de godsdienstige oefeningen. De abt antwoordde dat hij gekomen
was om te klagen over de knevelarijen van eenen ridder. ‘Gij moest, zegde Karel,
mij die boodschap door eenen dienaar laten brengen. Uw eerste plicht is voor mij te
bidden: ik gelast mij wel de kerken te beschermen en te verdedigen(2)’.
Zoo, ten gevolge van de kloosterhervorming, de aanstelling

(1) Galbert: op. cit., blz. 49, noot. Zie de plattegrond van Brugge, in het begin der XIIe eeuw,
gevoegd bij H. Pirenne's uitgave van dit werk.
(2) Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 285.
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der abten aan de graven ontnomen werd, was dit geenszins het geval met de proosten.
In schier al de collegiale kerken worden zij door de vorsten aangesteld. De talrijke
kapittels welke de graven gesticht hebben en in wier schoot zij hunne notarissen en
kapelaans kiezen, staan tegenover hen in eene enge afhankelijkheid. De vrijgevige
geschenken waarmede zij hen overladen, geven hun rechten over hen en het scheelt
weinig of zij beschouwen ze als aanhoorigheden hunner domeingoederen(1). De
bisdommen, zegden wij reeds, zijn te zwak om hunne onafhankelijkheid te handhaven.
De graven oefenen een wezenlijk beschermheerschap over hen uit. Te Theruanen
zijn zij alvermogend; Doornijk, dat van de verwijderde zetelplaats Noyon afhangt,
is feitelijk eene Vlaamsche stad; het diocese Atrecht, dat eerst op het einde der XIe
eeuw heropgericht werd, bestaat nog niet lang genoeg om eenige zelfstandigheid te
kunnen hebben; ten slotte kan het bisdom Kamerijk, na den val der keizerlijke Kerk,
maar aan Vlaanderen wederstaan door Henegouw tegenover hetzelve te stellen.
Overigens zijn het niet alleen de bisschoppen die aan den invloed der graven van
Vlaanderen onderworpen zijn. De graven van Guines en de heeren van Ardres doen
hun manschap en verschijnen als vazallen aan hun hof.
Even kenschetsend als de snelle wasdom van de Vlaamsche staatsregeling, is haar
eenheidskarakter. Van het Zwijn tot aan de Canche, wordt de grafelijke macht overal
met gelijke kracht uitgeoefend en door dezelfde organen geuit. Alleen de bewoners
der zeekust hebben tot de XIIe eeuw wederstand geboden en Karel de Goede sterft
als slachtoffer van zijne pogingen om hun de vredesinstellingen op te leggen. Hiervan
afgezien, zijn al de inwoners, om het even of zij Romanen of Germanen van afkomst
en taal zijn, zonder onderscheid aan een en hetzelfde bestuur onderworpen.
Ongetwijfeld is er eenig verschil in het gewoonterecht benoorden en bezuiden de
taalgrens, doch geenszins in de politische inrichting. Deze laatste breidt hare werking
uit in dezelfde mate waarin het vorstelijk gezag uitgebreid is. Niet

(1) Zie hooger, blz. 110.
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alleen is zij dezelfde voor Walen en Dietschen, maar is zij het nog voor de deelen
van het graafschap welke van Frankrijk, en voor die welke van het Keizerrijk
verheffen. Zij overschrijdt de grens der rassen als die der Staten; zij is de stevige
vorm die aan een grondgebied zonder nationale eenheid een volkomen samenhang
gegeven heeft.

II
De territoriale inrichtingen van de Lotharingische vorstendommen boeien zoolang
de aandacht der geschiedschrijvers niet als die van Vlaanderen. Zij zijn, overigens,
maar de zwakke wedervoortbrenging van deze; wij weten dat hare ontwikkeling, die
ons ten andere veel minder gekend is, in minder gunstige voorwaarden moest
geschieden. Arnold de Oude is reeds een machtige vorst als de afstammelingen van
Reginar Langhals nog gedwongen zijn den strijd voor 't bestaan te voeren. Tot in het
midden der XIe eeuw verschijnen zij maar als pretendenten die met hun opperleenheer
in strijd zijn, en hunne werkelijke macht berust alleen op hunne erfgoederen, dank
aan dewelke zij de talrijke ridderschap kunnen onderhouden, welke hun voor den
wederstand tegen hertogen en bisschoppen onontbeerlijk is. Al hunne vrijgoederen
zijn beleend aan milites (ridders) en hun rijkdom aan grondbezit dient slechts tot
onderhoud van troepen. Lambrecht van Leuven die zich met bisschop Balderik
verzoenen wil, biedt aan de kerk van Luik landerijen aan, doch kan zich dezelve
slechts door list verschaffen: hij neemt de gravin van Valencijn gevangen, houdt ze
in eenen burcht opgesloten en stelt ze maar in vrijheid nadat zij hem een dorp afstond,
dat hij zich verhaast den prelaat aan te bieden(1). Die toestand neemt maar een einde
ten tijde van de verstoring van het keizerlijk stelsel, als de Lotharingische dynasten
zonder gevaar hoogheidsrechten kunnen overweldigen, beslag op de graafschappen
kunnen leggen, kortom het openbaar gezag kunnen bemachtigen. Evenals de graven
van Vlaan-

(1) Vita Balderici episcopi Leodiensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel IV blz. 724 en volg.
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deren worden zij dan de opperste gerechtsheeren op hunne goederen, de opperste
voogden van hunne kerken; evenals zij, zijn zij omgeven van een hof van vazallen
en van ministeriales en als zij, ten slotte, benoemen zij burggraven. Is hunne macht
nog voor eenigen tijd minder stevig dan die van hun nabuur aan den linkeroever der
Schelde, zijn de instellingen door welke die macht zich uit, nog minder volmaakt en
minder regelmatig, bestaan in hunne grondgebieden nog schier onafhankelijke
baronnen (heeren van Avesnes in Henegouw, heeren van Grimbergen in Brabant),
toch is voortaan elk hunner aan het hoofd der plaatselijke regeering. Zij zijn niet
meer eenvoudige dynasten, ten, eenvoudige potentes; hunne vijanden zelven houden
op, ze tiranni of praedones te heeten en zijn gedwongen ze voortaan als wettige
vorsten te beschouwen. De regeeringen van Richilde in Henegouw, van Hendrik III
in Brabant, merken zoowel het uitgangspunt van een nieuwen staat van zaken dat
zij, in beide landen, het voorwerp zijn van de eerste proeven der provinciale
geschiedschrijvers. Vóór Richilde's tijd, weten de Henegouwsche kronijkschrijvers
ons niets dan godvruchtige legenden over Sinte Waldetrudis of over Sinte Aldegondis
te vertellen, evenals vóór de troonsbestijging van Hendrik III, de Brabantsche
jaarboeken niets dan Karolingische overleveringen bevatten(1).
De kleine leenroerige Staten, die rond het einde van den investituur-strijd in
Lotharingen opgericht werden, hebben zich in gansch verschillende toestanden
bevonden. In het Zuiden scheen Henegouw, dat tegen de Fransche grens ligt en
gekneld zit tusschen de bisdommen Luik en Kamerijk, gansch voorbekstemd om
door hen ingelijfd te worden. Doch wij zagen dat, niettegenstaande de vonnissen van
verbeurdverklaring en van verbanning, het den graven Reinier gelukte hun
grondgebied te handhaven. Hun slot te Bergen (Mons castrati loci) dat, volgens het
fiere woord van Giselbert in de XIIe eeuw, de hoofdplaats van Henegouw is en altijd
blijven zal(2), was stellig de beste

(1) Men kan hierbij nog voegen dat de overlevering de instelling der officia hereditaria
(erfambten) van het hof van Henegouw, aan Richilde toeschrijft. Giselbert: Chronicon
Hanoniense (uitg. Arndt), blz. 32.
(2) Zie hooger, blz. 118, n. 2.
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vesting van dien tijd. Van de plaats die zij toen innam op het toppunt van den heuvel,
op wiens helling thans de stad verrijst, strekt de blik zich uit over eene onmetelijke
met kleine rivieren doorkruiste, golvende vlakte. Geenerlei troep krijgers kon in dit
open veld vooruitmarcheeren zonder onmiddellijk ontdekt te worden. In geval van
belegering, verzekerden de door de inkomsten der omliggende domeinen ruim
voorziene spijkers van het slot overvloedige levensmiddelen aan de bezetting die,
beschut door de muren, in volle vertrouwen wachten kon tot dat hongersnood den
vijand tot den aftocht dwong(1). Dank aan eene zoo voortreffelijke militaire stelling,
konden de graven alle stormen trotseeren en het hoofd bieden aan het huis van
Ardenne, dat de keizer tegen hen opgehitst had. Het huwelijk van Reinier V met de
kleindochter van Godfried van Verdun verhoogde in ongemeene mate het aanzien
hunner familie. Als Richilde, in 1071, om de hulp van den bisschop van Luik,
Diedewijn, te bekomen, leenvrouw zijner kerk werd, bezat zij reeds buiten het
graafschap Henegouw(2), de mark Valencijn. Het huis van Henegouw heeft vasten
voet gekregen op den oever der Schelde en de graven van Vlaanderen zullen, in de
volgende eeuw, in hetzelve een gevaarlijken tegenstrever vinden.
In het Oosten zoekt het huis van Henegouw zich uit te breiden ten koste van het
Naamsche en van Ardenne. De band van vazalschap die het aan de bisschoppen van
Luik hecht, vermindert niets van zijne onafhankelijkheid. Alleen levert hij aan de
graven van Henegouw eene voortreffelijke gelegenheid om zich met de
bisschopsverkiezingen te bemoeien.
Henegouw is zuiver Waalsch. Brabant daarentegen, dat bezuiden Brussel
Romaansch is, heeft in het Noorden eene uitsluitend Vlaamsche bevolking. Leuven
heeft in Brabant dezelfde rol gespeeld als Bergen in Henegouw. In het begin der XIe
eeuw had graaf Lambrecht daar een slot gebouwd en eene kerk van kanunniken
gesticht(3). De dood van Godfried met

(1) Zie eene kenschetsende anecdote in Giselbert: op. cit., blz. 156.
(2) Giselbert: op. cit., blz. 26.
(3) H. Vander Linden: Histoirede la constitution de la ville de Louvain, blz. 4. (Gent, 1892).
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den Bult en de door den investituur-strijd te weeg gebrachte onrust lieten aan zijne
nakomelingen toe, heel het middendeel van Lotharingen, dat toen weinig bevolkt en
grootendeels met heiden bedekt was, aan hun gezag te onderwerpen. De graafschappen
van die tweetalige streken gingen in hunne macht over, en Hendrik III heet zich
reeds, in 1086, Bracbatensis patriae comes et advocatus(1). Na Godfried van Bouillon's
vertrek naar den kruistocht, volgt Godfried I van Leuven hem op in de mark
Antwerpen en stelt hij zich in 't bezit van de Kempen. In het Westen tot aan de
Schelde, in het Noorden tot aan de Maas reikend, aan de graafschappen Namen,
Henegouw, Vlaanderen, Holland en het aan vorstendom Luik grenzend, was Brabant
sedert dien, zoowel door zijne aardrijkskundige ligging als door zijne staatkundige
stelling, wezenlijk het hart der Nederlanden. Het verkrijgen van den hertogstitel door
zijne vorsten in het begin der XIIe eeuw, de Karolingische oorsprong waarop zij zich
beriepen, verhoogden nog hun aanzien en hun zelfvertrouwen. Aan hen zal de
overwegende rol in Lotharingen te beurt vallen, en hun grondgebied is bestemd om
rond zich den Statenbond te groepeeren, welke later het huis van Bourgondië vormen
moet.
Gansch anders zijn de lotsbestemmingen van het graafschap Holland. In
onderscheid met de dynastieën van Henegouw en Brabant, staan zijne vorsten niet
in verband met Reginar Langhals en zijn zij voor de eerste maal in de geschiedenis
niet als rebellen vermeld. Integendeel. Het is aan het Keizerlijk huis dat zij den
oorsprong van hun geluk te danken hebben. In 985 gaf Theophano aan graaf Dirk II
uitgestrekte bezittingen in Maasland en in West-Friesland(2). Waarschijnlijk wilde
zij zich daardoor in het Noorden een stevigen steun verschaffen

(1) Miraeus: Opera diplomatica, deel I, blz. 73. Vergel. Vander Linden: op. cit., blz. 11, n. 10.
Een tekst van het Chronicon Affligemense toont welke voortreffelijke stelling het huis van
Leuven in de XIe eeuw in Brabant verkregen heeft: ‘Comitem Heinricum, qui summum tunc
locum in his finibus obtinebat’. (Mon. Germ. Hist. Script., deel IX, blz. 414). Hier geldt het
nog maar een toestand in feite, doch nog niet in rechte.
(2) Hirsch: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II, deel I, blz. 343, zegt: ‘Er bestaat
geen tweede voorbeeld van eenen Staat die door zulke groote daad, en met dezen graad van
inzicht, door het hoogste gezag zelf gesticht werd.’
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tegen de Friezen en de Denen, die in de Xe eeuw nog eenige rooftochten naar de kust
ondernamen. Arnold, zoon van Dirk, trouwde met Luitgaarde, schoonzuster van
Hendrik II, en zijn broeder Egbert was aartsbisschop van Trier en kanselier des
Keizerrijks(1). Evenwel ging het op den duur met het huis van Holland als met zijne
buren. In de XIe eeuw is de graaf de gevaarlijkste vijand van den bisschop van Utrecht.
Achter de moerassen van de uitmondingen van Rijn en Maas beschut, trotseert hij
de keizerlijke troepen. In het begin der XIIe eeuw is de ‘watergraaf’ (comes aquarum,
comes aquaticus) de machtigste vorst van 't Noorden en wordt de bisschop van
Utrecht door hem op den achtergrond gedreven. Van dan af gaat Holland vastberaden
den weg der veroveringen op. Aan de Schelde door Vlaanderen tegengehouden,
evenals Vlaanderen zelf aan de Canche door Normandië tegengehouden werd, zal
het vóór de XIIIe eeuw zich geenszins bemoeien met de zaken zijner zuiderburen.
Maar zijne vorsten zullen des te vrijer zijn om onvermoeid, hunne pogingen te richten
naar Friesland, dat zij ten slotte veroveren zullen, evenals aan het ander eind des
Rijks de markgraven van Brandenburg het land der Wenden veroverden.
Vlaanderen, Henegouw, Brabant en Holland waren, in de tweede helft der
middeleeuwen, geenszins de eenige landen die eene rol in de geschiedenis der
Nederlanden vervulden. Zoo de kleine grondgebieden langsheen de Maas of in de
Ardennerstreek, zooals Gelder, Loon, Limburg, Namen en Luxemburg maar eene
ondergeschikte rol spelen en veel minder belang bieden, is dit geenszins het geval
met de geestelijke vorstendommen, en iets zou aan het tafereel van het leenroerige
België ontbreken, als hun daar geene plaats voorbehouden werd. Te midden van de
wereldlijke grondgebieden welke hen van alle zijden insloten, konden zij zich,
inderdaad, heel de middeleeuwen door handhaven, als de overblijfselen van een
vervlogen tijdvak. Ongetwijfeld was, sedert het uitbreken van den investituur-strijd,
de macht der bisschoppen ongemeen verminderd. De diocesen waren geene keizerlijke

(1) P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel I, blz. 127.
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gouvernementen meer. Voortaan oefenden het burgerlijk gezag en het godsdienstig
gezag zich afzonderlijk uit. Als kerkelijke omschrijvingen, werden de bisdommen
niet getroffen door de territoriale wijzigingen die in de XIe eeuw plaats grepen. De
kerkelijke provinciën vertegenwoordigden nog immer, over de grenzen van de
leenroerige Staten, evenals vroeger over de grens tusschen Walen en Dietschen, de
oude Romeinsche civitates. Het diocese Kamerijk bevatte een deel van Vlaanderen,
van Henegouw en van Brabant; het bisdom Luik strekte zich uit over de rest van
beide laatstgenoemde grondgebieden, over het Naamsche, over Limburg, over een
stuk van Gelder en een stuk van Luxemburg.
Terwijl de bisschoppen zich in de wereldlijke vorstendommen tot de uitoefening
van hun geestelijk ambt beperkt zagen, behielden zij daarentegen, in de graafschappen
en domeinen die zij van den keizer in leen hadden, de macht van territoriale vorsten.
Wereldlijke en geestelijke vorstendommen bestonden naast elkander, met dit
onderscheid dat de eersten tegen den wil van den Staat ontstonden(1), terwijl de Staat
zelf de andere oprichtte. Deze waren allen niet even belangrijk. Het bisdom Kamerijk,
dat tusschen Vlaanderen en Henegouw geprangd zat, speelde, heel de middeleeuwen
door, slechts eene zeer onbeduidende rol. Het sticht Utrecht, dat een veel grooteren
omvang had en zich verre in Friesland uitstrekte, viel, zooals wij zagen, vroegtijdig
in de macht der graven van Holland; van dat oogenblik was zijne geschiedenis nog
slechts een aanhangsel van de hunne. Heel anders is het gesteld met het vorstendom
Luik. Door de eeuwen heen kon het zijne onafhankelijkheid bewaren en, na als vóór
den val van de keizerlijke Kerk, kan men vaststellen dat het gemengd is in al de
oorlogen en staatkundige verwikkelingen, waarvan de Nederlanden het schouwspel
zijn.
Dit verklaart zich door zijne aardrijkskundige ligging. Rondom de aanvankelijke
kern der kerkelijke domeinen, hoopten de keizers, sedert de Xe eeuw, schenkingen
in landgoederen en hoogheidsrechten op: vervallen of aan rebellen ontnomen graaf-

(1) Behalve het graafschap Holland.
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schappen, sloten, tollen, wouden enz. Het op die wijze ontstane Luiksche grondgebied
moest noodzakelijker wijze een karakter van geographische onregelmatigheid bieden,
dat het teenemaal van de wereldlijke vorstendommen onderscheidt. Het strekt zich
uit van de Neder-Maas tot aan de Semois, met onderscheidene leemten, inspringende
hoeken en uitloopende punten. Zijn midden is Haspengouw, tusschen Luik,
Sint-Truiden en Hoei, van waar het zich in het Noorden over de Vlaamsche bewoners
van den Maasoever, ten Zuiden over de Walen der Ardennen uitstrekt. Evenals
Vlaanderen, is het tweetalig; doch het maakt niet, zooals dat graafschap, een vast,
samenhangend gebied uit. Mechelen is eene overal van Brabantsche bezittingen
omgeven Luiksche insluiting. Dinant, Fosse, Couvin liggen afgezonderd in het midden
van Henegouw en van het Naamsche.
Hoe machtiger de wereldlijke leenvorsten werden, des te meer zochten de
bisschoppen dit zoo uiteengespreid en zoo zeer aan de aanvallen zijner vijanden
blootgesteld land met vestingen te bedekken. Reeds in het begin der XIe eeuw, bouwt
Balderik II een slot te Hoegaarde om een einde te stellen aan de invallen der graven
van Leuven. Bij het oproer van Godfried met den Baard, gelukt het Wazo, door
behendige verdedigingsmaatregelen, zijne domeinen te beschutten. Doch het was
vooral aan Otbert te danken dat het vorstendom aan de verbrokkeling ontsnapt was.
Hij wist op behendige wijze de godsdienstige begeestering, die den wereldlijken adel
naar het Heilig Land dreef, ten nutte te maken. Om zich het tot het verwezenlijken
hunner onderneming noodige geld te bezorgen, zagen hertog Godfried en Boudewijn
II van Henegouw zich verplicht hem (1096), de eerste zijnen burcht van Bouillon,
de tweede zijn slot van Couvin te verkoopen; de bisschop aarzelde niet de schatten
zijner kerk te laten smelten om den prijs voor die voordeelige aankoopen te betalen.
Ook liet hij de muren van Mirwart weder opbouwen en kocht hij de vesting
Clermontsur-Meuse. Men mag aannemen dat de ernstige militaire inrichting, die hij
in zijn land invoerde, Hendrik IV deed besluiten naar Luik eene schuilplaats voor
zijne laatste levensdagen te
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komen zoeken. Kortom, terwijl de Gregoriaansche bisschoppen van Kamerijk,
Manasses of Odo van Doornijk, genoodzaakt waren zich op de graven van Vlaanderen
te steunen, en denzelven moesten toelaten hunne stad en hun grondgebied te
bemachtigen, kon het vorstendom Luik, dank aan de vastberadenheid van zijn laatsten
keizersgezinden bisschop, aan de begeerlijkheid van de wereldlijke vorsten
ontsnappen.
De stad Luik is, evenals het land dat haar naam draagt, ook door de Duitsche Kerk
gesticht. Zonder het regeeringsstelsel dat de keizers gedurende meer dan eene eeuw
in Lotharingen handhaafden, ware de groote Waalsche stad waarschijnlijk niet
belangrijker geworden dan Theruanen. Door de Noormannen (in 881) verwoest, was
zij tot aan bisschop Everachar een in 't midden der bosschen verloren vlek, dat veel
minder voordeelig gelegen was dan het in eene vlakte, op de groote heirbaan van
Keulen gebouwde Maastricht. Doch hare Saksische of Frankische bisschoppen
verzekerden hare toekomst(1). Door hen werd Luik een uiterst levendig middenpunt
van godsdienstige en staatkundige beweging. In het begin van de XIe eeuw telde men
er, behalve de domkerk, zeven collegiale kerken en twee groote kloosters. Notker
en later Wazo omringden de stad met muren; Reginard bouwde er eene steenen brug
over de Maas. Beroemde scholen lokten, uit alle oorden van het Duitsche Rijk, een
groot aantal studenten naar de bisschoppelijke stad. Om den bisschop schaarde zich
een hof van ridders, ministeriales en geestelijke ‘huisgenooten’. Men voege daarbij
de bestendige tegenwoordigheid van talrijke vreemdelingen, welke voor de
noodwendigheden van het wereldlijk bestuur en van het bisschoppelijk beheer naar
de stad moesten komen, en men zal begrijpen dat Luik - vóór het tijdstip waarop de
handelssteden verrijzen - het volkrijkste en levendigste oord der Nederlanden was
en zich teenemaal onderscheidde van de ‘burchten’ van Vlaanderen, van Henegouw
of van Brabant. Het was in zekeren zin eene hoofdstad en het bestaan, dat de
wereldlijke vorsten van dien tijd leidden, scheen

(1) G. Kurth: Les origines da la ville de Liége (Luik, 1883).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

129
den curiales episcopi, die aan eene steedsche en zittende levenswijze gewoon waren,
wel ruw en wel grof.
Juist daardoor biedt het bisdom Luik, onder oogpunt van staatsregeling, een karakter
dat men te vergeefs in de wereldlijke vorstendommen zoeken zou. Daar, is de zetel
der regeering bestendig in de bisschoppelijke stad gevestigd; hier, integendeel, wordt
hij gedurig verplaatst, naarvolgens de reizen des vorsten die, met zijn hof, van den
eenen burcht naar den anderen trekt, waar hij beurtelings, ter plaats, den oogst zijner
domeinen verbruikt. De bisschoppelijke stad is het middenpunt voor de domaniale,
als voor de politieke inrichting van heel het grondgebied. Het onmetelijk patrimonium
van Sint-Lambrechts behoort heel en gansch aan de hoofdstad des bisdoms, wier
talrijke bevolking van zijne inkomsten leeft(1).
't Is nog te Luik dat de geestelijke rechtbanken werkzaam zijn, dat men de van den
bisschop of van het kapittel afhangende leenen verheft, dat, ten slotte, sedert de
regeering van Hendrik van Verdun, het vredestribunaal zitting houdt. Dit tribunaal
laat toe zeer duidelijk het onderscheid te oordeelen dat de Luiksche staatsregeling
biedt, als men ze met de Vlaamsche vergelijkt. In Vlaanderen is de godsvrede weldra
de gravenvrede geworden; in het land van Luik, integendeel, blijft hij eene
bisschoppelijke instelling en is de zetel van zijn gerechtshof juist de verblijfplaats
des bisschops(2).

(1) Omtrent het onderhoud van de geestelijkheid der bisschoppelijke steden door de inkomsten
der landelijke domeinen, zie den volgenden tekst van Odo, bisschop van Kamerijk
(1105-1113), die het onderscheid tusschen de levenswijze der hoogere geestelijkheid en die
van den wereldlijken adel goed doet uitkomen: ‘Villa dicitur agrestis hominum habitatio non
ad decorem et delectationem constituta, sed ad culturam terrarum exercendam, ut fructuum
ferat utilitatem, adaptata: quae si colonos solertes sortitur, ut in ea quod debet esse videatur,
res est quae suo possessori non parum cara, sicut valde utilis habetur. Quippe de bonis quae
colligit ex ea, in amoena civitatis habitatione gloriatur’. Martène et Durand: Thesaurus
Anecdotorum, deel IV, blz. 862.
(2) Vergel., voor de vorige blz., A. Hansay: Les origines de l'Etat liégeois. (Revue de l'Instruction
publique en Belgique, 1900, blz. 1 en volg. en 81 en volg.)
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Hoofdstuk V
Het economisch leven
I
Onder oogpunt van hunne akkerindeeling, maken de zuidedelijke Nederlanden twee
groote, duidelijk onderscheiden gouwen uit. Benoorden eene lijn van Boulogne naar
Maastricht, over Sint-Omaars, Dowaai en Bergen, is heel de streek bedekt met
afgezonderde landbouwondernemingen (Hofstelsel), terwijl ten Zuiden van die zelfde
lijn slechts dorpen (Dorpstelsel) aangetroffen worden(1). Zooals men ziet, valt de
grens tusschen beide gouwen niet samen met de taalgrens. Hier hebben wij niet te
onderzoeken of zij reeds vóór deze bestond ofwel later ontstaan is. Om het even
welke meening men hieromtrent hebben mag, heeft het in alle geval den schijn alsof
die grenslijn, - welke ten huidigen dage het uitbreidingsgebied van twee
kolonisatie-typen afpaalt, - in het Romeinsch tijdvak, het grondgebied der steden en
der groote domeinen scheidde van de minder bebouwde en veel dunner bevolkte
streken van de Kempen, van Brabant en van Vlaanderen. Wij zagen reeds dat de
groote domeinen van Artesië, van Henegouw en van het Naamsche ten tijde van de
invallen der barbaren niet verdwenen en dat, in den loop van het Frankisch tijdvak,
hun aantal en hun omvang gedurig vermeerderden, dank aan den invloed der
maatschappelijke en economische verhoudingen, die overal het kleineigendom en,
met hetzelve, de persoonlijke

(1) Meitzen: op. cit., deel I, blz. 517, 520.
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vrijheid vernietigden. Men mag bevestigen dat in het begin der Xe eeuw, in België,
nog slechts aan de Vlaamsche kust en in de heiden van Noord-Brabant en van de
Kempen vrije boeren bestonden(1). Elders, behalve in de halfwoeste en moeilijk
genaakbare streken, hadden de pauperes liberi homines hunne ‘messeniede’(2)
afgestaan aan wereldlijke dynasten of aan kloosters(3), ofwel waren zij aan de voogdij
van eenen groote onderworpen(4). Naast de lijfeigenen, afstammelingen der
Romeinsche of Germaansche slaven, was aldus eene uiterst talrijke klasse van
halfvrijen (cijnslieden, messenielieden, kerkhoorigen, laten of grondhoorigen)
ontstaan, die schier al de onedelen (villani) bevatte. Feitelijk waren nog slechts de
geestelijken en de edelen vrije mannen(5). De maatschappelijke toestand der menschen
bepaalde hun gerechtelijken toestand: de christenwereld verscheen in de XIe eeuw
aan een bisschop van Kamerijk als in drie standen verdeeld: geestelijken, edelen en
boeren; de twee eersten waren vrij, de andere dienstbaar(6).
Zoowel over de taalgrens als over de scheidslijn tusschen de gouwen met dorpen met hofstelsel, richtten de grooteigenaars de omschrijvingen hunner fisci en hunner
ministeria in. Een zeer groot aantal abdijen: Lobbes, Sint-Truiden(7), Sint-Amands,
Sint-Waast, Sint-Pieters (te Gent), Sint-Lambrechts (te Luik), waren de hoofdplaatsen
van domeinen, welke in het Vlaamsche als in het Waalsche land, in de streken met
dorpstelsel als in de streken met hofstelsel, verstrooid lagen; en het is zeker dat zij,
door al die domeinen aan den invloed harer proosten, harer

(1) Anders ware het onmogelijk de zoo snelle en zoo krachtige ontwikkeling der leenroerige
dynastieën te verstaan.
(2) Door ‘messeniede’ (manse) verstond men het stuk land dat voldoende was voor het onderhoud
eener hoorige familie. (Vert.)
(3) Alleen de grooteigenaars konden hunne vrijheid behouden. Zie Miracula S. Bertini, Mon.
Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 513: ‘Nobilitas... ex multo jam tempore ob amorem vel
dominatum sibi dominorum carorum abscesserat, nativitatis patria relicta, praeter paucos,
qui ita hereditariis praediti erant patrimoniis, ut non esset eis necesse subdi, nisi sanctionibus
publicis’.
(4) De in de Nederlanden zoo vreeselijke invallen der Noormannen hebben daartoe natuurlijk
veel bijgedragen.
(5) In de Belgische charters der XIe eeuw, hebben de woorden ‘liber’ en ‘nobilis’ dezelfde
beteekenis.
(6) Gesta episcoporum Cameracensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 485.
(7) Zie de kaart van het domein van Sint-Truiden, in Pirenne: Le livre da l'abbé Guillaume de
Ryckel (Brussel, 1896).
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villici en majores te onderwerpen en er een zelfde bestuurswezen in te voeren, moesten
bijdragen tot het lenigen der nationale en economische tegenstellingen, welke de
Nederlanden in de eerste tijden der middeleeuwen boden.
Het type van het geestelijk plattelandsdomein, zooals dit tot in de XIIe eeuw in
België bestond, komt teenemaal overeen met het Capitulare de villis, doch werd
door hetzelve niet in het leven geroepen. Het is van Romeinschen oorsprong en
bestond gewis reeds vóór de VIIIe eeuw. De oorspronkelijke goederen der ten Zuiden
van de taalgrens gelegen oudste abdijen hebben, inderdaad, sedert het begin der
Frankische monarchie, de inrichting moeten ontvangen die in de groote eigendommen
van Gallië bestond en, naarmate die domeinen zich in de Germaansche deelen van
het land uitbreidden, werd die inrichting daar met hen ingevoerd(1). Evenals de
bisschoppelijke inrichting, werd de domaniale inrichting dus in België uit het Zuiden
ingevoerd. Gelijk deze, heeft zij zich ook in het Karolingisch tijdvak volledigd en
bevestigd, zonder dat zij daarom in dat tijdvak ingevoerd werd.
In Vlaanderen noch in Lotharingen treft men die onmetelijke kloostergoederen
aan, zooals Duitschland en Frankrijk er gekend hebben. Geenerlei abdij bezat er
rijkdommen die te vergelijken waren met die van Saint-Germain-des-Prés bij
voorbeeld, of met die van Corbie, van Corvey of van Fulda. Doch zoo de kerkgoederen
er van middelbaren omvang zijn, zijn zij er daarentegen talrijker dan wellicht in
eenige andere streek van Europa.
Daar de kloosters over heel het land door verspreid waren, oefenden zij ook over
heel het land een diepen invloed. Gedurende het middeleeuwsch landbouwtijdvak,
was hunne maatschappelijke beteekenis zoo groot als die der steden worden zal met
den dag, waarop handel en nijverheid opnieuw bloeien zullen. De monniken die in
de XIe eeuw zoo volkomen de ziel

(1) De precaria, die natuurlijk het bestaan van het grooteigendom veronderstelt, verschijnt reeds
in 711 in Toxandrië (Pardessus: Diplomata, deel II, nr 481). Zij moest daar reeds zeer lang
bekend zijn, want zij draagt daar een Germaanschen naam: gafergarias. Zie Brunner: Deutsche
Rechtsgeschichte, deel I, blz. 210, nr 24.
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des volks wisten te bemachtigen, zijn ook dezes economische opvoeders geweest.
Hunne domeinen zijn toonbeelden van landbouwondernemingen en van verstandig
beheer en, zoo menig abt de faam van heiligheid achterliet, heeft ook meer dan een
hunner den naam van voortreffelijk landbouwkundige verdiend(1). Het spreekt
inderdaad van zelf dat de godsdienstige begeestering, die ten tijde der kruistochten
in de Nederlanden zoo levendig was, veel bijdroeg tot den stoffelijken welstand der
abdijen. In een tijd waar het geld zeer zeldzaam was, hadden schier al de kloosters,
dank aan de giften der geloovigen, het onschatbaar voorrecht, een overvloedigen
geldvoorraad te bezitten. Zij wisten het allerbest te gebruiken(2). Zij bouwden spijkers,
schuren en molens, voerden in België den wijnbouw in(3). Door voordeelige
aankoopen, vergrootten zij hunne domeinen. Elke hongersnood welke de streek
teisterde, was voor hen eene gelegenheid, de landerijen van den kleinen adel voor
een spotprijs aan te koopen. Terwijl de boeren der wereldlijke heeren na misgewas
zich gedwongen zagen hunne lastdieren te verkoopen en ten onder gingen, konden
de kloosterboeren, dank aan de door den abt uitgedeelde hulpgelden, hun vee
behouden(4). Daarenboven worde niet vergeten dat de kerkgoederen als patrimonium
van een heilige aanschouwd werden en dat zij daardoor, te midden van de
onafgebroken veeten en de rondom haar ontstoken woelingen, op doelmatige wijze
beschermd waren door de vereering(5), die hun hemel-

(1) Luipo, abt van Sint-Truiden, bij voorbeeld, is: ‘Cultor agrorum et nutritor pecorum strenuus’
(Gesta abbat. Trud.). Vergel. voor verschillende landbouwwerken te Lobbes: Folcwijn:
Gesta abbatum Lobiensium. Over de inrichting der kloostereigendommen in Lotharingen,
zie A. Hansay: Etude sur la formation et l'organisation économique du domaine de l'abbaye
(2)

(3)
(4)

(5)

de Saint-Trond depuis les origines jusqu' à la fin du XIIIe siècle (Gent, 1899).
Abt Adelard II van Sint-Truiden (1055) schrijft: ‘In edificandis per abbatiam aecclesiis et
emendis aecclesiae nostrae nobilium villis et prediis de oblationibus ad altare, fideliter operam
dabat’. Gesta abbat. Trudon., loc. cit., blz. 235.
J. Halkin: La cultere de la vigne en Belgique (Luik, 1896).
Zie in Anselmus: Gesta episc. Leod., Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 221, de door
bisschop Wazo van Luik tijdens een hongersnood genomen maatregelen: ‘Ne prae instante
angustia boves vendere aut de caetero terram inaratam relinquere cogerentur (rustici)’. Zie
ook Gesta abbat. Trudonensium, loc. cit., blz. 229.
‘Quantacumque esset werra in patria, quantacumque discordia in regno, securus ambulabat,
securus terram suam inhabitabat, quicumque sancti Trudonis sive servum sive ancillam se
esse dicebat.’ Gesta abbat. Trudon., loc. cit., blz. 234.
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schen bezitter toekwam. De verhouding der familie, welke die goederen bewoonden,
was dus ongemeen voordeelig. De hoorigen der baronnen benijdden die verhouding,
evenals ze later die der poorters benijden zullen. Niets toont beter de door de kloosters
uitgeoefende aantrekkingskracht, dan de tot het einde der XIe eeuw voortdurende
vermeerdering van het aantal kerkhoorigen (cerocensuales), wil zeggen van de
personen die zich mits betaling van een zeer geringen persoonlijken cijns en van een
gering hoofdgeld (over 't algemeen twee deniers), bij huwelijk, zich stellen onder de
bescherming en de rechtsmacht der abten. Die lieden worden op tweeërlei wijzen
aangeworven: de eenen zijn vrijgemaakte lijfeigenen(1), de anderen kleine eigenaars
die, om de kenschetsende uitdrukking der charters te bezigen, ‘hunne vrijheid in eene
vrijere dienstbaarheid verwisselen(2)’. In de kerkhoorigen, bezitten de abdijen weldra,
naast hare oorspronkelijke groep grondhoorigen, eene menigte in het ronde verspreide
beschermelingen, die aan hare gebeden deelnemen, hare zedelijke of stoffelijke
ondersteuning genieten en daardoor haar gezag en haren invloed in het omliggende
vermeerderen. Met een woord, wat de ‘hagepoorters’ of ‘buitenpoorters’ voor de
steden in de XIVe en in de XVe eeuw waren, dat waren de kerkhoorigen voor de
kloosters in de Xe en in de XIe eeuw; dat feit volstaat om te besluiten dat de kloosters,
gedurende de eerste helft der middeleeuwen, in België een invloed bezaten die mag
vergeleken worden met den invloed der steden in de andere helft der middeleeuwen.
Wij hoeven niet aan te dringen op het exploitatie-stelsel dat in de kerkgoederen
in zwang was. In zijne groote trekken, komt het overeen met dat welk overal in
westelijk Europa in gebruik is, en beantwoordt het aan dezelfde behoeften. In de
Nederlanden, evenals in Frankrijk en in Duitschland, zijn de domeinen in twee deelen
verdeeld: het eene (terra indominicata)

(1) Ch. Piot: Cartulaire de Saint-Trond, deel I, blz. 7, 13, 15, 18, 27. Vergel. Miracula S. Gisleni,
Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 583; Miraculi S. Gengulfi, Ibid., blz. 795. - Zie L.
Vanderkindere: Les tributaires ou serfs d'église en Belgique au moyen âge (Bulletin de
l'Académie de Belgique, 3e reeks, deel XXXIV).
(2) Piot: op. cit., deel I, blz. 41.
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werd rechtstreeks bewerkt door de lijfeigenen van den meester, het andere bestond
uit erfelijke leengoederen, wier bezitters onderworpen waren aan door ‘costumen’
of geschreven verordeningen vastgestelde lasten, hoofdgelden en vroondiensten.
Ongelukkiglijk is geen enkele dier verordeningen ons overgebleven, doch wij weten
dat zulke reeds zeer vroeg bestonden. In de Xe eeuw, stelde bisschop Rothard van
Kamerijk (990-995), door eene lex scripta, de verhouding zijner kerkhoorigen vast(1).
Zoolang de domeinen geen ander economisch doel hadden dan te voorzien in de
behoeften van den bezitter en van zijne familia, wil zeggen, zoolang hunne
voortbrenging uitsluitend geregeld was met het oog op het rechtstreeksch verbruik,
zonder de bedoeling, ruilwaarden te scheppen(2), bleef hunne inrichting teenemaal
ongewijzigd. Elk domein vormde eene kleine afgesloten wereld, die slechts door
zich zelve en voor zich zelve leefde. De betrekkingen tusschen den heer en zijne
lijfeigenen of zijne laten waren niet uitsluitend die tusschen een grondeigenaar en
zijne dienstlieden en pachters. Zij omvatten gansch het leven in zijne meest
verschillende uitingen. De abt was tegelijk de meester, de gerechtsheer, de beschermer
zijner hoorigen. In naam van den heiligen kloosterpatroon, wiens aardsche
vertegenwoordiger hij was, oefende hij over zijne onderdanen een patriarchaal gezag
uit. De onder de beste ministeriales zorgvuldig gekozen meiers - die tot rond het
einde van de XIe eeuw afzetbaar bleven - moesten niet alleen cijnzen en lasten van
de grondhoorigen ontvangen; zij moesten ook rechtspreken. Ieder vroonhof was niet
alleen de stapelplaats van de in natura geleverde hoofdgelden, die aan den heer
verschuldigd waren door het ministerium waarvan het de hoofdplaats was, doch ook
de zetelplaats van eene rechtbank waar, onder voorzitterschap des meiers, zeven in
de familia gekozen, onafzetbare schepenen rechtspraken. Boven die kleine recht-

(1) A. Wauters: Libertés communales, Preuves, blz. 1. Gesta episcoporum Cameracensium,
Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 421. - Gesta abbatum Lobiensum, Ibid., deel IV., bl.
61. Guérard: Cartulaire de St. Bertin, blz. 396. Duvivier: Le Hainaut ancien, blz. 361. Omtrent
de inrichting der domeinen van Sint-Truiden, zie een zeer belangrijk fragment, waarschijnlijk
uit de XIe eeuw (Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, deel XIV,
blz. 31).
(2) Zie den tekst, aangehaald op blz. 129, nr 1.
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banken of laathoven, was het hof van den abt eene hoogere vierschaar, waar alle
aangelegenheden van de dienstbare gemeenschap zonder beroep gevonnist werden.
Met de domeinen der Kerk vergeleken, bieden die der wereldlijke heeren een
gansch ander uitzicht. Terwijl de abten zelven het beheer hunner goederen waarnemen,
vergenoegen de door hunne krijgsverrichtingen gansch beziggehouden vorsten en
baronnen zich met hunne inkomsten te ontvangen; zij bekommeren zich geenszins
om het leven der landbouwers. Er is geenerlei rechtstreeksche betrekking tusschen
hen en hunne hoorigen. Op hunne goederen is niets van dat patriarchaal karakter,
dat op de kloostergoederen zoo merkbaar is. Zij laten aan hunne ministeriales de
zorg over, hunne lieden te besturen en te vonnissen. Alles wat zij van hen verlangen
is de zorgvuldige lichting van cijnzen en lasten, opdat hunne burchten steeds
ruimschoots van al het noodige voorzien zijn.
Wij hebben gezien dat de graven van Vlaanderen er vroegtijdig in gelukt waren,
onder toezicht van hunnen kanselier, een enkel beheer van al de inkomsten hunner
goederen te maken. Zekerlijk was hunne bezorgdheid louter van fiscalen en
financieelen aard: tusschen hen en hunne laten staan de notarissen, en als de hun
voorgelegde verrekenbrieven maar nauwkeurig zijn, bekreunen zij zich zeer weinig
om den toestand van de boeren. Terwijl verder de geestelijke heeren hunne inkomsten
maar in hunne hoedanigheid van eigenaars heffen, voegen de wereldlijke heeren bij
de door hunne eigen domeinen geleverde hoofdgelden, nog diegene waarop zij op
grond van de door hen uitgeoefende politische en juridische rechten aanspraak maken.
In hunne hoedanigheid van graaf, burggraaf of voogd, zijn zij bezitters van het
openbaar gezag, lichten zij van de boeren eene jaarlijksche bede, verplichten zij hen
aan hunne vestingen te werken, leggen zij hun het herbergrecht op. Naar de klachten
der kloosterlijke kronijkschrijvers kan men oordeelen hoe zwaar die lasten op de
boeren drukten. Om hare boeren daarvan te bevrijden, namen de abdijen zeer dikwijls
toevlucht tot eenen maatregel die toont hoe erg het kwaad was: zij gaven leenen aan
hare voogden, op voorwaarde dat deze van hunne
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‘slechte gewoonten’ (malas consuetudines) en hunne knevelarijen (exactiones) zullen
afzien. Elders braken geweldige opstanden uit, namelijk in het graafschap Guines,
aan de Vlaamsche kust en in Holland(1).
Men begrijpt zeer wel dat de wereldlijke heeren hunne hulpmiddelen door de bede
zochten te vergrooten. Daar zij genoodzaakt waren gronden aan hunne ridders te
beleenen, zagen zij steeds de inkomsten hunner erfgoederen verminderen. Want het
leen is een grondbezit dat niets opbrengt. De krijgsdienst, welke daaraan verbonden
is, vervangt alle andere lasten, en zoo elk vrijgoed dat in leen omgezet wordt, een
man te meer in 't leger van den leenheer brengt, wordt deze anderzijds eene mindere
opbrengst in spijkers en schatkist gewaar, daar al de inkomsten van het leen aan den
vazal behooren. Zij laten dezen toe een krijgspaard te houden en te leven volgens de
waardigheid van zijn maatschappelijken stand.
Reeds in de XIe eeuw is de ridderschap in alle streken van België uiterst talrijk.
Op dat tijdstip is het grootste deel der ministeriales er in opgenomen. Reeds zeer
vroeg, waarschijnlijk naar het voorbeeld van Frankrijk, is het gebruik ingevoerd deze
laatsten te beleenen(2). Daardoor hebben zij weldra het kenteeken van hunnen
dienstbaren oorsprong verloren. Het door hen uitgeoefende krijgsmansberoep heeft
hen edellieden gemaakt en zoo men, gedurende eenigen tijd, hier en daar, vooral in
de aan Duitschland grenzende landen, nog ridders aantreft die met lijf en goed aan
eenen heer behooren en aan ‘sterfval’ en keurmede(3) onderworpen zijn, zoo vormt
de overgroote meerderheid der milites, rond het tijdstip der kruis-

(1) Lamprecht: Wirthschaftsleben, deel I, blz. 864. Vergel. Lambrecht van Ardres: Chronique
(uitg. Menilglaise), blz. 87.
(2) In de Gesta abbat. Trud., loc. cit., blz. 284, vindt men het voorbeeld van een ministerialis,
die het ambt, waarmede hij door het klooster belast is, in liberum militare feudum verandert.
Zie in Galbert: op. cit., blz. 12, het door Karel den Goede bevolen onderzoek om zijne
valschelijk als liberi aanziene ministeriales op te sporen.
(3) Warnkoenig: Flandrische Staats und Rechtsgeschichte, deel III, P.J., nr 7. (De keurmede of
het recht van 't beste hoofd (droit de meilleur cattel) gaf aan den heer het recht het beste stuk
uit de nalatenschap zijner hoorigen te kiezen. - Sterfval of aflijf (droit de mainmorte ou de
mortaille) = recht van een heer op de algeheele nalatenschap van zijne hoorigen die zonder
wettige kinderen stierven. - Vert.).
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tochten, feitelijk eene klasse van lieden die, door dezelfde levenswijze te volgen en
dezelfde maatschappelijke verhouding te deelen, ten slotte ook dezelfde gerechtelijke
stelling innemen. Talrijke huwelijken worden gesloten tusschen de gezinnen der
ministeriales en die der vrije vazallen(1), en na een paar geslachten wordt het
onmogelijk hoorigen uit vrijgeborenen te onderscheiden. Op die wijze ontstaat,
evenals in Frankrijk en veel vroeger dan in Duitschland, de klasse der ridders (ordo
militaris) waarin men opgenomen wordt door het zwaard te omgorden, evenals men
in den priesterstand komt door de tonsuur te krijgen. Evenals de geestelijkheid,
overigens, geniet de ridderschap, in vergelding van de haar opgedragen zending, ook
rechterlijke en geldelijke voorrechten. En de uitoefening van hetzelfde beroep bezielt
hare leden met een machtig solidariteitsgevoel. Reeds op het einde der XIe eeuw
worden talrijke steekspelen in Vlaanderen en in Lotharingen gehouden, en komen
honderden milites uit alle oorden van het land om zich in den wapenhandel te
volmaken. Hunne drift naar die soort van uitspanning is zoo groot, dat zij niet aarzelen
soms lange reizen te ondernemen om zich in Frankrijk met de ridders van Vermandois,
van Champagne en van Picardië te meten. Overigens geven de steekspelen van dien
tijd nog geen aanleiding tot prachtvertoon of plechtigheden. Het zijn veeleer
gevaarlijke krijgsoefeningen, wezenlijke gevechten in vredestijd, waarbij zware
ruiterbenden op elkander aanstormen en steeds meerdere deelnemers het leven
inschieten(2). Het valt niet te betwijfelen dat die steekspelen een diepen invloed
oefenden op de Belgische ridderschap. Vlamingen en Walen war en dikwerf in
aanraking met hunne zuiderburen; daardoor ondergingen zij hun invloed en namen
zij niet alleen hunne wapenrustingen, doch ook langzamerhand hunne zeden aan. Zij
begonnen zich te verfranschen juist ten tijde dat de Cluniacenzer hervorming de
Neder-

(1) Zie bij voorbeeld de geschiedenis der familie Bertulf, in Galbert: op. cit., blz. 12, 115.
Daarentegen vindt men soms nog eene vrijgeboren vrouw die verplicht is aan hare vrijheid
te verzaken, om met een kerkhoorige te kunnen trouwen. Piot: Cartul. de Saint-Trond, deel
I, blz. 33.
(2) Zie in Herman van Doornijk, Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 282, eene
belangwekkende anecdote over een steekspel te Doornijk, waarbij graaf Hendrik III van
Leuven den dood vond.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

139
landsche Kerk bemachtigde en ze, harerzijds, aan den invloed van Frankrijk
onderwierp.
Men wachte zich echter, de belangrijkheid dier feiten te overdrijven. Over het
algemeen leidde de Belgische mindere adel in de XIe eeuw nog eene onbeschaafde
en betrekkelijk armzalige levenswijze. Men stelle zich de ridders van dat tijdperk,
in hunne leenen of in hunne vrijgoederen, voor als plattelandseigenaars die, in
vredestijd, zich met het beheer hunner goederen onledig houden. De rijksten bezitten
op een heuvel een uit ruwe steenen gebouwd slot, met een begraasden wal rondom(1).
Doch het grootste deel moet genoegen nemen met een zeer bescheiden bestaan dat
niet veel beter is dan dat der boeren. Velen hunner slaan, naar het schijnt, de hand
aan de ploeg en helpen den oogst binnenhalen. Hunne kleeding is gemaakt van grof
linnen, hunne krijgstoerusting, niets dan een helm, eene lans en een schild, is uiterst
eenvoudig(2). Deze soldaten-landbouwers zijn overigens hoogst onrustige gasten. Zij
zijn gedurig in veeten gewikkeld, en vernielen elkander als razenden. De
kronijkschrijver Lambrecht van Waterloos verhaalt dat tien broeders zijns vaders
denzelfden dag, in eene ontmoeting nabij Doornijk, door hunne vijanden gedood
werden(3) en wij weten dat Robrecht de Fries, als hij de lijst van de in de omstreken
van Brugge bedreven moorden liet opmaken, er meer dan 1200 vond(4).

(1) Vita Johannis episcopi Teroannensis, Acta sanctorum, Jan., deel II, 799. Zie ook Miracula
S. Wicberti, Mon. Germ. Hist. Script., deel VIII, biz. 521, 522.
(2) Zie de merkwaardige beschrijving die Thomas van Cantimpré, volgens herinneringen van
grijsaards, van die ridders maakt: ‘Milites... sine ullo armorum presidio, exceptis lanceis,
scuto et galea, induti tantum plicatu linea tunica.’ (Bonum universale de apibus, deel II, 49,
blz. 446, uitg. Dowaai, 1605). - In de XIIe eeuw, moeten de leenroerige legers in den oogsttijd
nog naar huis gezonden worden. Gesta abbat. Trud., loc. cit., blz. 308. Velen dier
boerenridders zijn aan het grofste bijgeloof overgeleverd. Hariulf: Vita S. Arnulfi, Mon. Germ.
Hist. Script., deel XV, blz. 882.
(3) Annales Cameracenses, Mon. Germ. Hist. Script., deel XVI, blz. 511; zie ook deel VII, blz.
225, deel VIII, blz. 518, 522, deel XV, bl. 839, 840, 888, 889.
(4) Hariulf: Vita Arnulfi episcopi suessionensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 890.
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II
Schier uitsluitend in de van ouds bebouwde deelen van België, vindt men de
verschillende vormen van grondbezit en leenen en de verschillende standen, waarvan
wij zoo even spraken. Uiterst zelden zijn zij in de heiden en moerassen van het
Noorden van Vlaanderen en van Brabant. Zelfs bezuiden die streken komen zij zelden
voor, buiten de grondgebieden die ten tijde der Romeinen ontgonnen en bevolkt
werden. De groote wouden, die vroeger den stroom van den inval der Germanen
stuitten, schijnen tot op het einde der XIe eeuw weinig veranderd te zijn. De open
plaatsen in die wouden boden aan de bevolking eene voldoende hoeveelheid
akkerland, en, ter uitzondering van de in de Ardennen gelegen kloosters van Stavelot
en van Sint-Huibrechts, bespeurt men nergensdat groote grondeigenaarsde
voortbrenging hunner domeinen zochten te vergrooten door stelselmatige uitroeiing
der bosschen.
Gansch anders ging het in het Noorden. De domaniale inrichting, die zich in de
goede landerijen uitbreidde, tastte de onlanden slechts in zeer geringe mate aan. De
Vlaamsche kust en het Kempenland hielden hunne oorspronkelijke bevolking van
vrije boeren en eigenaars, welke heer waren over enkele laten (hagastaldi), wien zij
eene hut en een stukje land overlieten en die hen bij het bebouwen hunner akkers
hielpen(1). Zeer vroegtijdig reeds begonnen de wakkerste of rijkste dezer kleineigenaars
de naburige heiden en moerassen te ontginnen. In de IXe eeuw waren hunne van
grachten omgeven ‘bijvangs’ of ‘bijloken’ reeds talrijk en, hoe sneller de bevolking
aangroeide, des te sneller moest hun aantal vermeerderen. Doch die aan privaten
ondernemingsgeest verschuldigde ontginningen waren onvoldoende. De
hulpmiddelender kleineigenaars

(1) De belangrijkste bron voor de studie der verhouding van menschen en landerijen in het
Noorden en Westen van Vlaanderen, van de IXe tot de XIe eeuw, is het Liber traditionum
der abdij van Sint-Pieters te Gent op zeer gebrekkige wijze uitgegeven door R. Vande Putte:
Annales Abbatiae Sancti Petri Blandiniensis (Gent, 1842), blz. 65 en volg. - Omtrent dit
stuk, zie H. Pirenne: Note sur un manuscrit de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand (Bulletin
de la Commission royale d'histoire, 5e reeks, deel V).
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lieten hun niet toe kostelijke ondernemingen aan te vangen. Anderzijds was het hun
onmogelijk, hunne pogingen te vereenigen. Daar de familiën, zooals wij reeds gezegd
hebben, geene dorpen vormden, doch verstrooid in het land leefden, leidde elk harer
een afgesloten bestaan, zonder op de andere te kunnen tellen. Ten slotte, vernielden,
in de laaglanden, de overstroomingen van Maas, Schelde en Noordzee, ten gevolge
van de verzakkingen van den grond in de XIe en XIIIe eeuw(1), soms de met groote
inspanningen uitgevoerde werken: een springtij was voldoende om jarenlangen arbeid
te vernielen(2). Daaruit volgde weldra dat de grond niet meer in staat was, zijne
bewoners te voeden(3). Eene menigte menschen, die tot den bedelstaf gebracht waren,
zagen zich verplicht hunne geboorteplaats te verlaten. Eene groote menigte Vlamingen
namen, in de XIe eeuw, dienst in het leger van Willem den Veroveraar en bleven,
als de oorlog gedaan was, in Engeland, alwaar, eene eeuw lang, talrijke scharen
landslieden, die evenals zij het vaderland verlaten hadden, hun getal bestendig
kwamen versterken(4). Anderen nog, zagen in den kruistocht eene goede gelegenheid
om geluk in den vreemde te zoeken. Anderen, ten slotte, verhuurden zich als soldaten(5)
bij de naburige vorsten en speelden onder de namen van coterelli, geldungi en
Brabanders, in de krijgsgeschiedenis der XIe en XIIe eeuw, dezelfde rol als de
Zwitsers in die der XVIe eeuw.
De overbevolking, waaraan Noord-België te lijden had, leverde anderzijds vele
handen tot ontginning en droogmaking. De ‘groeden’ (aangeslibde gronden), de
heiden, de moerassen (meerschen, broeken, woestijnen) behoorden aan den vorst,

(1) Zie Rutot: Les origines du Quaternaire en Belgique (Bulletin de la Société belge de Géologie,
deel XI, 1897).
(2) De Annales Blandinienses vermelden verschrikkelijke overstroomingen in 1003, 1014, 1042
enz.
(3) Omtrent de overbevolking van Vlaanderen in de XIe eeuw, zie Lambrecht van Hersfeld: op.
cit., blz. 87; Suger in: Recueil des historiens de France, d. XII, blz. 54; Herman van Doornijk:
op. cit., blz. 344.
(4) J. Gantrel: Mémoire sur la part que les Flamands et d'autres Belges ont prise à la conquête
de l'Angleterre par les Normands (Gent, 1839). - W. Cunningham: Die Einwanderung von
Ausländern nach England im XII Jahrhundert (Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte.
deel III, blz. 177).
(5) Zie bij voorbeeld: Gesta episcoporum Virdunensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz.
505, Gesta abbatum Trudonensium, Ibid., blz. 356.
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krachtens het door hem uitgeoefend grafelijk gezag. Niets was eenvoudiger dan ze
door de werkeloozen te doen verbeteren. De graven van Vlaanderen zagen dit
vroegtijdig in, en het is zeker dat zij, reeds in het begin der XIe eeuw, de eerste
aansporing tot belangrijke landbouwwerken gaven. Onder Boudewijn V, was reeds
een zoo gewichtige uitslag bereikt, dat de aartsbisschop Servatius van Reims den
graaf kon gelukwenschen omdat hij vele schrale streken in vruchtbare, met rijke
kudden bedekte landerijen herschapen had(1).
De graven voerden de domaniale inrichting in de novalen (nieuwe landen) der
Vlaamsche kust niet in. De te ontginnen of in te dijken gronden werden, mits eenen
last in geld of in natuurvoortbrengselen, afgestaan aan de laten (hospites) die er zich
kwamen nederzetten. Deze verloren geenszins hunne hoedanigheid van vrije mannen.
Nergens blijkt dat zij aan persoonlijken cijns, keurmede, ‘trouwgeld’(2), ‘sterfval’,
patrimoniale rechtsmacht onderworpen waren. De vroondiensten, waartoe de hoorigen
der groote grondeigenaars gedwongen waren, werden voor hen vervangen door de
verplichting de dijken en de afwateringsvaarten te onderhouden. Al degenen, die in
een zelfde moerdistrict landerijen ontvingen, vormden eene soort van
arbeidersgemeenschap. De strijd tegen de zee kon maar gelukken door de vereeniging
van al de inspanningen en door de nauwkeurige opvolging van de maatregelen welke
het aan de zee ontwoekerde land tegen de golven moest beschermen, en men mag
bevestigen dat, reeds bij de eerste indijkingen, de kustbewoners deze zoo belangrijke
vereenigingen vormden die later ‘wateringen’ geheeten worden en waaraan men de
regeling van het waterstelsel aan de Vlaamsche zeekust te danken heeft. Naar allen
schijn, oefenden de graven, door bemiddeling hunner notarissen en hunner
ministeriales, een werkdadig toezicht over den gang der werken uit. Wel is waar,
verschijnen de ‘moermeesters’ en de ‘dijkgra-

(1) Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 855.
(2) Trouwgeld (droit de formariage) was het recht, aan den heer verschuldigd bij huwelijk.
(Vert.)
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ven’ eerst in de teksten der XIIIe eeuw, doch alles doet gelooven dat hunne
bevoegdheid toen reeds lang bestond(1).
Terwijl, in de groote domeinen, de hoorigheid de gewone verhouding der boeren
werd, ontstond dus aan de zeekust en langsheen de Neder-Schelde en de Neder-Maas,
evenals in de ‘uutfangs’ of versch ontgonnen heiden van Brabant, een krachtig volk
van vrije landbouwers. De kronijkschrijvers roemen eensgezind de kracht en de
taaiheid dezer pioniers. In onderscheid met den hoorige, die door zijn meester
beschermd en, in tijde van hongersnood, door hem gevoed werd, rekenden die lieden
slechts op zich zelven en gaven zij blijk van een verbazenden ondernemingsgeest.
In de XIIe eeuw, zal de geboortegrond hun niet meer voldoende zijn. Samen met de
Hollandsche kolonisten gaan zij de ‘Mooren’ van het land van Bremen droogmaken
en bevolken, verspreiden zij zich in Holstein en werken zij, op den rechteroever der
Elbe, als baanbrekers voor de kolonisatie van Germanië. Tot heden zijn, in de voor
't eerst door hen bebouwde streken van Duitschland, nog zichtbare sporen van hunne
werken(2). De door hen ingedijkte Königshufen strekken nog, door de velden, hunne
evenwijdige banden uit, en menig Altmarksch dorp verraadt, door zijn Nederlandschen
naam, den oorsprong zijner eerste bewoners(3).

(1) Het woord ‘dijkgraaf’ zou als bewijs van dit feit kunnen aangehaald worden. Al de magistraten
waarop het woord ‘graaf’ in de Nederlanden toegepast werd (hansgrave, watergrave enz.)
zijn van zeer ouden oorsprong en zekerlijk ouder dan de meer moderne baljuws.
(2) Meitzen: Siedelung und Agrarwesen, deel II, blz. 343 en volg.
(3) Men weet dat de Vlamingen, in grooten getale en rond hetzelfde tijdstip, zekere deelen van
Thuringen en Silezië bevolkten. Zie E. De Borchgrave: Histoire des colonies belges en
Allemagne pendant le XIIe et le XIIIe siècle (Brussel, 1863). In Silezië waren de Walen hen
vóór. Doch in deze laatsten kan men geene eigenlijke volkplanters zien. Zij werden te Breslau
aangevoerd door Augustijnen van Arrouaise die zich rond het midden der XIIe eeuw in die
stad vestigden, en bleven, in de weinige dorpen waar zij zich nedergezet hadden, onvrije
mannen. Zie C. Grünhagen: Les colonies wallonnes de la Silésie (Brussel, 1867). Heel onlangs
bewees W. Levison dat de abdij van Malonne ook monniken naar Silezië en naar Polen zond
en aan Breslau een bisschop gaf. Hoorigen uit het Naamsche vergezelden wellicht deze
monniken. W. Levison: Zur Geschichte des Bischofs Walter von Breslau, 1149-1169
(Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. deel XXXV [1901], blz.
353-357). Doch dat is geene wezenlijke landverhuizing. De Walen van Silezië waren zeer
weinig talrijk, hunne uitwijking werd door geene andere gevolgd, en was ook niet vrijwillig.
Overeenkomstig de grondbeginselen van de domaniale inrichting, moesten zij slechts dienen
om te voorzien in het onderhoud van de Belgische geestelijken die zich in die verre streek
gingen vestigen.
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De eigenaardigheid van de Vlaamsche kuststreken in de landbouwgeschiedenis van
België bestaat niet alleen in hare landelijke bevolking en in den strijd die deze tegen
de wateren ondernam. De reeds ten tijde der Romeinen door de Morienen der kust
beoefende schapenteelt werd voortgezet door de Friezen en de Saksen, die rond de
Ve eeuw bezit namen van het land. De Friesche nijverheid in het Karolingisch tijdvak
bewijst hoe bloeiend de schapenteelt vóór de invallen der Noormannen was; zelfs
na die invallen hield zij zich nog in stand. In heel de streek tusschen de zee en de
groote heiden aan welker grens voortijds de Frankische volkplanting ophield, schijnt
de grond maar voor een klein deel in ‘messenieden’ ingedeeld geweest te zijn.
Gewoonlijk wordt de oppervlakte der landerijen geschat naar het aantal schapen dat
zij kunnen voeden. De grondlasten bestaan meestal, niet in koren, doch in
schapenvachten of in kaas. Naast de schaapskooien treft men er vroegtijdig ook
koestallen aan. Varkens, die in de andere deelen van het land in grooten getale
voorhanden zijn, zijn hier zeldzaam. Evenals, naast de ‘bijvangs’ en de ‘bijloken’
der vrije mannen, reeds in de XIe eeuw de groote ontginningen des graven zich
uitstrekten, werd anderzijds in hetzelfde tijdvak, de veefokkerij op de onbebouwde
gronden en woestijnen op groote schaal uitgeoefend. De vorst en de wereldlijke
heeren van de streek wezen, voor het onderhoud der kudden, uitgestrekte velden aan.
Twee ossenstallen, die rond 1075 tegen den zeer hoogen prijs van 100 pond benevens
een jaarlijksch inkomen van 10 pond aan het klooster van Watten verkocht werden,
besloegen samen 223 gemeten, of ongeveer 100 hectaren(1). Die boerderijen werden,
tegen overeengekomen vergelding, bestuurd door conductores. In de districten die
rechtstreeks van den graaf verhieven, stonden zij onder het geldelijk toezicht der
notarissen en werd hare opbrengst in natuurvoortbrengselen geborgen in de spijkers
en in de spekkamers van de verschillende ministeria der streek.
Om de Friesch-Saksische bevolking van Vlaanderen heel te

(1) Chronicon Watinensis monasterii, Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 168. Talrijke
meldingen van berqueriae en vaccariae in het op blz. 140, n., aangehaalde Liber traditionum.
- Vergel. nog, Guérard: Cartul. de S. Bertin, blz. 187; Miraeus: Op. dipl., deel IV, blz. 189.
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schetsen, moeten wij nog van de zeevisscherij gewagen. Men gaf zich vooral over
aan de haringvisscherij, doch, niettegenstaande hunne kleine booten, vreesden de
zeelieden niet ook jacht te maken op de walvisschen, die tot in de XIIe eeuw in de
Noordzee nog menigvuldig voorhanden waren(1). Wanneer de graaf in de nabijheid
der kust verbleef, bood men hem, als aardigheid, walvischbeenderen aan(2); het tot
het einde der XIVe eeuw te Blankenberge bestaande gebruik, alle jaren aan de stad
Brugge een zeehond te zenden, is waarschijnlijk maar een spoor van de aloude
hoofdgelden die in den beginne door de visschers verschuldigd waren.
Om het even onder welk oogpunt de Vlaamsche kust beschouwd wordt, biedt zij
eene zeer duidelijk afgeteekende tegenstelling met het overige van België. Hare
inwoners die reeds door taal en recht van hunne naburen verschillen, verschillen ook
van hen door hunne gerechtelijke stelling, door hunne gewone bezigheden, door den
aard hunner voeding. Zij zijn voor Vlaanderen eene reserve van versche kracht en
taaiheid. Terwijl, in de overige deelen van het graafschap, de Fransche invloed in de
volgende eeuwen onophoudend zal aangroeien, zullen zij hun Germaansch karakter
zuiver bewaren. Van Maerlandt, ‘de vader der Dietsche dichters’, is een der hunnen
en, op het einde der XIIIe eeuw, zullen zij opstaan tegen Philips den Schoone, evenals
zij, in het midden der XIe eeuw, opstonden tegen Richilde van Henegouw.

(1) Miracula S. Bavonis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 596. Vita S. Arnulphi, Ibid.,
blz. 901. Guiman: Cartulaire de S. Vaast d'Arras, uitg. Van Drival, blz. 166.
(2) Sigiberti Gemblac. Continuatio Acquicinctina, Mon. Germ. Hist. Script., deel VI, blz. 417.
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Hoofdstuk VI
Het geestesleven
I
Met het geestesleven, in België, is het gesteld als met het staatkundig en het
godsdienstig leven. In dit door twee verschillende rassen bevolkte en tusschen
Duitschland en Frankrijk verdeelde land, wiens diocesen, de eenen tot het aartsbisdom
Reims, de anderen tot het aartsbisdom Keulen behooren, ziet men, van de eerste
tijden der middeleeuwen, weer de Romaansche invloed en de Germaansche invloed
zich vermengen, kruisen, bestrijden of vereenigen. Om zoo te zeggen midden tusschen
de Duitsche en de Fransche beschaving gelegen, ondergaan de zuidelijke Nederlanden
tegelijk beider invloed.
Met het Karolingisch tijdvak, treft men, in de Kerk en in de hoogere standen der
maatschappij, een groot aantal personen aan, die evengoed het Romaansch als het
Germaansch dialect kennen(1). In de abdijen leven Vlaamsche en Waalsche monniken
naast elkander, en men weet dat het oudste gedicht der Fransche letterkunde, de
cantilene der heilige Eulalia, alsmede een der oudste monumenten der Duitsche
letterkunde, het Ludwigslied(2), beide in het klooster van Sint-Amands teruggevonden,
door dezelfde hand, in de IXe eeuw geschreven zijn. Te Luik wordt bisschop Hartgar
door Sedulius(3) geroemd,

(1) Dümmler: Geschichte des Ostfränkischen Reiches, deel I, blz. 207.
(2) Kögel: Geschichte der Deutschen Litteratur, deel I, 2, blz. 86 (Straatsburg, 1897).
(3) Sedulii Scoti carmina, uitg. Traube, Mon. Germ. Hist. Script., Poetae latini aevi Carolini,
deel III, blz. 167.
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omdat hij drie talen kende. Te Atrecht, spreekt de proost Ulmar het Frankisch dialect.
Ursmar, abt van Lobbes, en, in de Xe eeuw, zijn opvolger Folcwijn, spreken zoowel
het Fransch als het Dietsch. De aartsbisschop van Reims let er op dat de bisschoppen
van Theruanen ook ‘barbaarsch’ kunnen spreken(1). Sedert de XIe eeuw, komt die
staat van zaken nog duidelijker te voorschijn. Het is bekend dat talrijke predikanten
bekwaam waren zich evengoed in het Waalsche land als in het Vlaamsche te doen
verstaan; zoo was bij voorbeeld Lambrecht, abt van Lobbes († 1149), die in de beide
talen even welsprekend was(2). In de kloosters worden zooveel mogelijk abten
aangesteld, die de twee talen machtig zijn: zoo werd Dirk van Sint-Truiden, door de
monniken van Sint-Pieters te Gent, waardig erkend den staf te dragen, quoniam
Theutonica et Gualonica lingua expeditus. Een andere monnik van Sint-Truiden,
Rudolf, die uit Henegouw herkomstig was, zag zich gedwongen Vlaamsch te leeren,
wilde hij zich door zijne leerlingen doen verstaan, en andere gevallen van denzelfden
aard kwamen ongetwijfeld veelvuldig voor in al de streken van het land(3).
Met den wereldlijken adel ging het juist als met de geestelijkheid. Evenals al de
diocesen van de zuidelijke Nederlanden, waren Vlaanderen, Brabant, Limburg
tweetalig; het valt niet te betwijfelen dat de graven en baronnen zich, evenals de
bisschoppen, genoodzaakt zagen de beide talen te kunnen spreken. Reeds op het
einde der XIIe eeuw, schijnt de kennis van de Fransche taal het onafscheidbaar deel
eener goede opvoeding: Vlaamsche kinderen werden, tot het aanleeren van die taal,
naar de abdijen van het diocese Laon gezonden(4). Ook door de veelvuldige
betrekkingen welke, ten gevolge van de steekspelen, tusschen de ridders van
Vlaanderen en Brabant

(1) Dümmler: loc. cit., n. 4. - Petit de Julleville: Histoire de la littérature française, deel I, blz.
LXXIV, n. (Parijs, 1896). Walter: Vita Johannis episcopi Teroannensis, Acta Sanctorum, Jan.,
deel II. blz. 794.
(2) d'Achery: Spicilegium, deel II, blz. 753.
(3) Gesta abbat. Trudon., Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 254, 273. - Vergel. ook Miracula
S. Trudonis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 826.
(4) Guibert de Nogent: De vita sua, Recueil des historiens de France, deel XII, blz. 246. - Vergel.
Hariulf: Miracula S. Richarii, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 919, en Galbert: op.
cit., blz. 22.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

148
en die van Henegouw, Artesië en Picardië ontstonden, moest de kennis van het
Fransch zich onder den lagen adel verspreiden. De invloed, geoefend door de
Cluniacenzer monniken, waarvan velen uit Frankrijk kwamen, hielp insgelijks mede
tot het verspreiden van die taal. Ten slotte was dit nog het geval door de talrijke
huwelijken die onder edele familiën van verschillende rassen aangegaan werden.
Zonder twijfel kende, op het einde der XIe eeuw, een groot deel van den adel in
Vlaanderen als in Lotharingen de beide talen, en die staat van zaken bereidde hem
wonderwel om, in die internationale onderneming die de kruistocht was, eene
overwegende rol te spelen. De Vlaamsche en de Lotharingische adel alleen kon aan
het bonte leger, dat het graf des Zaligmakers ging veroveren, een bekwamen hoofdman
leveren. Godfried van Bouillon, zegt een Duitsch kronijkschrijver, werd aan de spits
der kruisvaarders gesteld, ‘omdat hij aan de grens tusschen de Romaansche en
Germaansche volksstammen opgevoed was en derhalve evengoed beider taal kende(1).’
Het gelijktijdig bestaan van twee talen in de zuidelijke Nederlanden verklaart zich
gansch natuurlijk door de beschaving van die streken. Het komt overeen met haar
samengesteld karakter, met hare gelijktijdige afhankelijkheid van Duitschland en
van Frankrijk. Het gebruik van een Romaansch dialect in de Germaansche deelen
van België werd niet, als bij de Angelsaksen bij voorbeeld, ingevoerd door geweld
en verovering. Het was een natuurlijk, ongekunsteld verschijnsel. De kennis van het
Fransch verspreidde zich ten Noorden van de taalgrens, omdat de invloed van de
Fransche beschaving zich in die streek zeer vroegtijdig gevoelen liet. Zij was niet
het gevolg van de vreemde overheersching of zelfs van de politische afhankelijkheid.
Overigens mag men niet vergeten dat zij het uitsluitend voorrecht van de hoogere
standen der maatschappij gebleven is. Het Fransch is in Vlaanderen eene tweede
landstaal voor de hooge geestelijkheid en den adel geworden, doch het oefende
geenerlei invloed op de volkstaal. Deze is zuiver

(1) Otto von Freising: Chronicon, in Mon. Germ. Hist. Script., deel XX, blz. 250.
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Germaansch gebleven. In Engeland vermengden en versmolten de dialecten zich met
elkander, doch in Vlaanderen was niets van dien aard te bespeuren.
Terwijl de Fransche invloed zich in de Nederlanden uit door de verspreiding der
Fransche taal, vindt de Duitsche invloed er vooral zijne uitdrukking in de letterkundige
gewrochten. Met de regeering van Otto I, is de keizerlijke Kerk, bij uitnemendheid,
het orgaan en het werktuig voor de verstandelijke ontwikkeling der Lotharingische
geestelijkheid. Van de Xe tot de XIIe eeuw, had de Duitsche letterkunde, zoowel als
de Duitsche staatkunde, de overhand in Lotharingen. De Duitsche bisschoppen hebben
het land niet alleen bestuurd en geregeerd, doch zij hebben er ook het onderwijs
geregeld en de studie bevorderd.
De invallen der Noormannen hadden een einde gesteld aan de tijdens het
Karolingisch tijdvak zoo groote bedrijvigheid op letterkundig gebied. Als de barbaren
verdwenen waren, verbeterde de toestand daarom niet. De staatkundige
verwikkelingen, de aan de leenroerigheid eigen bandeloosheid, de intrekking van de
kloostergoederen beletten de Kerk, zich uit haar verval te verheffen. Hier en daar
bemerkte men wel alleenstaande pogingen, doch niets dat aan een algemeen streven
naar wedergeboorte geleek. In de abdij van Lobbes bleef eene school bestaan, die
weinig opleverde, maar die toch de eer had Rather onder hare leerlingen te tellen.
Te midden van de grove onwetendheid van dat tijdstip, beproefden bisschop Steven,
Radbod en vooral Balderik, - de leermeester van Bruno, - de eerste te Luik, beide
anderen te Utrecht, de beoefening der letteren te bevorderen. Die prelaten zijn
overigens, in de in wording zijnde nieuwe maatschappij, de oudmodische
vertegenwoordigers der Karolingische beschaving. Steven en Radbod waren in het
paleis van Karel den Kale opgebracht; evenals Balderik stonden zij in
vriendschapsbetrekkingen en in briefwisseling met dien Hucbald van Sint-Amands
die, in de school van zijn klooster, de overleveringen van Alcuïnus voortzette(1).

(1) Over de school van Sint-Amands, zie J. Desilve: De schola Elnonensi Sancti Amandi (Leuven,
1890).
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Een gansch andere geest bezielde de Lotharingische Kerk, na de inlijving bij het
Keizerrijk. Voortaan was het niet meer in het paleis van den koning van Frankrijk,
doch in de keizerlijke kapel dat de latere bisschoppen hunne opleiding kregen. De
door Duitsche prelaten bestuurde geestelijkheid kreeg binnen weinige jaren een
gansch nieuw aanzien. De tucht werd hersteld en, met haar, kwamen de hoogere
studiën opnieuw in eere. Reeds bij de regeering van Bruno werden verbazende
uitslagen verkregen. Everachar, de eerste Saksische bisschop van Luik, is de stichter
of ten minste de hersteller van de domschool, die binnen korten tijd in vollen glans
schittert. Onder Notker wordt deze het wellicht sterkste brandpunt van het letterkundig
en wetenschappelijk leven des Keizerrijks(1). Zij geeft met woeker aan Duitschland
terug wat dit laatste haar geschonken had. De leerlingen van Notker vormen eene
schitterende kweekschool van bisschoppen. Men vindt onder hen: Gunter van
Salzburg, Rothard en Erluin van Kamerijk, Heimo van Verdun, Hezelo van Toul,
Adalbold van Utrecht, Wolbodo, Durand en Wazo van Luik(2). Luiksche leeraars
onderwijzen in de meest verschillende deelen van het Keizerrijk: te Menz, te
Regensburg, te Brescia. Zij komen tot in Frankrijk, waar een hunner, Hucbald, in
het klooster Sinte-Genoveva te Parijs, met schitterenden bijval onderricht geeft.
Anderzijds komen Fransche, Engelsche en Slavische(3) studenten te Luik, het aantal
uit alle streken van Duitschland toegestroomde toehoorders vergrooten. Cosmas van
Praag, de eerste geschiedschrijver van Bohemen, Maurilius van Rowaan, Leofric
van Exeter, Her-

(1) Over de Luiksche scholen, zie, behalve de voortreffelijke bladzijden van Wattenbach:
Deutschlands Geschichtsquellen, 6e uitg., deel I, blz. 379, H. Pirenne: Sédulius de Liége
(Brussel, 1882); Dute: Die Schulen im Bisthum Lüttich im XI Jahrhundert (Marburg, 1882);
A. Bittner: Wazo und die Schulen von Lüttich (Breslau, 1879); E. Voigt: Egberts von Lüttich
Fecunda ratis, voorbericht (Halle, 1889); Cauchie: op. cit., deel I, blz. XLVII; M. Wilmotte:
Le Wallon, Histoire et Littérature, blz. 37 en volg. (Brussel, 1893).
(2) Er waren ook leeken onder de leerlingen van Notker. Voigt: op. cit., blz. XVI. In de XIe eeuw
genoten verscheidene leden van den adel een tamelijk uitgebreid onderwijs. Zie, bij voorbeeld
Chronicon S. Huberti, Mon. Germ. Hist. Script., deel VIII, blz. 643. Paus Urbanus II schrijft
aan Robrecht den Fries: ‘Quod maximum est inter seculi principes rarum, dote literarum,
scientiae atque religionis te donavit (Deus)’, Mon. Germ. Hist. Script., deel IX, blz. 310.
(3) Over de betrekkingen van Luik met de Slavische landen, zie Wattenbach: op. cit., deel II,
blz. 203.
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man, bisschop van Ramsbury(1), zijn gewezen leerlingen van de school van
Sint-Lambrechts. Naast uitstekende paedagogen, als Egbert, wiens merkwaardig
leesboek ten gebruike van de scholieren der XIe eeuw ons in Fecunda ratis bewaard
werd, vonden zij er geleerden, wier faam door gansch Noord-Europa verspreid was.
Het onderwijs omvatte niet alleen de spraakleer, de redekunst en de dichtkunst, doch
bovendien nog de muziek, de wiskunde(2) en de godgeleerdheid.
De veelvuldige betrekkingen die de Luiksche leeraars met het buitenland
onderhielden, lieten hun toe al de leerstellingen te kennen die zich in de westerwereld
uitten. De verschillende wetenschappelijke strekkingen van dien tijd hadden hare
vertegenwoordigers in die soort van internationale hoogeschool die Luik toen was.
Door hare bemiddeling vonden de denkbeelden van Fulbert van Chartres en van
Berangar van Tours ingang in Duitschland, ongeveer terzelfder tijd als daar de
Cluniacenzer hervorming en de godsvrede(3) ingevoerd werden, nadat deze in de
Nederlanden aangenomen waren.
Wat Luik was, dat waren ook, doch in geringere mate, Kamerijk en Utrecht. Daar
ook spanden de Duitsche bisschoppen al hunne pogingen in om wetenschap en letteren
te doen bloeien. De verstandelijke wedergeboorte, waarvoor zij ijverden, bleef
overigens geenszins beperkt tot de bisschoppelijke verblijfplaatsen. Weldra had elke
belangrijke abdij hare school, en de geschiedenis der letteren in de middeleeuwen
heeft terecht de namen der kloosters Lobbes, Sint-Truiden, Sint-Huibrechts en
Gembloers aangestipt. Tot laatstgenoemde abdij behoort Sigebert, een der
vruchtbaarste en uitstekendste schrijvers der

(1) E. Steindorff: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III, deel II, blz. 67.
(2) Over de Luiksche wiskundigen van dien tijd, zie Winterberg: Der Tractat Franco's von
Lüttich ‘De quadratura circuli’ (Abhandlungen zur Geschichte der Mathemathik, deel IV,
1882). N. Bubnow: Gerberti postea Silvestri II papae opera mathematica (Berlijn, 1899),
en P. Tannery et Clerval: Une correspondance d'écolàtres au XIe siècle (Parijs, 1900).
(3) Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands, deel III, blz. 954. De geschiedenis van Olbert van
Gembloers († 1048) is dienaangaande zeer leerrijk. Nadat Olbert, te Chartres, leerling van
Fulbert geweest was, wordt hij medewerker van bisschop Burchard van Worms voor zijne
verzameling van kerkelijke regelen en bekomt hij ten slotte de leiding van de school van
Gembloers, waar hovelingen des Keizers zijne lessen komen aanhooren.
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XIe eeuw, wiens schrift De Scriptoribus ecclesiasticis en wiens wereldkronijk, tot
aan de Renaissance, steeds gelezen en geraadpleegd werden.
Reeds ten tijde des Keizerrijks, bemerkt men in de dom- en kloosterscholen die
voorliefde voor de geschiedenis, die sedert dan ten allen tijde in België zeer sterk
gebleven is. In dat opzicht verschijnt het werk van Sigebert van Gembloers ons als
de hoogste uitdrukking der verstandelijke beweging in Lotharingen. Rond dat werk
sluit zich eene gansche letterkunde van heiligenlegenden, kronijken, jaarboeken,
levensbeschrijvingen, die zoo rijk is dat geen ander grondgebied van dien tijd op een
dergelijken schat bogen kan. De levensbeschrijvingen (gesta) der bisschoppen van
Luik en Kamerijk, de kronijken der kloosters Lobbes, Gembloers, Sint-Huibrechts
en Sint-Truiden, het leven van Balderik van Luik, het Triumphus Sancti Remacli,
zijn in hun geheel, voortreffelijke bronnen, die even kostbaar zijn voor de kennis
van de staatkundige gebeurtenissen als voor die van de zeden en beschaving. Heel
deze historische letterkunde heeft een dubbel karakter. Zij is èn geestelijk èn locaal.
Tot het einde der XIe eeuw, trokken de wereldlijke vorstendommen nog de aandacht
der kronijkschrijvers niet. Anderzijds was Lotharingen te verre verwijderd van het
midden des Keizerrijks en was zijn staatkundig leven al te uitsluitend beperkt tot den
strijd tusschen den wereldlijken adel en de bisschoppen, opdat zijne schrijvers eenige
belangrijke bijdrage tot de wereldgeschiedenis hadden kunnen leveren. Sigebert kon,
alleen onder zijne landgenooten, over de grenzen van het hertogdom blikken en eene
wereldgeschiedenis schrijven. De overigen zagen niet verder dan de grenzen van een
kloosterdomein of, ten hoogste, van een bisdom. Het staatkundig particularisme van
het land vond zijn tegenhanger in het particularisme van de historische letterkunde.
De Cluniacenzer hervorming, - die in de kloosters ascetische strekkingen invoerde,
- de beroerten van den investituur-strijd en de vernietiging der keizersgezinde Kerk
in het begin der XIIe eeuw bewerkten het verval der Lotharingische scholen. Luik
hield op het ‘Athene van het Noorden’ en het vereeni-
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gingspunt voor de uit Duitschland en uit Frankrijk gekomen verstandelijke
stroomingen te zijn(1). Het verloor de aantrekkingskracht welke het gedurende twee
eeuwen bezeten had; voortaan richtten de studenten der Nederlanden, in immer
grooter getal, hunne schreden naar de hoogeschool van Parijs.
De rol van verstandelijke hoofdstad, die Luik in Lotharingen speelde, viel in
Vlaanderen te beurt aan Doornijk, doch in mindere mate en met minder luister. De
school van Sinte-Maria kon in geen geval met die van Sint-Lambrechts wedijveren(2).
Die school, die uitsluitend Fransch was door hare meesters en door haar onderwijs,
droeg machtig bij tot het verspreiden van den Franschen invloed onder de Vlaamsche
geestelijkheid. Evenals te Chartres, te Tours of te Parijs, hield men zich daar vooral
bezig met godgeleerdheid en met dialectiek. Odo, haar beroemdste vertegenwoordiger,
kwam uit de school van Orléans.
Ook voor de verstandelijke bedrijvigheid, staan de Vlaamsche kloosters verre
achter de Lotharingische abdijen. Na Hucbald van Sint-Amands, levert zij geene
schrijvers van eenige beteekenis meer. Doch wat dient vastgesteld, is dat de historische
letterkunde niet, evenals op den rechteroever der Schelde, uitsluitend geestelijk
gebleven is. De door de monniken van Sint-Bertijns voortgezette en bijgewerkte
genealogie der graven van Vlaanderen is, in het begin der XIIe eeuw, eene wezenlijke
kronijk der heerschende dynastie.

II
Terwijl een groot deel van de werken der Lotharingische geestelijken ons bewaard
bleef, bestaan ten huidigen dage nog

(1) De laatste mij bekende tekst waar melding gemaakt wordt van de wereldberoemdheid der
Luiksche scholen, is eene noot van Ekkehard, waarin Luik nog aangehaald wordt als ‘studiis
literarum prae caeteris adprime famosa’. Mon. Germ. Hist. Script., deel IV, blz. 252. Zie M.
Wilmotte: Le Wallon, blz. 45.
(2) Zie, omtrent die school, Herman van Doornijk: Liber de restauratione S. Martini Tornacensis,
Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 274. In de Xe eeuw worden Vlaamsche monniken
door koning Alfred naar Engeland geroepen. Histoire littéraire de la France, deel IV, blz.
239. Daarentegen gaan de Vlamingen, in de volgende eeuw, naar de kloosters van het eiland
studeeren. Fundatio monasterii Arroasiensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 1119.
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slechts zeer weinig sporen van de kunstbeweging die zich, in de Xe en XIe eeuw, in
de diocesen Luik en Kamerijk uitte. Oost-België bezit niet eene enkele kerk die kan
vergeleken worden met de indrukwekkende domkerken van Worms, Speier of Menz.
Wij weten toch dat de door de Duitsche bisschoppen in 't leven geroepen letterkundige
wedergeboorte, ook met eene echte wedergeboorte op kunstgebied gepaard ging. De
prelaten bepaalden er zich geenszins bij, hunne verblijfplaatsen te versterken; zij
versierden ze ook graag met gebouwen, die juweelen van beeldhouw-, schilder- en
inlegwerk waren(1). Notker liet te Luik de Sint-Paulus-, Sint-Denijs- en Sint-Janskerken
bouwen; Balderik II legde de grondvesten van Sint-Jacobs; Sint-Bartholomeus verhief
zich aan de poorten der stad die, op den heuvel Publemont, beheerscht werd door
het door Everachar gebouwd bisschoppelijk paleis. Sedert de regeering van Geeraard
I, waren ook in Kamerijk talrijke monumenten verrezen. Eene prachtige domkerk,
waaraan zeven jaren lang, van 1023 tot 1030, gewerkt werd, verving den ouden
tempel, die te klein geworden was en wiens bouwstijl al te barbaarsch scheen. Weldra
schaarden zich rond deze domkerk de kerken van het H.-Graf, van het H.-Kruis en
van Sint-Waast. De bedrijvigheid was niet minder groot in de kloosters. De
kronijkschrijvers melden om te meest de oprichting van nieuwe kloosters, nieuwe
refters, nieuwe heiligdommen. De kleine houten kerken, in de landelijke parochieën,
werden afgebroken en door steenen gebouwen vervangen. Onder het beheer van
Adelard II, werden niet minder dan veertien kerken, alleen in het domein van
Sint-Truiden, voltooid(2).
Daar de meeste bisschoppen van Lotharingen van Duitschen oorsprong waren,
vertrouwden zij natuurlijk aan Duitsche

(1) Het Vita Lietberti episcopi Cameracensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 537, zegt
van de door bisschop Lietbert opgerichte gebouwen: ‘Quod duabus ex causis eos fuisse
constat: ut civitas amplioribus aedificiis et plurimis habitatoribus nobilitaretur et
circummanentes ipsi loco civitatis firmitate munirentur’. Te Sint-Huibrechts laat abt Dirk de
onderaardsche gewelven en het klooster door te Luik gehuurde steenhouwers weder opbouwen;
daartoe bezigt hij de zuilen, afkomstig van de Romeinsche puinhoopen van Aarlen. Chronicon
S. Huberti, Mon. Germ. Hist. Script., deel VIII, blz. 579.
(2) Gesta abbat. Trudon., Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 233 en volg. en 239. Folcwijn:
Gesta abbatum Lobeinsium, Mon. Germ. Hist. Script., deel IV, blz. 60, 62, 70 en volg.,
Chronicon S. Huberti, Ibid., deel VIII, blz. 579.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

155
bouwmeesters de leiding hunner werken. Daardoor verspreidde de aan den Rijn
gebezigde bouwtrant zich snel naar het Westen. Men vindt hem bij de oudste
monumenten der Romaansche bouwkunst aan de Maasoevers: de Sint-Servatiuskerk
en de Lievevrouwenkerk te Maastricht, de domkerk te Roermond, de
Sint-Bartholomeus-, Sint-Jacobs- en Sint-Janskerken te Luik. Op de bouwmeesters
volgden allerlei handwerkslieden: beeldhouwers, steenhouwers, schilders, drijvers,
kopergieters. De bisschoppen lieten ook niet na, de Italiaansche kunstenaars te
ontbieden die benoorden de Alpen fortuin gingen zoeken, getuige die schilder Jan,
die zich ten tijde van Balderik II te Luik vestigde en de muren van Sint- Jacobskerk
met fresco's versierde(1).
Al deze vreemdelingen vormden talrijke leerlingen in het land, die zich hunne
technische doenwijze toeëigenden en weldra in staat waren met hen te wedijveren.
Het werd onnoodig de tot versiering der kerken gebezigde zuilen en kapiteelen met
groote kosten uit Duitschland te doen komen(2). De steengroeven van de Maasvallei
leverden voortaan niet alleen de ruwe bouwsteen, doch ook de noodige blokken voor
de beeldhouwers. Doch de inheemsche kunstenaars schiepen geen nieuwen stijl. Zij
volgden veeleer de voetstappen hunner meesters. Tot in de XIIe eeuw, bleven zij de
Duitsche overlevering getrouw. Voor de beeldhouw-, brandverf-, goudsmids-, drijfen smeltkunst, evenals voor de bouwkunst, is de Maasschool de echte dochter van
de Rijnschool. Doch dit wil niet zeggen dat zij eene slaafsche navolgster was. De
ongelukkiglijk al te zeldzame werken die zij ons naliet, getuigen luide van hare
levenskracht en van hare onafhankelijkheid. Het beeldhouwwerk aan de deuren van
de Lievevrouwekerk en van Sint-Servatiuskerk te Maastricht behooren tot de
schoonste voortbrengselen van de beeldhouwkunst der XIe eeuw(3), en de

(1) Vita Balderici episcopi Leodiensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel IV, blz. 729. Te
Sint-Truiden voert abt Rudolf de muziekteekens van Guido d'Arezzo in. Gesta abbat. Trudon.,
Ibid., deel X, blz. 273.
(2) Zie in Gesta abbat. Trudon., loc. cit., blz. 235, de melding van steenen, aangebracht van
Worms naar Sint-Truiden ‘cum in tota Hasbania non possent reperiri’.
(3) J. Rousseau: La sculpture flamande (Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie,
deel XIII), blz. 133.
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doopvont van Sint-Bartholomeuskerk te Luik is een eenig meesterstuk, zoowel door
de grootsche en edele opvatting, als door de volmaakte uitvoering. De begeesterde
beschrijving die een toenmalige kronijkschrijver ons van die vont liet, getuigt hoe
machtig het kunstgevoel te Luik nog was, in het begin der XIIe eeuw(1). Te dien tijde
was de roem der Lotharingische kustenaars overigens tot in de naburige streken
doorgedrongen; zoo weten wij dat Suger, bij de werken die hij in de abdij Sint-Denys
liet uitvoeren, beroep op hunne bekwaamheid deed(2).
De Maasvallei was tot in de XIIe eeuw geenszins het eenige brandpunt van de
kunsten in de Nederlanden. Hare bouwmeesters en beeldhouwers werden geëvenaard,
ja overtroffen door die van Doornijk(3). De hoofdkerk dier stad, de eenige groote
Romaansche kerk van België, mag, voor de grootschheid en de verhouding harer
vormen, wedijveren met de beroemdste domkerken van den Rijn. Haar kruisbeuk,
met twee van torens voorziene absides, - regeling die in de Duitsche kerken dikwijls
voorkomt, - verraadt het werk van een door de Germaansche bouwkunst ingegeven
meester. Doch de Germaansche kunst heerschte te Doornijk niet uitsluitend. Deze
stad was op 't gebied der kunsten, evenals Luik op 't gebied der letteren, het
vereenigingspunt van twee verschillende stroomingen. Zoo de Duitsche stijl in de
hoofdkerk overheerscht, vindt men er ook motieven, ontleend aan de groote kerken
die toen in Normandië gebouwd werden. Onder dien tweevoudigen invloed
ontwikkelde zich eene inheemsche school, wier werking zich weldra voelen deed in
de omliggende streken, in Picardië, in Artesië, doch vooral in Vlaanderen. Doornijk,
dat de kerkelijke hoofdstad van Vlaanderen was, mag ook gedurende de eerste tijden
der middeleeuwen, als dezes hoofdstad op kunstgebied aanschouwd worden. Tot in
de XVe eeuw werden de meeste groote monumenten van Vlaan-

(1) Canonici Leodiensis chronicon rhythmicum, Mon. Germ. Hist. Script., deel XII, blz. 419.
(2) Suger: Liber de rebus in sua administratione gestis, Recueil des hist. de France, deel XII,
blz. 99.
(3) Omtrent de bouwschool van Doornijk, zie L. Cloquet: Compte rendu des travaux du congrès
archéologique de Tournai, blz. 268 (Doornijk, 1896).
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deren gebouwd met de voortreffelijke Doornijksche steen, die langs de Schelde
vervoerd werd. Met de steenblokken drongen in het land Doornijksche bouwmeesters,
die de steen in de monumenten verwerkten. De beeldhouwkunst, trouwe gezellin der
bouwkunst, volgde hare stappen en maakte haren vooruitgang ten nutte. De
Doornijksche imagiers (beeldhouwers) maakten in de steengroef zelve de
zuilenschachten en de doopvonten, die naar verre streken vervoerd werden. Doch
zij waren niet alleen knappe werklieden: het heerlijk halfverheven beeldwerk der
Porte Mantile(1) getuigt dat onder hen wezenlijke kunstenaars waren.

(1) Deur der domkerk. Eene lichtteekening van het halfverheven beeldwerk komt voor in
Rousseau: op. cit., blz. 135.
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Tweede boek
De Nederlanden in de XII en XIII eeuw
e

e
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[Inleiding]
Met de XIIe eeuw begint, in de Nederlanden, een nieuw tijdvak. De betrekkingen
met de machtige naburen, de economische en de maatschappelijke toestand worden
grondig gewijzigd en brengen daardoor ook veranderingen in zeden, gedachten en
instellingen.
Onder staatkundig oogpunt wordt vooreerst de vroegere toestand teenemaal
omgekeerd. Lotharingen, dat tot het einde der XIe eeuw zoo nauw met Duitschland
verbonden was, begint zich daarvan los te scheuren met den investituur-strijd, en op
den duur bezit de keizer nog slechts een louter nominaal opperleenheerschap over
de kleine leenroerige Staten die daar ontstaan waren. Doch Vlaanderen, dat vroeger
teenemaal onafhankelijk van Frankrijk was, is voortaan blootgesteld aan de pogingen
die de Capetingische dynastie aanwendt om het onder hare macht te brengen. In dien
ongelijken strijd verliest Vlaanderen gedurig terrein: eerst Artesië, vervolgens het
grootste deel van Waalsch-Vlaanderen. Onder Philips den Schoone is het voor een
korten tijd bij de kroon ingelijfd; Gwijde van Dampierre, die in den Louvre gevangen
zit, doet denken aan Reinier III, dien Otto verre in Bohemen verbannen had. De
invloed des konings overschrijdt weldra de Schelde en verspreidt zich in de keizerlijke
landen(1). In de XIIe eeuw schijnt de koning van Frankrijk de wezenlijke opperleenheer
der graven van Henegouw en der hertogen van Brabant. Aldus vindt men in de
algemeene geschiedenis van Europa, gekenschetst door de stijgende macht van
Frankrijk en de toenemende zwakte van het Keizerrijk, de geschiedenis van België
in 't klein terug.
Doch het Europa der XIIe eeuw bestaat niet alleen uit Frankrijk en uit het Keizerrijk.
Engeland heeft naast hen plaats

(1) J. Ficker: Vom Heerschilde, blz. 214 (Innsbruck, 1862).
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genomen en begeeft zich insgelijks naar dit worstelperk, dat de Nederlanden zijn,
om deel te nemen aan den strijd dien beide landen elkander leveren. In de velden
van Bouvines strijden de troepen van den graaf van Vlaanderen en van den hertog
van Brabant naast de legerscharen van de drie groote vorsten der westerwereld.
Zoo, gedurende het landbouwtijdvak der middeleeuwen, de leenroerigheid zich
met ongemeene kracht in de Nederlanden vestigde, spelen de steden de hoofdrol,
van het oogenblik dat handel en nijverheid ontwaken. Daar België tusschen de drie
groote Europeesche mogendheden ligt, ligt het, inderdaad, ook op de aansluiting der
groote handelswegen. Het is niet alleen het slagveld, doch ook de stapelplaats van
Europa geworden. Dit land was, met zijne diepe zeeboezems en waterloopen, voor
de Noorden voor de Oostzee, wat Italië voor de Middellandsche zee was. De steden
waren schier zoo snel in Vlaanderen als in Lombardijë opgekomen en, hier evenals
daar, gaf de economische macht haar ook de staatkundige macht. Aan alle groote
gebeurtenissen nemen zij deel. De koning van Frankrijk, de koning van Engeland
onderhandelen met Brugge en met Gent, evenals paus en keizer onderhandelen met
Milaan, Verona en Padua. 's Lands vorsten moeten de poorterij der steden ontzien
en, als men de zaak op de keper beschouwt, zijn hunne leenroerige oorlogen dikwijls
niets anders dan handelsoorlogen. Nochtans zijn de Belgische steden niet, zooals de
Italiaansche steden of de vrije steden van het Keizerrijk, onafhankelijke
gemeenebesten geworden, is het haar niet gelukt de heerschappij harer vorsten af te
schudden. De Belgische vorsten der middeleeuwen hadden, dank aan hunne steden,
koninklijke inkomsten: de belastingen, in geld, die zij op de gemeenten lichtten,
lieten hun toe, niettegenstaande de geringe uitgestrektheid van hun grondgebied, de
machtigsten te evenaren. De domeininkomsten waren voor hen, zooals bij de meeste
hunner tijdgenooten, het hoofdbestanddeel hunner begrooting niet meer.
De door de steden gespeelde rol maakt, van de XIIe eeuw af, het beste deel uit van
de geschiedenis der Nederlanden. Juist hierdoor onderscheiden deze zich teenemaal
van hunne
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naburen, en bezitten zij een eigenaardig, duidelijk gekenschetst aanschijn. Nergens,
blijkt het, kan men de werking die de burgerijen op de middeleeuwsche maatschappij
oefenden, beter studeeren dan in die grondgebieden zonder eigen nationaliteit. Want
deze werking uit zich hier zonder eenige inmenging. Door het nationaal bewustzijn,
noch door de staatkunde eener machtige monarchie wordt zij tegengewerkt of
bevorderd. Zij toont zich, om zoo te zeggen, in gansch hare naaktheid, alleen
samengesteld uit hare hoofdelementen, - welsprekende blijk van de groote
levenskracht die Maas- en Scheldevalleien bezielt.
Vlaanderen heeft, door zijne snelle economische ontwikkeling, in de XIIe en in
de XIIIe eeuw, eene steeds grooter wordende aantrekkingskracht op de andere deelen
van België uitgeoefend. De haven van Brugge ontvangt de voortbrengselen van de
bedrijvigheid op handels- en nijverheidsgebied van heel het land. Daardoor beginnen
de beide, door de Fransch-Duitsche grens gescheiden groepen vorstendommen zich
aan elkander te verbinden. Van lieverlede verdwijnt het onderscheid dat, gedurende
het vorige tijdperk, zoo duidelijk tusschen Vlaanderen en Lotharingen bestond;
menigvuldige en steeds krachtiger banden ontstaan tusschen hen. De leenroerige
oorlogen zijn niet meer beperkt tot den linker- of den rechteroever der Schelde, doch
strekken zich gelijkmatig op de beide oevers uit. In den strijd tusschen de d'Avesnes
en de Dampierre's, waartoe schier al de staatkundige gebeurtenissen in België kunnen
teruggebracht worden, zijn al de vazallen des konings van Frankrijk evenals die des
keizers gewikkeld. Kortom, zoo de Nederlanden eerst in de XVe eeuw onder ééne
zelfde dynastie zullen vereenigd zijn en één zelfden Staat zullen uitmaken, bereiden
zij zich toch, reeds met de tweede helft der middeleeuwen, tot dien uitslag. Het
verzwakt Keizerrijk moet toezien dat Lotharingen aan zijn gezag ontsnapt, zich naar
het Westen richt en zijn lot met dat van Vlaanderen verbindt. Van dit laatste hangt
nu de toekomst van de gezamenlijke Nederlanden af. In zijn strijd tegen Frankrijk
is het niet alleen om zijne eigen onafhankelijkheid, doch nog om die van al de naburige
vorsten-
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dommen te doen en, door zijn verzet tegen Philips den Schoone, heeft het de
Capetingische monarchie belet de grens van den Rijn te bereiken.
De verstandelijke invloed van Frankrijk op de Nederlanden was nog grooter dan
zijn staatkundige invloed. In de Romaansche als in de Germaansche deelen van het
land, bracht het zijne kunst en zijne letteren, evenals het, in de XIe eeuw, de
Cluniacenzer hervorming ingevoerd had. Zijne chansons de gestes, zijne fabliaux,
zijne gedichten werden nagebootst of overgezet. In Vlaanderen en in Brabant, in
Henegouw en in Limburg, nam de adel zijne taal en zijne zeden aan. In de bouwkunst,
nam de Gothische stijl de plaats van den Romaanschen stijl in. Waalsche en Dietsche
studenten trokken allen naar de Parijzer hoogeschool. Door de veelvuldige
betrekkingen die Vlaanderen met Frankrijk onderhield, paste het zich natuurlijk het
eerst de Fransche beschaving aan. Door Vlaanderen's bemiddeling verspreidde deze
zich eerst in Lotharingen, vervolgens in Duitschland. In de XIIe en in de XIIIe eeuw
waren de Nederlanden, meer nog dan in de XIe, als het ware de makelaars voor het
verstandelijk verkeer tusschen de beide groote Staten wier grens hun grondgebied
doorsneed.
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Hoofdstuk I
Het ontstaan van de steden
I
Als Europa de eerste gevolgen van de wedergeboorte van handel en nijverheid
gewaarwordt, krijgt België het aanschijn dat het van toen af door de eeuwen heen
behouden zal: het wordt bij uitnemendheid het land der steden. Nergens elders,
benoorden de Alpen, waren zij menigvuldiger, welstellender en invloedrijker. Doch
terwijl de Italiaansche steden, zooals overigens de meeste Fransche of Rijnsche
steden, om zoo te zeggen, slechts verrezen Romeinsche steden zijn, worden de meeste
Belgische steden door de middeleeuwen verwekt. Eene enkele steedsche gemeenschap
van eenige beteekenis bestond in de Nederlanden vóór de invallen der barbaren,
namelijk Tongeren. Middelpunt van het burgerlijk en militair bestuur, - kunstmatige
schepping van den Romeinschen Staat, - verdween de stad met dat bestuur; de
bisschoppen verlieten ze, en van toen af bekleedde zij nog slechts den rang van eene
kleine plattelandsstad. Famars en Bavai, eenvoudige garnizoensplaatsen, werden
gedurende het Merovingisch tijdvak verlaten. Atrecht, dat door de Franken teenemaal
verwoest was, kon zich nooit uit zijn verval verheffen; immers, de stad die thans
dien naam draagt, is niet gebouwd op de plaats der oude stad. Theruanen bleef een
groot dorp. Alleen Doornijk en Kamerijk, onder de
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belangrijke plaatsen van de bekkens der Maas en der Schelde, zijn vóór de Ve eeuw
ontstaan. Daarentegen zou men te vergeefs de namen Rijsel, Gent, Ieperen, Brussel,
Leuven, Mechelen, Valencijn, Dinant of Luik in de oudheid zoeken.
Dus, terwijl, in de andere landen, de oude Romeinsche steden de bakermat van
het gemeentewezen waren, is, daarentegen, in de Nederlanden dat gemeentewezen
- het gewrocht van een nieuwen maatschappelijken staat - in nieuwe steden ontstaan.
Handel en nijverheid hebben er niet alleen de stadsinstellingen geschapen, doch ook
de steedsche gemeenschappen gesticht.
Wij hebben reeds gezien dat, in het begin van het Karolingisch tijdvak, eene
betrekkelijk sterke handelsbeweging in de valleien van Maas en van Schelde heerschte
en dat de havens der kust veelvuldige betrekkingen met de noordelijke streken van
Europa onderhielden(1). De tusschen Rijn en Seine gelegen landen maakten het midden
uit der Frankische monarchie; daar was dus noodzakelijker wijze een levendig
personenen warenverkeer. Doch daar hun voorspoed van de in standhouding des
Keizerrijks afhing, verdween hij met dit laatste. Door de oorlogen tusschen de
erfgenamen van Lodewijk den Vrome beroerd, door de Noormannen verwoest, door
Frankrijk en Duitschland betwist en ten slotte in twee stukken gesneden, had België
meer dan eenig andere streek te lijden van de schokken en inwendige verdeeldheden,
die den aanvang van het leenroerig tijdvak kenmerkten. In het begin van de Xe eeuw
was het land met puinhoopen bedekt. Zijne kloosters waren vernield en de door de
kooplieden in Duurstede, Vuitland, Sluis, Valencijn en Maastricht gestichte
nederzettingen waren niets meer dan aschhoopen.
Zoo, tot het einde der XIe eeuw, het economisch leven, hier als elders, niets anders
omvatte dan het door en voor het huisgezin zelf uitgeoefende landbouwbedrijf, wordt
men er toch, vroeger dan in de andere streken benoorden de Alpen, voorboden van
bedrijvigheid op handelsgebied gewaar. De groote uitgestrektheid hunner kust, de
nabuurschap van Engeland, de

(1) Zie hooger, blz. 31 en volgende.
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drie diepe stroomen die ze bespoelen en ze door middel van natuurlijke wegen met
Zuid-Duitschland, met Bourgondië en met Midden-Frankrijk verbinden, - al die
omstandigheden wijzen aan de Nederlanden, in de Noordzee, dezelfde rol aan als
die welke Venetië, Pisa en Genua in de Middellandsche zee spelen. De
specerijhandelaars uit Italië of Provence, de schippers die langs Rijn en Moezel het
overschot van de opbrengst der Duitsche wijngaarden vervoerden, waren, ten gevolge
van de door de verhevenheid des bodems in West-Europa geschapen richting der
gemeenschapsmiddelen, gedwongen elkander in de Nederlanden te ontmoeten, en 't
is weer over dezer grondgebied dat Angelsaksische pelgrims en monniken naar Rome
of naar de abdijen des vastelands reisden(1). De in Denemarken, Pruisen en Rusland
gevonden geldstukken van Arnold II en van Boudewijn IV getuigen dat Vlaanderen,
op het einde der Xe eeuw, met de Arabische kooplieden der Oostzee in betrekking
stond. Te midden van den economischen stilstand die in de eerste tijden der
middeleeuwen in noordelijk Europa heerscht, onderscheiden de Partes advallenses
zich door een rijker, minder alledaagsch leven. Evenals zij het aanrakingspunt tusschen
Fransche en Duitsche beschaving zijn, zijn zij ook de verzamelplaats der karavanen
en der schippers, die zich aan den handel wijden. Langzamerhand verrijzen, langsheen
de stroomen, evenals in het Karolingisch tijdvak, havens, loskaaien,
overwinteringsplaatsen voor de kooplieden; op de Schelde: Valencijn, Kamerijk en
Gent; op de Maas: Dinant, Hoei, Luik en Maastricht.
Doch aan de kust vooral heerscht de grootste economische bedrijvigheid. Tusschen
de monden van Schelde en van Theems, ontwikkelt zich snel, van de Xe tot de XIe
eeuw, een druk handelsverkeer. Vlaamsche, Waalsche, Duitsche, Friesche,
Angelsaksische kooplieden ontmoeten elkander te Brugge, dat zich aan het Zwijn
uitbreidt, en te Tiel, dat de plaats van het oude Duurstede inneemt. Beide steden
hebben reeds bij haar ontstaan een internationaal karakter, en de lieden van verschil-

(1) Miracula S. Bertini, Acta Sanctorum, Sept., deel I, blz. 597.
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lend ras die daar samenkomen, leggen de grondvesten van een koopmansrecht.
In geheel de kuststreek wordt het stelsel der ruilingen in natura door het gebruik
van geld vervangen en vindt dit laatste weldra ingang in de hooger, langsheen de
stroomen gelegen streken. Langzamerhand ontstaat eene klasse lieden die van koop
en verkoop leven. Eene groep beroepskooplieden verheft zich boven de landelijke
bevolking; zij groeit snel aan door den toevoer van al de lieden zonder land, die
tijdens de XIe eeuw reeds zeer talrijk aan de Vlaamsche kust waren. Naast het
grondeigendom verschijnt de tilbare have. Het eigendom van den koopman bestaat
in zijne schuit en in zijne lastpaarden. De door hem gebezigde lieden zijn geene
hoorigen, doch bij overeenkomst gehuurde, vrije dienaren(1). Hij zelf is een rustelooze
zwerver, die zich losgescheurd heeft van de veelvuldige banden welke, in de groote
domeingoederen, den boer aan den grond en, door den grond, aan den heer hechten.
In de landen die hij doorkruist, verschijnt hij als een vreemdeling: niemand kent zijne
oorspronkelijke verhouding. Overal waar hij komt, wordt hij als vrijgeboren man
behandeld: alleen de openbare vierscharen zijn bevoegd hem te vonnissen. Meer
nog: de vorsten beschutten en beschermen hem. Want de kooplieden zijn, voor hen,
kostbare bronnen van inkomsten. Zij betalen tollen op de stroomen, over de waadbare
plaatsen, over de bruggen, aan de kruiswegen, op de markten. Dank aan hen, vinden
de muntmeesters een verzekerd vertier voor de duiten en deniers die zij slaan. Bij
oorlog, laten de schuiten der mercatores toe, eene vloot uit te rusten. Anderzijds zijn
zij het, zij alleen, welke die zijden stoffen, die specerijen, die pelsen, die gouden
werken leveren, waarin het weeldevertoon des leenheers zich openbaart(2).
Het valt niet te betwijfelen dat de beteekenis die de handel in de Nederlanden
gekregen had, reeds in de XIe eeuw een tamelijk

(1) Miracula S. Waldburgis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 765, MiraculaS Trudonis,
Ibid., blz. 827.
(2) ‘Quid (dicam) de caeteris divitiis, auro videlicet et argento, palliis et lapidibus preciosis et
conchis? Hec quidem et alia quecumque sub sole nascentia. Balduine princeps, promptissima
tibi feruntur, quacumque parte terrarum et maris tibi defluunt.’ Brief van aartsbisschop
Servatius van Reims aan Boudewijn V van Vlaanderen. Mon. Germ. Hist. Script., deel XV,
blz. 855.
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gevoeligen invloed op de staatkunde der vorsten oefende. De oorlogen van de
bisschoppen van Luik en van Utrecht tegen de graven van Holland werden,
gedeeltelijk toch, verwekt ter wille van de tollen die deze laatsten van de voorbij
Dordrecht varende booten eischten. Robrecht de Fries heeft, zooals wij zagen, zijne
verblijfplaats gevestigd in de omstreken van Brugge en beproefd, gansch de zeestreek
aan den Vlaamschen invloed te onderwerpen. Aan het andere einde van het land
onderneemt de bisschop van Luik, Otbert, de belegering van den burcht der heeren
van Clermont, die de kooplieden der Maasvallei kwelden.
De verovering van Engeland door de Normandiërs bevorderde ongemeen de
economische beweging der langsheen de zeekust gelegen streken. De zegepraal te
Hastings (1066) was het sein van eene sterke uitwijking van het vasteland naar het
groote eiland. Het noodzakelijk gevolg van den militairen inval was een vreedzame
inval van landbouwers, arbeiders en kooplieden. De edelen, prelaten en abten die
met Willem den Veroveraar het nauw van Kales overstaken, brachten eene menigte
Franschsprekende lieden met zich, en de onafgebroken betrekkingen welke tusschen
de beide oevers des Kanaals ontstonden, brachten oneindig bij tot ontwikkeling van
den zeehandel. Die toestand bevoordeelde niet alleen Normandië: ook Vlaanderen
kreeg ruimschoots zijn deel. Onder die vreemdelingen, allen zonder onderscheid
door de kronijkschrijvers Francigenae geheeten, waren de Vlamingen uiterst talrijk(1),
en wij zagen reeds dat, tot het begin der XIIe eeuw, een bestendige toevoer van
kolonisten van de Scheldeoevers naar Engeland plaats had. Terzelfder tijd nam de
handel eene ongehoorde vlucht, en verhoogde de toenemende belangrijkheid van
Londen den voorspoed van Brugge.
Brugge werd de hoofdmarkt voor de waren die uit Italië en Midden-Europa naar
de Nederlanden kwamen. Daar werden de langs de Schelde aangebrachte Fransche,
en de langs den Rijn aangebrachte Duitsche wijnen, de behouwen steen uit de

(1) Cunningham: op. cit., blz. 180.
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groeven van Doornijk, de specerijen, de door de Lombarden aangebrachte gouden
lakens, de inlandsche linnen en wollen weefsels naar Engeland ingescheept. Onder
het zingen van Kyrie Eleïson(1), vaarden de schippers den Theems op; zij losten hunne
vrachten in de pakhuizen die zij langsheen den stroom bezaten, en van daar werden
de goederen naar de jaarmarkten en de dorpen van het binnenland verzonden.
Gedurende de tweede helft der XIe eeuw, deed de Vlaamsche koopvaardij een
verbazenden vooruitgang. De Brugsche schuiten bezochten de Deensche en de
Noorsche kusten en vaarden tot in de Oostzee. Robrecht de Fries verschijnt in de
legende als de hoofdman van een zeevarend volk(2), en Robrecht van Jerusalem kon
eene vloot uitrusten die tegen de vereenigde pogingen van Denemarken en Engeland
het hoofd kon bieden.
Dergelijke bloei trok de Europeesche handel meer en meer naar Vlaanderen. Groote
jaarmarkten werden ingesteld te Thorhout, te Meesen, te Rijsel, te leperen, te Dowaai.
Zij volgden elkander, 's zomers, met korte tusschenpoozen op, en lokten de kooplieden
van Frankrijk en Italië in grooten getale hierheen(3). Terwijl Vlaanderen, langs de
zee, met de Germaansche landen in betrekking stond, onderhield het, door zijne
jaarmarkten, ook betrekkingen met de Romaansche volkeren: ‘De pauwen komen
in het land met de Waels, op Thourouts feeste(4)’, zegt een oud spreekwoord.
De graven haalden uit die internationale jaarmarkten al te groote voordeelen om
niet te trachten hare veiligheid te verzekeren. De door hen afgekondigde vredeswetten
bevelen uitdrukkelijk de kooplieden en alle andere mannen uit vreemde streken, die
het land doortrekken, te eerbiedigen. Karel de Goede wordt door Herman van Doornijk
geprezen, omdat hij aan Vlaanderen de tucht en de stilte eens kloosters opgelegd

(1) K. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel III, blz, 390 (Halle, 1886).
(2) Lamberti Hersfeldensis opera, uitg. Holder-Egger, blz. 121.
(3) Galbert: op. cit., blz. 285. Chronique de Lambert d' Ardre, uitg. Ménilglaise, blz. 229. Zie
G. Des Marez: La lettre de foire à Ypres au XIIIe siècle, blz. 79. (Brussel, 1901).
(4) C.P. Serrure: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche Letterkunde, deel I, blz. 214 (Gent,
1855).
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heeft(1), en, op den dag waarop de tijding zijns moords tot Ieperen drong, namen de
op de jaarmarkt verzamelde kooplieden ijlings de vlucht(2).
De graven bepaalden er zich niet bij, de vreemde kooplieden te beschermen. Om
Vlaanderen's goede handelsfaam te bevestigen en te bewaren, trachtten zij ook de
muntvervalsching te beletten. In het begin der XIIe eeuw, gingen hunne penningen
voor de beste van Noord-Frankrijk door(3). De allerhande tollen en rechten op het
goederenvervoer brachten hun voldoende geldmiddelen op, zoodat zij niet, als hunne
naburen, tot vervalsching van geldspeciën hunne toevlucht hoefden te nemen. Eene
snelle economische ontwikkeling deed Vlaanderen dus afbreken met de ruwe
gewoonten die eene in het landbouwtijdperk verachterde beschaving elders nog in
zwang hield.
Uitbreiding van handel bracht natuurlijk uitbreiding van nijverheid mede. De
vervaardiging van wollen weefsels door de kustbewoners(4) nam eene hooge vlucht,
en maakte weldra een werkelijk deel van het handelsverkeer der Nederlanden uit.
Het was voor Vlaanderen een zeldzaam geluk een inheemschen nijverheidstak te
bezitten op het tijdstip dat het de stapelplaats van de uit Italië, Duitschland en
Frankrijk naar Engeland verzonden koopwaren werd. Reeds zeer vroegtijdig worden
zijne lakens, naast wijn en specerijen, onder de voornaamste handelswaren gerekend.
Verschillende oorzaken dragen overigens op de gelukkigste wijze tot den voorspoed
der Vlaamsche nijverheid bij. De kudden, wier aantal vermeerderde in de verhouding
van de uitgestrektheid der nieuw ingedijkte polders, leverden wol in overvloed, terwijl
de gedurige aangroei der bevolking een groot aantal menschen

(1) Mon. Germ. Hist. Script., deel XIV, blz. 286. Zie nog eene merkwaardige anecdote in Vita
S. Arnulfi Suessionensis, Ibid., deel XV, blz. 889.
(2) Galbert: op. cit., blz. 29.
(3) Guibert de Nogent: De vita sua. Recueil des historiens de France, deel XII, blz. 251.
(4) Zie, omtrent die nijverheid, C.J. Klumker: Der friesische Tuchhandel zur Zeit Karls des
Grossen und sein Verhältniss zur Weberei des Mittelalters (Leipzig, 1899). A. Schulte:
Geschichte des Mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien
(Leipzig, 1900), deel I, blz, 78. nr 9; stelt terecht vast dat de Friesche lakens van de verste
middeleeuwen wezenlijk Vlaamsche lakens zijn.
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verplichtte een bestaan in de wolleweverij te zoeken. Deze was in de XIe eeuw reeds
zoo bloeiend dat de inheemsche wol niet meer toereikend was en dat de grooteigenaren
der omliggende streken hunne vachten naar de Vlaamsche jaarmarkten zonden(1).
Die staat van zaken leidde noodzakelijker wijze tot grondige veranderingen in de
inrichting der nijverheid. In het Karolingisch tijdvak werden de stoffen geweven,
zoowel door de vrije boeren van de kust als door de lijfeigene dienstmaagden van
de domaniale spinkamers(2). Doch als de voortbrenging, ten gevolge van de eischen
des handels, een tijdvak van vooruitgang huldigde, ontstond langzamerhand in den
schoot van den boerenstand een stand van handwerkslieden. De lakenwever scheidde
zich van de gezamenlijke landbouwbevolking, evenals de koopman vóór hem gedaan
had. Hij liet den veldarbeid staan, om zich gansch aan zijn ambacht te wijden. Hij
verliet het platteland en trok naar de middelpunten der handelsbedrijvigheid, waar
zekerlijk afnemers voor zijne voortbrengselen te vinden waren, alsook gezellen die
dezelfde levenswijze leidden, dezelfde belangen en dezelfde behoeften hadden als
hij. De door de kooplieden langsheen de kust en langsheen de rivieren gestichte
nederzettingen trokken dus de handwerkslieden bij. De lakennijverheid die, van de
eerste tijden af, in Vlaanderen eene uitvoernijverheid was, zocht met den handel in
betrekking te komen. Zij drong in alle steden tusschen de Canche en het Zwijn,
zoowel in de Romaansche, als in de Germaansche deelen van het land. Zij gaf aan
Vlaanderen het eigenaardig aanschijn, dat het tot de XVIe eeuw houden moest. De
Scheldevallei was bij uitnemendheid het land van het laken, zooals de valleien van
Rijn, Moezel, Loire en Garonne de landen van den wijn waren. Een der belangrijkste
van de Latijnsche gedichten der XIe eeuw, het Conflictus ovis et lini, roemt de
weldaden van de wol en de heerlijke hemelsblauwe weefsels met weerschijn, die
Vlaanderen ‘ten dienste der heeren’ vervaardigde(3).
Uit Vlaanderen ging de lakennijverheid over naar de streken

(1) Vita S. Macharii, Acta Sanctorum, April, deel I, blz. 880.
(2) Miracula S. Gisleni, Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 582.
(3) Haupt: Zeitschrift für Deutsches Alterthum, deel XI, blz. 215 238.
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met welke het door zijne stroomen in betrekking stond. Valencijn en Kamerijk aan
de Schelde, Maastricht aan de Maas en het in de nabijheid gelegen Sint-Truiden
mogen als voorposten der Vlaamsche lakennijverheid aanschouwd worden. Gansch
anders is het gesteld met de steden der Opper-Maas, inzonderheid Hoei en Dinant,
die zich, in de bergstreek van België, op gansch onafhankelijke wijze ontwikkelden
en haar voorspoed aan de metaalnijverheid danken. Naar allen schijn is deze nijverheid
in de Ardenner heuvelen zoo oud als de schapenteelt en de wolweverij in de nevelige
velden der kust. Ware zij namelijk, zooals men pleegt te veronderstellen, uit
Duitschland in België ingevoerd, dan laat het zich onmogelijk verstaan waarom zij
zich uitsluitend afzonderde in eene woeste, verre van de groote Rijnsche steden
verwijderde streek. Hoogst waarschijnlijk werden de tin- en koperaders aan de oevers
der Opper-Maas reeds tijdens het Romeinsch tijdvak ontgonnen en moesten zij ook
gedurende de eerste tijden der middeleeuwen de smidsen der streek van grondstof
voorzien. De uitbreiding des handels in de zeestreek deed het doorvoerverkeer langs
de Maas toenemen en de plaatselijke nijverheid van Hoei en van Dinant ontwikkelen.
Het is voorzeker uit die steden dat de metaalwaren kwamen welke, in de Xe eeuw,
in het tarief der tollen van Visé vermeld staan. In den aanvang der volgende eeuw,
lichtte de graaf van Namen te Dinant een weegrecht op lood, koper, tin en messing(1).
Weldra zijn de ertslagen des lands niet meer voldoende voor het stijgend verbruik
der smederijen. De inwoners van Hoei en Dinant moesten hunne grondstof uit
Duitschland halen. De Maas op en den Rijn af, gingen zij naar Keulen. Vervolgens
trokken zij naar de mijnen van Goslar(2). Evenals de Vlamingen, werkten zij
hoofdzakelijk voor den uitvoer. Hunne voortbrengselen werden verzonden verre naar
Frankrijk en naar Vlaanderen, van waar zij naar Engeland gingen. Evenals in den
vreemde het woord ‘Vlaming’ zooveel beduidde als ‘lakenwever’, werden de koper-

(1) H. Pirenne: Histoire de la constitution de la ville de Dinant, blz. 3 (Gent, 1889).
(2) K. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel I, blz. 13 en 31.
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slagers langzamerhand in Frankrijk ‘Dinantiers’ genoemd.
Terwijl, aan de Vlaamsche kust en in de Maas- en Scheldevalleien, handel en
nijverheid zich in de XIe eeuw snel ontwikkelden, was daarvan in het midden des
lands niets te zien. Brabant, dat de ruimte tusschen de beide stroomen inneemt, bleef,
langer dan de naburige volkeren, eene streek met uitsluitend landbouwende bevolking.
Het nam slechts aan de beweging deel, toen een straatweg tusschen Brugge en Keulen
aangelegd was. Dit is een voltrokken feit rond het midden der XIIe eeuw(1). Van dan
af zijn de stroomen de eenige handelswegen niet meer. Het doorvoerverkeer geschiedt
niet meer uitsluitend van het Zuiden naar het Noorden, volgens den loop van die
stroomen. Dwars door het vlakke land, van het Oosten naar het Westen, rijden
zwaarbeladen wagens van den Rijn, over de Maas te Maastricht(2), langs Sint-Truiden,
Leeuwe, Leuven, Brussel, Aalst en Gent, naar de oevers van het Zwijn.
Twee handelsstroomingen kruisen, voortaan, elkander in België. Het land wordt
langs alle kanten toegankelijk voor de koopwaren, die langs al zijne grenzen
binnenstroomen en welstand en bedrijvigheid verspreiden.
Die toestand brengt overigens vooral voordeel aan Vlaanderen, dat meer en meer
de zetel van den uitvoerhandel wordt, en waarheen het grootste deel van de opbrengst
der economische bedrijvigheid in de Schelde-, Maas- en Rijnvalleien verzonden
wordt. De havens van Holland - Tiel, Utrecht, Dordrecht - zijn niet opgewassen tegen
de mededinging van Vlaanderen. In

(1) Reeds op het einde der XIe eeuw, is die weg ‘per quod mercatoribus et peregrinis undequaque
venientibus transitus erat’ vermeld in Chronicon Affligemense, Mon. Germ Hist. Script., deel
IX, blz. 408
(2) Zie, omtrent de ligging van Maastricht, deze verzen uit het Leven van St-Servaes, aangehaald
door Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Uitg. Honigh), deel I, blz.
13 (Groningen, 1888):
‘Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in Ongheren,
Voer Colne ende voer Tongheren;
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in Vrancrijck,
Ende mit scepe, die des pleghen.
Te Denemerken ende te Norweghen,
Die weghe versamenen sich all dae.
Des is die stadt daer nae
Gheheiten Trajectum.’
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de XIIe eeuw strekt dezes aantrekkingskracht zich tot in het Oosten der Nederlanden
uit. De kooplieden van het land van Luik beginnen naar Brugge te komen. Weldra
wordt, op de markt van Dinant, het koper van Goslar door het Engelsche verdrongen;
te Luik, waar tot dan toe slechts Rijn- en Moezelwijn gekend was, drinkt men, in
1198, voor de eerste maal wijn van La Rochelle, die langs het Zwijn naar de
Nederlanden verscheept was(1).

II
De oudste oorkonden geven aan de eerste steden die zich op Belgischen bodem
verhieven, twee kenschetsende namen: portus (‘poort’), losplaatsen, of emporia,
stapelplaatsen(2). De taal leert ons dus zeer duidelijk dat die steden haren oorsprong
aan den handel te danken hebben. Zij zijn ontstaan bij de vorming van eene nieuwe
bevolking van kooplieden en handwerkslieden naast de oude boerenbevolking, en
het is daar waar de economische bedrijvigheid zich het best kon ontwikkelen, dat zij
het eerst verschijnen.
De plaats die zij innamen werd bepaald door de richting die de verhevendheid des
bodems, de ligging der valleien en de gesteldheid der kust aan het doorvoerverkeer
gaven. Zij ontstonden langsheen de groote handelswegen, daar waar een druk
goederenverkeer heerschte. Eenigen werden gebouwd, als Brugge en Nieuwpoort,
aan den rand van eene golf of aan den mond van eenen stroom, anderen, als Gent en
Luik, aan den samenloop van twee rivieren, nog anderen, ten slotte, - zooals
Sint-Omaars aan de Aa, Rijsel aan de Deule, Dowaai aan de Scarpe, Valencijn,
Kamerijk en Antwerpen aan de Schelde, Mechelen aan de Dijle, Hoei, Dinant,
Maastricht aan de Maas, - op den oever van een diepen en bevaarbaren waterweg.
Atrecht en Ieperen waren de pleisterplaatsen op de baan die van Frankrijk

(1) Reinier van Sint-Jacobs: Annales S. Jacobi Leodiensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XVI,
blz. 654.
(2) H. Pirenne: Villes, marchés et marchands au moyen âge (Revue Historique, deel LXVII),
blz. 62 en volg. (1898). De Vlaamsche woorden ‘poort’ (stad) en ‘poorter’ (burger) komen
voort van het woord portus en geenszins van het woord porta.
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naar het Noorden van Vlaanderen leidde; Brussel en Leuven werden gebouwd op de
baan van Brugge naar Keulen, daar waar de Zenne en de Dijle voor schuiten
bevaarbaar worden. Noodzakelijker wijze richtten de lieden, die het boerenbedrijf
vaarwel zegden en in de uitoefening van handel en nijverheid eene tot dan ongekende
levenswijze zochten, hunne schreden naar die bevoorrechte, door de natuur zelve
uitgekozen oorden.
De eerste steedsche gemeenschappen waren, in den volsten zin des woords,
koloniën van kooplieden en handwerkslieden(1), en het gemeentewezen ontstond te
midden van eene bevolking van uit alle streken toegestroomde lieden, die elkander
teenemaal vreemd waren(2). Nochtans zijn deze zwervers, hoewel de voorzaten der
poorters, de oudste bewoners der steden niet. Inderdaad, de kooplieden vestigden
zich geenszins op maagdelijken bodem. Overal groepeerden zij zich aan den voet
der muren van een klooster, eenen burcht of eene bisschoppelijke verblijfplaats
(civitas, castrum, municipium)(3). De nieuwgekomenen vonden, ter plaats waar zij
zich nederzetten, eene reeds oudere bevolking, bestaande uit hoorigen, ministeriales
of geestelijken(4). Dit was het geval te Gent, waar de nieuwe stad, ‘de poort van Gent’
opgericht werd tusschen de beide dorpen die tot de abdijen van Sint-Pieters en
Sint-Baafs behoorden; te Atrecht, waar zij gebouwd werd tegen het door de familia
van Sint-Waast bevolkte grondgebied; te Brugge, waar zij zich uitstrekte aan den
voet der vesting, die Sint-Donatuskerk, het woonhuis, de schatkamer en de spijkers
des graven omringde; te Kamerijk, waar zij eene groote oppervlakte besloeg rondom

(1) ‘Brugensis colonia’. Mon. Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 890. - H. Pirenne: Hist. de
Dinant, blz. 5, nr 3.
(2) H. Pirenne: L'origine des constitutions urbaines du moyen âge (Revue Historique, deel LVII),
blz. 73 en volg. - G. Des Marez: Etude sur la propriété foncière dans les villes du moyen
âge et spécialement en Flandre, blz. 6 en volg. (Gent, 1898).
(3) Daarom worden zij dikwijls, in de teksten der XIIe eeuw, suburbium geheeten.
(4) Voorzeker vonden zij daar ook negociatores van dienstbaren stand, die voor de aankoopen
voor de abdijen moesten zorgen. Doch het voorbeeld van België bevestigt volkomen de
stelling van G. von Below, die loochent dat de minste verwantschap tusschen deze en de
mercatores van het steedsche tijdvak bestond. Omtrent de negociatores der kloosters tijdens
het landbouwtijdvak der middeleeuwen, zie een werk van Imbart de la Tour in: Mélanges
d'histoire du moyen âge dédiés à Gabriel Monod (Parijs, 1897), blz. 5.
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den ringmuur, binnen welken zich de hoofdkerk, het bisschoppelijk paleis en
Sint-Albrechtsklooster verhieven.
Twee onderscheiden menschengroepen stonden dus allerwegen tegenover elkander,
zonder met elkander te versmelten. Slechts zeer langzaam geschiedde de vermenging
en slorpte de nederzetting der kooplieden, die van jaar tot jaar grooter en bloeiender,
trotscher en krachtiger werd, ten slotte al de vreemde elementen op, en schreef zij
aan de gezamenlijke stad haar recht en hare instellingen voor. Drie eeuwen waren
noodig om daartoe te komen; de ommekeer was maar voltrokken in de XIIIe eeuw.
De nieuwgekomenen die zich, sedert het begin der XIe eeuw, in de portus der zee
en der rivieren vestigden, hadden dezelfde maatschappelijke, doch geenszins dezelfde
gerechtelijke verhouding. Zij hadden eene gemeenschappelijke levenswijze, doch
niet een gelijken oorsprong. Onder die menschen die de oorkonden van den tijd
mercatores of a ‘colieden’ heeten, - waaronder zoowel de eigenlijke kooplieden als
de handwerkslieden begrepen werden, - vond men ondereen vrijgeborenen en ook
hoorigen, die de groote domeinen van het ronde ontloopen waren. Onder practisch
opzicht, was dit onderscheid overigens van weinig beteekenis. Want feitelijk wist
men schier nooit waar de nieuwe leden vandaan kwamen. Het waren vreemdelingen,
kolonisten en, vermits men hun geen meester kende, moest men ze wel als vrije
mannen bejegenen. Aldus ontsnapten zij natuurlijk aan de private rechtsmacht der
heeren. Moesten zij hoofdgelden en grondlasten betalen, dan toch waren zij in eens
vrijgesteld van de heerlijke rechten op de erfenissen - sterfval en keurmede - die op
de hoorigen drukten. Dadelijk stonden zij onder het gezag der openbare macht. Het
oudste monument van Belgisch gemeenterecht dat ons overgebleven is, - de lijst van
de ‘rechten’ des graven van Namen te Dinant, - verklaart uitdrukkelijk dat al degenen
die zich ‘in de kolonie van de stad’ vestigen, van den graaf en geenszins van den
ministerialis des bisschops van Luik verheffen(1). Evenzoo

(1) H. Pirenne: Histoire de Dinant, blz. 5
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in Vlaanderen, waar de graaf en zijne burggraven - ter uitsluiting der domaniale
ambtenaren - in de portus rechtspreken.
Die toestand verklaart zich niet alleen doordat de nieuwe bewoners vreemdelingen,
doch ook doordat zij kooplieden waren. Als dusdanig behoorden zij, inderdaad, tot
de openbare rechtsmacht. De ‘tollen’ (tonlieu, teloneum) op vervoer, koop en verkoop
der goederen zijn hoogheidsrechten welke, dientengevolge, aan den bezitter der
hoogste macht, wil zeggen aan den vorst behooren. Ook de rechtsmacht in zake
maten en gewichten behoort tot dezes bevoegdheid. Het onvermijdelijk gevolg hiervan
is dat de koopman, immer kooper en verkooper, juist door de uitoefening van zijn
bedrijf, aan de private rechtbanken onttrokken en onder den ‘ban’ of de rechtsmacht
des vorsten gesteld wordt. Evenals, gedurende het landbouwtijdvak en ten tijde van
de groote domeinen, hoorigheid de natuurlijke en noodwendige verhouding geweest
is, wordt persoonlijke vrijheid, van den beginne af, de gewone verhouding van de
kooplieden der steden. Zulke vrijheid betrachtten zij geenszins om die vrijheid zelve:
zij was slechts het gevolg van hunne nieuwe levenswijze.
Dadelijk legde zij hun de noodwendigheid van vereeniging en van onderling
hulpbetoon op. Inderdaad, de openbare rechtsmacht onder dewelke zij leven, is niet
een patriarchaal gezag zooals de private rechtsmacht, die over de hoorigen uitgeoefend
wordt. Daar de kooplieden niet, als deze, nevens welke zij hunne woning opgeslagen
hebben, het eigendom van een heer zijn, hebben zij ook niet, zooals deze, een
natuurlijken beschermer. Daar zij, verder, schier allen hunne bloedverwanten verlieten
om zich in de stad te vestigen, zien zij zich beroofd van den steun welken het in dien
tijd nog zoo machtige ‘geslacht’ aan elk zijner leden [biedt. Het zwervend leven der
kooplieden heeft hen overigens vroegtijdig genoopt zich te vereenigen, aan een
hoofdman te gehoorzamen, elkander bij te staan. Hun handel is een karavanenhandel(1).
's Zomers trekken zij naar de

(1) Zie Chronique de Lambert d'Ardre, uitg. Ménilglaise, blz. 229. - Miracula S. Gengulfi, Mon.
Germ. Hist. Script., deel XV, blz. 794. - Miracula S. Bertini, Acta Sanctorum, September,
deel I, blz. 597.
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naburige streken en, in den vreemde, moet ieder tellen op de zedelijke en stoffelijke
hulp zijner gezellen. Die lieden, welke het gelijke bedrijf en de gemeenschappelijke
belangen reeds dichter bij elkander brachten, zagen zich door vereeniging nog nauwer
verbonden. In schier al de Belgische steden kunnen wij, hoe zeldzaam de bronnen
ook wezen, reeds in de XIe eeuw, het bestaan van koopmansvereenigingen
vaststellen(1). Deze heeten, in de Germaansche deelen van het land evenals in
Noord-Duitschland en in Engeland, ‘gilden’ of ‘hanzen’; in de Waalsche streken
worden zij gewoonlijk frairies (broederschappen) of charités genoemd.
Hoe verscheiden overigens de uitdrukkingen wezen, waardoor die vereenigingen
aangeduid worden, bieden zij toch overal dezelfde hoofdtrekken en brengen zij overal
te midden van de anders ongelijksoortige massa vreemdelingen, eene vaste
groepeering, een zelfstandig lichaam tot stand, dat in de eerste behoeften der kolonie
kan voorzien. Wel is waar bemerken wij niets van hun invloed in de bisschoppelijke
steden van Lotharingen, waar de nieuwe inwoners, goedschiks of kwaadschiks, aan
beheer en tucht der bisschoppen onderworpen werden. Doch overal elders was die
invloed zekerlijk zeer levendig en zeer machtig. Reeds in de tweede helft van de XIe
eeuw erkent de burggraaf officieel, te Sint-Omaars, het bestaan van het gilde, waarbij
feitelijk al de kooplieden der stad aangesloten zijn(2). Van dan af is dat gilde eene
machtige, bloeiende vereeniging. Het heeft een deken tot hoofdman, een notaris en
ook opzieners. Het heeft een eigen lokaal, de ‘Gildehalle’, waar de leden 's avonds
bijeenkomen om samen te drinken en hunne belangen te bespreken. Het is blijkbaar
dat, op dit tijdstip, deze belangen overeenkomen met die van de stad. Het
koopmansgilde belast zich uit eigen beweging met de onontbeerlijkste openbare
diensten van de steedsche gemeenschap. Zijne kas, bestaande uit de door de dekenen
opgelegde

(1) H. Pirenne: La hanse flamande de Londres (Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 3e
reeks, deel XXXVII), blz. 82 en volg.
(2) Ch. Gross: The gild merchant, deel I, bl. 291 (Oxford, 1890). - Een nauwkeuriger tekst van
die belangrijke oorkonde verschijnt eerlang in het tijdschrift Le Moyen Age, door G. Espinas
en H. Pirenne.
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boeten en de gildepenningen, betaalt het aanleggen van wallen rondom de ‘poort’
en het onderhouden van straten en pleinen(1). Ongetwijfeld moest dit ook in vele
andere plaatsen geschieden. In de XIIIe eeuw besteedde de Charité de
Saint-Christophe te Doornijk nog een deel harer inkomsten aan vestingwerken, terwijl
zij ook de kosten voor belfort- en voor nachtwacht betaalde(2). Elders is de op kosten
van het gilde gebouwde halle in stadhuis veranderd. Te Rijsel zijn de ‘hansgraven’,
w.z. de hoofden der koopluivereeniging, ten slotte de schatmeesters der gemeente
geworden(3).
Hoewel het gilde geenerlei rechtstitel noch wettig gezag bezat, oefende het
nochtans, door eigen initiatief, een zeer machtigen invloed. Het was eene bron van
orde, tucht en vooruitgang. Langzamerhand neemt de koopmanskolonie, die feitelijk
door het gilde bestuurd wordt, het aanzien eener eigenlijke stad. Zij wordt omringd
van grachten, afsluitingen of muren. In haar midden, op de markt, naast de halle,
verheft zich eene door de inwoners gebouwde kapel, die bediend wordt door een op
hunne kosten onderhouden priester. Zij is geene voor een iegelijk toegankelijke plaats
meer, doch wordt een ‘burcht’. Voortaan onderscheiden hare bewoners zich van de
boeren uit het omliggende niet alleen door bedrijf en levenswijze, doch ook door het
verblijf in eene versterkte plaats. Zij worden niet meer alleenlijk kooplieden
(negociatores, mercatores), doch ook nog burgers (burgenses) geheeten.
De verandering der koopmanskoloniën in versterkte burchten mag, voor het grootste
deel der Belgische steden, als het uitgangspunt eener nieuwe ontwikkeling beschouwd
worden. Zij verklaart grootendeels de verdere uitbreiding van de stadsinstellingen
en van het stadsrecht. Inderdaad, voortaan staat men niet meer voor eene eenvoudige
nederzetting van kooplieden en

(1) ‘Finita potacione et persolutis expensis omnibus, si quid remanserit, communi detur utilitati
vel ad plateas vel ad portas vel ad ville municionem.’ Gross: op. cit., deel I, blz. 292.
(2) H. Vander Linden: Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen âge, blz. 33 (Gent,
1896).
(3) Ibid.: op. cit., blz. 33. - Omtrent de ‘Hansgraven’ in Vlaanderen, zie H. Pirenne: La Hanse
flamande de Londres, loc. cit., en Les Comtes de la Hanse de Saint-Omer (Bulletin de
l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, 1899), blz. 525 en volg.
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handwerkslieden, voor eene eenvoudige persoonlijke groepeering van menschen die
van nering en hanteering leven. De burcht is eene territoriale eenheid. De stadswal
sluit, binnen dezelfde ruimte, lieden van ongelijken stand in. Mercatores zijn nu
vereenigd met hoorigen, met geestelijken en met ministeriales, naast welke zij vroeger
als vreemdelingen geleefd hadden. De gemeenzaamheid van woonplaats doet
noodzakelijker wijze tusschen de oude domaniale bevolking en de nieuwe
koopmansbevolking een steeds sterkeren en engeren band ontstaan, en toont eene
neiging ze te vermengen, te versmelten. Hoe meer de economische bedrijvigheid
zich ontwikkelt, des te ijveriger streven de oude bewoners er naar, hun
oorspronkelijken stand te verlaten en zich eveneens op handel en nijverheid toe te
leggen. Anderzijds ontstaat verwantschap tusschen oude en nieuwe bewoners. De
huwelijken tusschen de schier altijd vrijgeboren nieuwgekomenen en de schier altijd
hoorige(1) vrouwen van de stad brengen eene stijgende verwarring in de gerechtelijke
verhouding der bevolking. En dit zoowel voor grondbezit, als voor inwoners. In de
meeste steden is de stadsgrond, onder oogpunt van recht, op de grilligste wijze
verdeeld. Naarvolgens hij tot de openbare macht, tot deze of gene heerlijkheid, tot
deze of gene kloostergemeenschap, dit of gene vroonhof behoort, is hij aan een
verschillend stelsel en aan eene verschillende rechtsmacht onderworpen(2).
De steden der XIe eeuw bieden dus aan den geschiedkundige het schouwspel van
eene maatschappelijke groep, die zich in het ontwikkelingstijdperk bevindt.
Tegenstrijdige strekkingen, onvereenigbare instellingen stooten tegen elkander en
vermengen zich, zonder in evenwicht te geraken. De levenswijze der bevolking is
bestendig in botsing met het recht dat haar beheerscht. Want dit voor de behoeften
eener landbouwende bevolking ingevoerde recht verschijnt, in de steedsche
gemeenschap, nog slechts als een samenraapsel van verouderde regelen, van
willekeurige gebruiken en van ‘slechte costumen’. De

(1) Zie blz. 176.
(2) Zie, omtrent de verhouding van den bodem in de Belgische dorpen, het voortreffelijk boek
van Des Marez - waarvan wij hooger - blz. 176, n. 2 - gewaagden.
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belemmeringen aan eigendom en persoonlijke vrijheid, de allerhande voorrechten
aan de grondheeren, de langdradige rechtspleging en dezer barbaarsche vormen zijn
nog slechts misbruiken, die dienen uitgeroeid. De zware tollen op koop en verkoop
worden nog slechts beschouwd als onbillijke belasting van den handel, als echte
afzetterij.
Natuurlijk stonden de kooplieden aan het hoofd van het verzet tegen het oude
stelsel. Onder de gesprekken der gildebroeders 's avonds in de vergaderzaal, ontstond
wat men het programma van de staatkundige eischen der burgerij noemen mag. Dat
programma was het wachtwoord van de nieuwe partijen aller tijden, namelijk:
‘vrijheid’. Want vrijheid is: volkomen uitroeiing van het vroonrecht, vrijmaking van
personen en gronden, afschaffing der menigvuldige soorten rechtsmacht, verandering
van de stad in een onderscheiden gerechtelijk grondgebied, met een recht
overeenkomstig de belangen der bevolking en een eigen tribunaal om dat recht toe
te passen.
De beweging die zich overal in den schoot der steedsche gemeenschappen
openbaarde, wekte weldra de aandacht der vorsten. Reeds op het einde der XIe eeuw,
bestond voor hen een ‘vraagstuk der steden’ en moesten zij vóór of tegen de burgerij
stelling nemen. Over het algemeen, waren de geestelijke vorsten de steden vijandig,
terwijl de wereldlijke vorsten haar genegen waren. Waarom, laat zich licht begrijpen(1).
Terwijl de wereldlijke vorsten in zake politiek geene ingewortelde grondbeginselen
hadden, bezaten de bisschoppen een zeker ideaal van maatschappelijke inrichting en
regeering. Het handelsleven viel zeer weinig in den zin der Kerk, die de winsten der
kooplieden met woekerij verwarde. De Kerk kon overigens geen afstand doen van
hare rechtbanken, hare vrijdommen, haar herbergrecht, hare gerechtelijke en geldelijke
voorrechten, die allen om te meest der burgerij hatelijk waren. Ten andere, was het
aanschijn der bisschoppelijke steden gansch verschillend van dat der andere steden.
Met hare menigvuldige

(1) H. Pirenne: L'origine des constitutions urbaines au moyen âge (Revue Historique, deel LVII,
blz. 305).
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kerken en kloosters, waren zij in de allereerste plaats priestersteden, en de bisschoppen
spanden natuurlijk alle pogingen in om de handeldrijvende bevolking onder hun
gezag te houden; zij ontzegden haar ook eene zelfstandigheid die voor de veiligheid
en de onafhankelijkheid der geestelijken een dreigend gevaar kon worden. Zij deden
dus maar zeer traagzaam afstand van hunne voorrechten en, over het algemeen,
slechts wanneer zij daartoe door oproer gedwongen waren. In het bisdom Luik, waren
de steden van tweeden rang, als Dinant, Hoei, Sint-Truiden, in staatkundige
ontvoogding, de hoofdstad verre vooruit. Reeds in 1066 gaf bisschop Diedewijn aan
de stad Hoei, - die toen al een belangrijk handelscentrum was, - mits afstand van het
derde, vervolgens van de helft van de tilbare have harer bewoners, eene zeer
voordeelige vrijheidskeure(1). Uit den ongelukkiglijk al te beknopten inhoud, ons van
deze oorkonde - de oudste van dien aard in België - overgebleven, blijkt ten
overvloede dat die keure voor doel had de gerechtelijke verhouding der bevolking
te regelen en de voorzeker door de kooplieden geëischte hervormingen in het
rechtswezen te brengen. De inwoners zelven, die in de oorkonde den nieuwen naam
van burgenses krijgen, verschijnen als een bevoorrecht lichaam. Terwijl de
bisschopszetel openstaat, zullen zij zich gelasten met de wacht van den burcht der
stad en, bij oorlog, moeten zij slechts acht dagen na de Luikenaars de wapens nemen.
Daaruit blijkt wel dat de vrijheid van Hoei ouder is dan die van Luik. Doch weldra
gaf de investituur-strijd, zoowel in de Nederlanden als in Duitschland, aan de
bisschoppelijke steden eene voortreffelijke gelegenheid om het juk harer heeren af
te schudden.
Wij weten niet goed wat te Luik onder de regeering van keizer Hendrik IV voorviel,
doch het valt niet te betwijfelen dat het volk, wiens vijandige gezindheid jegens de
hoogere geestelijkheid ons door Sigebert van Gembloers gekend is, de toenmalige
onlusten ten nutte maakte om zijn toestand te verbeteren. In 1107 en 1109, bevestigde
Hendrik V aan de kanunniken van

(1) G. Waitz: Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte (2e uitg.), blz. 9 (Berlijn, 1886).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

184
Luik en aan die van Maastricht hunne antiquissima privilegia, evenals de door hen
in beide steden uitgeoefende rechtsmacht(1), wat bewijst dat de burgerij beproefd had
die rechtsmacht in handen te krijgen. Zoo het de burgerij niet geslaagd was, in al
hare eischen te doen toestemmen, kreeg zij toch eene ruime genoegdoening. De
keizer ontsloeg de Luikersteden van de rechtsmacht des vredestribunaals(2). Daardoor
kwamen zij in het bezit van een bijzonderen vrede, vormden zij, onder opzicht van
rechtsmacht, onderscheiden grondgebieden en kregen zij elk eene plaatselijke ‘wet’.
De geschiedenis van Kamerijk laat ons de ontwikkeling van de gemeentebeweging
- van welke wij, voor Luik, slechts den uitslag kennen - van nabij volgen(3). In de XIe
eeuw was die stad ongemeen welstellend geworden. Eene koopmanskolonie was aan
den voet van den bisschopsburcht ontstaan en in 1070 was zij reeds van een
versterkten ringmuur omgeven. Als de koopmansbevolking met de oude stad
vereenigd was, onder het beheer van 's bisschops burggraaf en ambtenaren, hielden
deze rekenschap met hare belangen noch met hare behoeften en pasten zij haar het
vroonrecht in al zijne strengheid toe(4). Weldra heerschte eene heimelijke misnoegdheid
onder de nieuwe bewoners. Zij troffen in 't geniep voorbereidselen tot oproer, zwoeren
malkander te helpen en wachtten met ongeduld op eene gunstige gelegenheid. Deze
bood zich aan in 1077, als de kort te voren gekozen bisschop Geeraard II de stad
moest verlaten om van Hendrik IV zijn verlei te ontvangen. Hij was nauwelijks
vertrokken, als de burgers de poorten bemachtigden en de heerschappij der gemeente
uitriepen.
Omtrent het beoogde doel blijft geen den minsten twijfel, als men nagaat dat de
beweging aangestookt en geleid was door de

(1) Waitz: Urkunden, blz. 37.
(2) Gillis d'Orval: Gesta episcoporum Leodiensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz.
94.
(3) Zie, voor de geschiedenis der gemeente Kamerijk, het naar bronnen van dien tijd gemaakte,
omstandige verhaal van W. Reinecke: Geschichte der Stadt Cambrai bis zur Erteilung der
Lex Godefridi, blz. 100 en volg. (Marburg, 1896).
(4) ‘Creberrime deplorantium civium conquestiones invicem conferuntur, miseros se non habere
patronum sed expilatorem publicum; nullum aliud sibi futurum remedium, nisi longius aliquo
secederent.’ Gesta episcoporum Camerac., Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 454.
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rijkste kooplieden van de stad(1). De ‘commune’ van Kamerijk verschijnt dus zeer
klaar als het gevolg van de economische vervorming die bij de steedsche bevolking
plaats greep. Het was eene gewelddadige poging om het verouderde stelsel van het
bisschoppelijk bestuur te vervangen door een staat van zaken, in verband met de
behoeften van een nieuwen toestand. De oproerlingen hadden zeker de openbare
meening met zich. De armen, en in 't bijzonder de wevers, die opgehitst waren door
de begeesterde woorden van den Gregoriaanschen priester Ramihrdus, die den
bisschop openlijk van simonie beschuldigde, namen aan het oproer deel(2). Door den
godsdienstijver der eenen, door de gansch practische strekkingen der anderen
begunstigd, werd de ‘commune’ te midden van de algemeene begeestering plechtig
bezworen. Zij was overigens maar van korten duur. Nauwelijks had de bisschop kond
van de gebeurtenissen, of hij keerde terug en bewerkte dat hij, onder voorwendsel
te willen onderhandelen, met de ridders van zijn gevolg in de stad gelaten werd.
Zooals altijd in een strijd waar sterk afgeteekende klassen tegenover elkander staan,
was de weerwraak verschrikkelijk. De ridders plunderden de huizen der poorters,
eene menigte inwoners werden omgebracht of op de pijnbank gelegd. Ramihrdus
stierf op den brandstapel.
Op die wijze eindigde, in 't bloed gesmacht, de eerste ‘commune’ waarvan de
stedelijke geschiedenis der middeleeuwen gewaagt(3). Doch de economische oorzaken
welke haar in 't leven geroepen hadden, waren al te machtig om haar invloed voor
langen tijd te onderdrukken. Eene dubbele bisschopsverkiezing en het ontstaan van
twee partijen in den schoot der geestelijkheid, waarvan de eene Gregoriaansch en de
andere

(1) Ibid., blz. 498.
(2) Chronicon S. Andreae Castri-Cameracesii, Mon. Germ. Hist. Script., deel VII, blz. 540.
(3) Men heeft soms, en Reinecke is nog van deze meening, een opstand die in 958, te Kamerijk,
tegen den bisschop uitbrak, als eene commune-beweging aanzien. Dit is zeker eene dwaling.
Het oproer van 958 vertoont geen enkel burgerlijk karakter. Het is eene eenvoudige
oppositie-beweging tegen het beheer van bisschop Berengar. Onder Everachar was de stad
Luik eveneens het tooneel van een tegen den bisschop gericht oproer. De cives, waarvan ter
gelegenheid van deze twee gebeurtenissen in de oorkonden spraak is, zijn heel iets anders
als de kooplieden-burgenses der XIe eeuw.
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keizersgezind was, lieten in het begin der XIIe eeuw de burgers toe, het verloren
terrein in te winnen. Opnieuw namen de kooplieden de leiding der beweging; zij
stelden de ‘commune’ opnieuw in, en bisschop Walcher, die gedwongen was goed
te staan met de poorterij, - zooniet keerde deze zich tot zijn mededinger Manasses,
- erkende plechtig de nieuwe stedelijke inrichting (1101). Zes jaar lang maakte da
‘commune’ een schier onafhankelijk gemeenebest uit: zij had een leger, oorloogde
tegen den graaf van Vlaanderen, beschikte naar believen over de bisschoppelijke
inkomsten; kortom, zij was eenigen tijd met de Italiaansche vrije steden te vergelijken.
Die toestand bleef zoo tot in 1107; in dat jaar herstelde Hendrik V het bisschoppelijk
gezag in de stede, en scheurde hij het charter der ‘commune’. Evenwel was het oude
stelsel onmogelijk geworden en kon de bevolking niet meer onder de macht van 's
bisschops ministeriales en vazallen staan. Na de afschaffing der ‘commune’, bleef
de door deze geschapen stadsinrichting in hare hoofdtrekken bestaan. De stad behield
hare eigen schepenbank en hare magistraten. Overigens getroostte zij zich nooit in
't verlies van de souvereine voorrechten, welke zij in 't begin der XIIe eeuw genoten
had. Het dominium civitatis bleef steeds het doel van haar streven en, tot in het midden
der XIVe eeuw, is hare geschiedenis niets dan een verbitterde strijd tegen haren heer
om de ‘commune’ te herstellen, geheel het bestuur van de stad te bemachtigen en
den bisschop alleen de uitoefening van zijn geestelijk ambt te laten. Er heerschte een
altijddurend misverstand tusschen beide vijandelijke machten en men kon de rechten
van den leenheer niet in evenwicht brengen met die van de poorterij.
De gebeurtenissen die van 1077 tot 1107 te Kamerijk voorvielen, baarden een
onzeggelijk opzien in de naburige streken. Zij verwekten een algemeene oproerige
beweging die zich van oord tot oord voortzette. De meeste bisschoppelijke steden
van Picardië - Noyon, Beauvais, Laon, Amiens, Soissons - riepen op hare beurt de
‘commune’ uit. Naar het schijnt, stelde de handeldrijvende bevolking van
Noord-Frankrijk zooveel belang in den strijd der Kamerijkers tegen hunnen bisschop
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als, drie eeuwen later, de ambachtslieden van Parijs, Rowaan en Luik stelden in den
strijd der Gentenaren tegen Lodewijk van Male.
Terwijl de bisschoppelijke steden die geweldige bewegingen beleefden en slechts
door onverpoosden strijd hare zelfstandigheid verworven, vonden de Vlaamsche
poorters, in hunne vorsten, rechtzinnige beschermers. Nergens hadden zij tegen locale
dynasten te strijden. Dank zij de stevige territoriale eenheid van het land en de macht
des vorsten, gerechtsheer in heel zijn graafschap, stonden de kooplieden, om het
even in welk oord zij zich bevonden, van den beginne af, in rechtstreeksche betrekking
met den leenheer. Dat verklaart het zoo treffend eenheidskarakter dat men in
Vlaanderen's gemeentewezen vindt. Daar dit laatste onder een uitsluitend staatkundig
gezag stond, werd zijn bloei niet, zooals te Luik of te Kamerijk, door de domaniale
inrichting of de geestelijke instellingen belemmerd. De graaf was voor zijne steden,
evenals hij het reeds sedert de Xe eeuw voor zijne abdijen was, eene soort oppervoogd.
Hij begunstigde hare ontwikkeling gelijk hij destijds de kloosterhervorming van
Geeraard van Brogne ondersteund had; hij maakte, om zoo te zeggen, de baan klaar
voor zijne steden en hielp haar uit al zijne krachten om het nieuw recht te stichten
dat haar onontbeerlijk geworden was. Daardoor bleven zij aan hunne rol van hoeders
van recht en vrede trouw en zorgden zij tevens voor hunne schatkist. De tollen op
koopwaren maakten, inderdaad, een ruim deel hunner inkomsten uit; de voorspoed
des vorsten hing dus noodzakelijker wijze af van den voorspoed der steden. De
tegenstelling tusschen de handelwijze der bisschoppen en die der graven van
Vlaanderen tegenover de poorterij verklaart zich dus heel natuurlijk: ongelijke
toestanden en niet ongelijke personen maken dat verschil van houding duidelijk.
Naar het schijnt, werden de eerste privileges aan de ontluikende steden door
Robrecht den Fries verleend(1). Sedert het

(1) § 18 van het charter van Sint-Omaars van 1127 (Giry: Histoire de Saint-Omer, blz. 374)
somt de privileges op welke door graaf Robertus Barbatus aan de stad erleend worden.
Terwille van den bijnaam Barbatus gelooft schrijver dat de vorst, waarvan hier spraak,
Boudewijn met den Baard (988-1036) is. Nu, stellig is het dat hier aan Robrecht den Fries
(1071-1093) te denken is. Inderdaad, deze graaf wordt Robertus Barbatus geheeten door den
schrijver van eene naamlooze levensbeschrijving van Karel den Goede (Mon. Germ. Hist.
Script., deel XII, blz. 620) en in een charter van 1095 in Miraeus: Op. dipl., deel III, blz. 20.
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einde der XIe eeuw kan men de bemoeiing van het grafelijk gezag ten gunste van de
in de portus gevestigde kooplieden vaststellen. Deze zien hunne eischen wettelijk
bekrachtigd. Langzamerhand worden de verschillende punten van het programma
der poorterij ingewilligd. Het rechterlijk tweegevecht wordt afgeschaft(1), de geestelijke
rechtsmacht wordt beperkt(2), krijgsdienst is nog alleen verschuldigd bij vijandelijken
inval(3). Reeds in het begin der XIIe eeuw bezitten zekere plaatsen handelsvrijheden.
De vorst ziet van het ‘zeewerp’ af en heft de tollen ten voordeele der gilden op(4).
Eens de stad een bijzonderen vrede bezit, wordt romdom haar grondgebied eene
versterkte omheining gebouwd of eene gracht gegraven. Die vrede wordt in de teksten
‘keure’ (cora) of ‘wet’ (lex) geheeten, en het feit dat beide woorden van gelijke
beteekenis zijn, kenschetst wel den bijzonderen aard der gemeente-instellingen in
Vlaanderen(5). De stedelijke vrede is eene ‘keure’, omdat hij door de burgerij gekozen
werd; hij is eene ‘wet’, omdat hij door den graaf bekrachtigd werd en door hem
gewaarborgd wordt. De keure wordt noodzakelijker wijze gevolgd door eene
bijzondere rechtbank. Reeds tijdens de regeering van Karel den Goede heeft elke
portus eene eigen schepenbank, de ‘wet’, die door den vorst ingesteld is, als orgaan
van het plaatselijk recht. Die schepenbank, die voor de burgerij rechtspreekt, is
samengesteld uit poorters, doch blijft het karakter van eene heerlijke rechtsmacht
behouden. De Vlaamsche steden waren niet genoodzaakt, als Kamerijk, op geweldige
wijze met hunnen vorst af te breken en zijne rechts-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Te Ieperen in het jaar 1114.
Charter van St-Omaars, § 3.
Id., § 4.
Id., § 5.
‘Lex et consuetudo que cora vocatur’ (Keure van het Veurne-Ambacht). ‘Legem que dicitur
chore’ (Keure der Vier-Ambachten). ‘Legem sive choram’ (Keure van het Land van Waas).
Zie, omtrent de gelijke beteekenis van lex en van pax, Gislebert: Chronicon Hanoniense,
uitg. Arndt, blz. 78: ‘Legem instituit [comes] que pax nominatur.’
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macht te bemeesteren. Het evenwicht tusschen de voorrechten des leenheeren en de
zelfregeeringder burgerij werd zonder moeite tot stand gebracht.
De gebeurtenissen die volgden op den moord van Karel den Goede, in 1127, toonen
klaar hoe belangrijk de Vlaamsche steden reeds te dien tijde waren. Dan spelen zij
voor de eerste maal eene politieke rol: de eerste poging die een koning van Frankrijk
aanwendt om het graafschap aan zijne macht te onderwerpen, lijdt schipbreuk op
den wederstand dier gemeenten(1).
Karel de Goede had geene kinderen. De tijding van zijn dood was dan ook voor
talrijke pretendenten, die met het huis van Vlaanderen min of meer nauw
vermaagschapt waren, de gelegenheid om aanspraak op zijne nalatenschap te maken.
De graven van Holland, van Leuven en van Henegouw, Dirk van den Elzas, zoon
van den hertog van Lorreinen(2), Willem van Ieperen, Willem van Normandië en
koning Hendrik van Engeland waren de voornaamste mededingers. Krachtens het
leenroerig recht, moest de koning van Frankrijk onder hen kiezen. Lodewijk VI koos
Willem van Normandië die, eens dat hij in 't bezit van Vlaanderen zou zijn, een
voortreffelijke bondgenoot tegen den koning van Engeland, zijn doodvijand, wezen
zou. Willem werd zonder moeite door de Vlaamsche baronnen erkend. De koning
bekommerde zich niet om het gevoelen der steden: het moest hem weldra berouwen.
Door de krachtdadigheid waarmede Karel de vredeswetten en de aan de poorterij
vergunde privileges in stand hield, waren de kooplieden hem ten zeerste toegedaan.
Zijn gebeente werd door het volk aan den abt van Sint-Pieters ontrukt, die het in zijn
klooster wilde bijzetten. Kort daarop ondernamen de Bruggelingen en de Gentenaren,
onder de aanvoering van Gervaas van Praet, de belegering van den burcht van Brugge,
waar Karel's moordenaars de wijk genomen hadden. Nochtans was het er niet alleen

(1) Zie, omtrent al deze gebeurtenissen, het voortreffelijk verhaal van Galbert, volgens dag voor
dag op wastafelen geschreven aanteekeningen. Geenerlei schrift der XIIe eeuw geeft zulken
trouwen indruk van het leven der burgerij. Galbert: Histoire du meurtre de Charles le Bon,
comte de Flandre, uitg. H. Pirenne (Parijs, 1891).
(2) Dirk steunde zijne rechten op het feit dat zijne moeder, Geertruida, dochter van Robrecht
den Fries was.
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om te doen, een door het volk beminden vorst te wreken. De burgerij begreep zeer
goed dat, bij de crisis welke het land beleefde, hare duurbaarste belangen op het spel
stonden. Zou de nieuwe vorst die Vlaanderen's troon beklimmen moest, tegenover
haar de staatkunde van Karel en zijne voorzaten volgen? Zou hij, als zijne
voorgangers, hare behoeften en hare streving begrijpen? Was het niet veeleer te
vreezen dat hij zich verbinden zou met den adel, die nu reeds de aangelegenheid, dat
de troon openstond, ten nutte maakte om de kooplieden uit te plunderen? In die
omstandigheden besloten de steden elkander onderling bij te staan en eensgezind te
handelen. Zij verbonden zich, slechts een heer te zullen erkennen die voldoende
waarborgen bood. Zij verstonden deel te hebben in de benoeming des graven, en
huldigden Willem eerst dan, als zij hem uitdrukkelijk gekozen hadden, want zij
achtten zich verbonden noch door de bekrachtiging des konings, noch door de
toestemming des adels. Willem, die brandde van ongeduld Vlaanderen's kroon op
het hoofd te zetten, toonde zich overigens tegenover haar zeer inschikkelijk. Hij deed
afstand van tollen en grondcijnsen en schonk zelfs aan de burgers van Sint-Omaars,
het recht geld te slaan. Doch hij kwam aan zijne verbintenissen te kort. Met de
toestanden in Vlaanderen onbekend, beoordeelde hij dit land alsof het Normandië
of Ile de France was. Hij begreep niet dat hij te doen had met een volk dat, in
maatschappelijke ontwikkeling, de naburige streken verre vooruit was. Hij beging
dezelfde fout die, twee eeuwen later, Philips den Schoone's luitenant zoo duur moest
te staan komen. Hij meende dat de steun des adels voldoende wezen zou om zijn
gezag in stand te houden, en hij vergat weldra de verdragen die hij met de burgers
gesloten had. De adel, door die houding verstout, ging alle palen te buiten. Opstanden,
waaraan de Engelsche invloed niet heel vreemd schijnt, braken in de steden los.
Willem's mededingers vatten weder moed: Gent en Brugge openden hunne poorten
voor Dirk van den Elzas. Te vergeefs trachtte Lodewijk VI zich daartegen te verzetten.
Niemand kwam naar de door hem te Atrecht belegde vergadering. De burgers
verweten hem dat hij het graafschap voor 1000 mark
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zilver aan Willem had verkocht; zij beweerden zelfs dat hij geen aanspraak op
Vlaanderen had. De oorlog brak los.
Het grootste deel van den Vlaamschen adel, versterkt door koninklijke hulptroepen
stond aan de zijde van Willem. Dirk had op zijne hand heel de bevolking der steden
en de kloeke bewoners der kust. De oorlog tusschen beide prinsen kreeg aldus het
aanschijn van een maatschappelijken strijd tusschen den leenroerigen adel en de twee
nieuwe standen die de toekomst voor zich hadden: de burgerij en de vrije boeren.
De dood van
Willem bij het beleg van Aalst (27 Juli 1128) bespoedigde het overigens
ontwijfelbaar einde van den strijd. Heel het land erkende Dirk, en de koning van
Frankrijk liet het aan zijne opvolgers over, eene politiek voort te zetten wier eerste
proefneming zoo slecht uitgevallen was: hij bekrachtigde het voltrokken feit en
beleende den overwinnaar.
Op die wijze ontstond in Vlaanderen eene nieuwe dynastie, die den troon aan de
burgerij te danken had. Dirk van den Elzas, die ondanks het verzet van den
opperleenheer door een volksopstand aan 't bewind komt, doet onwillekeurig denken
aan Willem van Oranje. Evenmin als het huis van Oranje, vergat het huis van den
Elzas overigens den oorsprong van zijn geluk. De zaak der steden was steeds de
hunne. De verschillende vorsten die het aan het land schonk, begrepen allen dat het
onmogelijk was, tegen de steden te regeeren. Zij wachtten zich wel de proefneming
van Willem van Normandië te vernieuwen. Zij zagen duidelijk in dat, in de hun te
beurt gevallen handelsen nijverheidsstreek, geenerlei gezag stevig zijn kon, als het
niet gesteund was op een innig verbond met de bevolking der steden.
Met dat doel, huldigden zij eene zeer behendige staatkunde. Zij ruimden eene
plaats aan de steden in den Vlaamschen staat en het gelukte hun, zelfstandigheid aan
de gemeenten te verleenen, zonder afstand te doen van hunne souvereine rechten. In
stede van zich privileges te laten ontrukken, verleenden zij die uit eigen beweging.
Al de groote Vlaamsche steden werden met dezelfde welwillendheid bejegend. Onder
de regeering van Philips van den Elzas, kregen zij allen dezelfde instellingen en
werden zij door dezelfde keuren beheerscht, derwijze dat de
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rechten en plichten van elke harer door die der andere afgemeten en gewaarborgd
waren. Er was, in den volsten zin des woords, een aan alle steden gemeenschappelijk
Vlaamsch stadsrecht en, zoowel in de Romaansche als in de Germaansche deelen
van het graafschap, onderscheidde de burgerij zich door een samenhang en eene
gelijkaardigheid die te vergeefs in de overige vorstendommen der Nederlanden te
zoeken zijn. In weerwil van het verschil van taal en zeden, maakten de Dietsche
steden Brugge, Gent en Ieperen samen met de Waalsche steden Atrecht, Rijsel en
Dowaai eene enkele gemeentelijke familie uit, wier leden aan dezelfde vrijheden
deel hadden en, tegenover den leenheer, op gelijken voet stonden.
Niet het charter van Brugge, Vlaanderen's groote Germaansche haven, doch het
charter van Atrecht werd op de verschillende steden toegepast en was de grondslag
van haar recht. Atrecht werd de hoofdplaats van al de gemeenten des graafschaps,
zoowel benoorden als bezuiden de taalgrens, Bovendien behield de graaf zich het
recht voor, de schepenen der andere steden, bij onrechtvaardig oordeel, vóór de
schepenbank van Atrecht te dagvaarden(1). De omstandigheden, waarbij de eerste
keuren verleend werden, zijn ons te slecht bekend om de reden van dit aan de
Waalsche stad gegeven privilege te vatten. Atrecht was gewis onder de vorsten van
het huis van den Elzas(2) eene der rijkste steden van het land. Hier bevond zich de
voornaamste munt van Vlaanderen(3) en daardoor kan die vleiende onderscheiding
verklaard worden.
Zooals wij zegden, ontwikkelden de Brabantsche steden zich veel langzamer dan
de Vlaamsche. Terwijl Gent, Brugge en Rijsel in het begin der XIIe eeuw reeds een
ruim deel namen

(1) ‘Si scabini a comite vel a ministro comitis submoniti, falsum super aliqua re judicium fecerint,
veritate scabinorum Atrebatensium. sive aliorum qui eamdem legem tenent, comes eos
convincere poterit...’ Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de la Flandre, deel II, blz. 420. Een
dergelijk feit wordt aangetroffen in het land van Luik, wiens Romaansche hoofdstad haar
recht schonk aan de Vlaamsche als aan de Waalsche steden van het bisdom. Dat is
aanmerkenswaardig, omdat het duidelijk bewijst dat de stedelijke beweging in hoofdzaak
maatschappelijk was, waardoor stam noch taal er weinig invloed op hadden.
(2) Willem Brito heet Philips van den Elzas soms ‘Comes Atrebatensis’.
(3) A. Harmant: Histoire monétaire de la province d'Artois, blz. 104 St-Omaars, 1843).
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aan de staatkundige gebeurtenissen en door haar optreden beslisten over den uitslag
van den strijd tusschen de vorsten die aanspraak maakten op de kroon, spelen Leuven,
Brussel en Antwerpen nog geenerlei rol. Slechts in de tweede helft der XIIe eeuw,
beijveren de hertogen van Brabant zich de stelling van de verrijkte en invloedkrijgende
burgerij te regelen. Zij ook waren de steden stelselmatig genegen. De stedelijke
politiek van Hendrik I (1190-1235) doet eenigszins denken aan die van Philips van
den Elzas. In Brabant treft men die eenheid niet aan welke in het Vlaamsch
gemeentewezen zoo diep ingeworteld was. De Brabantsche charters zijn niet allen
gelijk opgesteld en laten niet zoo duidelijk als de Vlaamsche charters het inzicht
blijken, de rechten der burgerij op gelijke wijze vast te stellen. De hertog gaf eene
wet aan elke plaats, zonder te trachten het overal verschillend gemeentewezen
eenvormig te maken. Zijn invloed op de ontwikkeling der stedelijke instellingen was
zwakker dan die der Vlaamsche vorsten.
Onder de wereldlijke vorstendommen der Nederlanden, onderscheiden Vlaanderen
en Brabant zich door hunne talrijke en bloeiende steden. Henegouw en Holland
schijnen daartegen verre ten achteren. De Hollandsche steden treden slechts in de
eerste helft der XIIIe eeuw in de geschiedenis op, en Henegouw heeft maar eene
enkele belangrijke stad: Valencijn, dat, door zijne ligging aan de Schelde, zich met
de Vlaamsche steden ontwikkelde en wiens gemeentewezen op het hare gelijkt. En
Doornijk ontving in 1188(1) een gemeentecharter van Philips-August, doch het lag te
verre van Midden-Frankrijk. Daardoor kwam het weinig met dat land in betrekking.
Heel de middeleeuwen door was het, tusschen Vlaanderen en Henegouw, als
gemeenebest schier zoo zelfstandig en onafhankelijk als de vrije Rijkssteden.

(1) Ch. Duvivier: La commune de Tournai de 1187 à 1211 (Bullet. de l'Acad. de Belgique, 1901,
blz. 247 en volg.).
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Hoofdstuk II
De leenroerige politiek tot aan den slag van Bouvines
I
In denzelfden tijd dat handel en nijverheid het aanzicht der Nederlanden veranderden,
ontstonden ook grondige wijzigingen in de verhoudingen welke, gedurende het eerste
deel der middeleeuwen, den politieken toestand van Vlaanderen en van Lotharingen
bepaald hadden. Inderdaad, meer nog dan vroeger, waren die streken, door de kracht
van haar economisch leven, door de menigvuldige betrekkingen die zij met den
vreemde onderhielden, blootgesteld aan den invloed van de naburige landen. Zij
voelden onmiddellijk den weerstuit van de gebeurtenissen welke, van het begin der
XIIe eeuw af, het evenwicht van West-Europa zoo grondig wijzigden. De schijnbare
verwikkelingen harer locale geschiedenis worden lichtelijk opgehelderd, als men
maar de algemeene geschiedenis nagaat(1).
Door de keizerlijke Kerk te vernietigen, had de investituurstrijd de Lotharingische
vorsten in de mogelijkheid gesteld het juk der bisschoppen af te schudden. Het was
gedaan met de groote provincie die, tusschen Maas en Schelde, aan Duitschland's
westergrens lag. De locale dynastieën verdeelden het land onder elkander en een
bont mengelmoes van kleine onafhankelijke grondgebieden verving de sterke eenheid
van vroeger. De naam ‘Lotharingen’ was weldra anders niet meer

(1) Eene tamelijk volledige, hoewel eenigszins verwarde uiteenzetting van de leenroerige oorlogen
in de XIIe eeuw vindt men in G. Kröger: Niederlothringen im zwölften Jahrhundert (Elberfeld,
1893).
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dan eene louter geographische uitdrukking. In de XIIIe eeuw verloor hij zelfs zijne
oorspronkelijke beteekenis en werd hij nog slechts gebruikt voor de landen die
verhieven van het hertogdom Brabant; van toen af werden al de streken, die zoolang
Lotharingen heetten, ‘Nederlanden’ (Partes advallenses) genoemd(1).
Het gelukte den keizers niet die landen, die hun ontsnapten, weder onder hunne
heerschappij te brengen. Machteloos moesten zij het werk van Hendrik den Vogelaar
en van Otto I in duigen zien vallen. Hendrik V was de laatste hunner, die aan het
hoofd van een leger in de Nederlanden gekomen is(2). Na hem, richtten de Duitsche
keizers, gedurende de XIIe eeuw, slechts zeer zelden hunne schreden voorbij Aken,
en in de XIIIe eeuw deden zij dit in 't geheel niet meer(3). De landen aan den linkeroever
der Maas werden meer en meer vreemd aan het Keizerrijk. De band van
opperleenheerschap die hen aan hetzelve hechtte, rekte zich langzamerhand zoodanig
uit, dat zij hem op den duur niet meer voelden(4). De Hohenstaufen vermochten niet
hem vast te leggen en bekreunden er zich overigens weinig om. Onder Frederik
Barbarossa beschouwde hun trouwste aanhanger in de Nederlanden zich als
onafhankelijk: als hij tusschen Duitschland en Frankrijk onzijdig bleef, was hij innig
overtuigd dat hij teenemaal zijn plicht tegenover den keizer gekweten had(5).
Met den dood van Hendrik V (1125) begint de scheiding

(1) Waitz-Zeumer: Deutsche Verfassungsgeschichte, deel V, blz. 169, noot. Giselbert duidt het
deel van Lotharingen ten Noorden van Henegouw altijd aan door de woorden ‘Partes
advallenses’. In de Fransche teksten wordt die streek dikwijls ‘Pays des Avallois’ geheeten.
(2) Ongetwijfeld trok Otto van Brunswijk nog in de XIIIe eeuw met zijne troepen door België.
Doch het gold hier een krijgstocht tegen Philips-August en niet tegen Belgische vorsten.
(3) Behalve Albrecht van Oostenrijk welke, op het einde der XIIIe eeuw, in zijnen strijd tegen
Jan van Avesnes tot aan Nijmegem drong.
(4) Sedert de regeering van Lotharius van Supplinburg is de keizer den Nederlanden zoo vreemd
geworden dat de vorsten die zijne bescherming zoeken, geen ander middel vinden dan hem
een landgoed te geven dat zij vervolgens weder van hem in leen nemen. Zie een merkwaardig
voorbeeld in de Gesta abbat. Trudon., Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 359.
(5) Giselbert: Chronicon Hanoniense, loc. cit., blz. 169: ‘Dicebat eciam comes Hanoniensis,
quod hominibus regis Romanorum castra sua reddere non debebat, nec transitum eis per
terram suam pararet, cum in hoc vastatio terre sue immineret. Ipse enim in marchia imperii
Romanorum et regni Francorum manens, terram suam custodire debebat in eorum guerris’.
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tusschen het Keizerrijk en Lotharingen. Zij voltrok zich ongewild en ongezocht,
zonder strijd noch burgertwist. Geenerlei gebeurtenis van dien tijd is te vergelijken
met de verschrikkelijke oorlogen die Giselbert en zijne nakomelingen tegen hunne
leenheeren leverden. De Belgische vorsten vonden werk genoeg aan hunne leenroerige
geschillen en namen geen deel aan Lotharius' verkiezing. Meer nog: toen hij, aanvang
1127, naar Aken kwam, legden zij hunne onverschillige houding niet af en, ter
uitzondering van graaf Karel den Goede van Vlaanderen, die een abt zond om hem
in zijnen naam te groeten, verscheen niemand hunner aan zijn hof(1). De
gebeurtenissen, die toen juist in het land voorvielen, bewijzen overigens hoe weinig
het keizerlijk gezag er erkend werd. Evenals te voren voerde Hendrik van Limburg
den hertogstitel, dien Hendrik V hem ontnomen had om hem aan Godfried van Leuven
te geven, en, gedurende den verwoeden oorlog die tusschen de beide vorsten uitbrak,
verzwonden de laatste sporen van de door Otto I geschapen inrichting. Het werd nog
erger als Lotharius, om gezagvertoon te maken, op zijne beurt Godfried de hertogelijke
waardigheid ontnam om ze opnieuw op te dragen aan het huis van Limburg. Dit
vonnis had met het geweld der wapenen moeten uitgevoerd worden. Doch Lotharius
vergenoegde zich met door zijne kanselarij een diploma te doen zenden. Niemand
bekommerde zich om zijne beslissing. Beide vorsten bleven den titel van hertog van
Lotharingen voeren en elkander verwoeder dan ooit bestrijden. De betwiste titel had
overigens alle beteekenis verloren en was nog slechts een ijdel woord, een nietig
sieraad. Vroeger was de hertog van Lotharingen 's keizers luitenant generzijds den
Rijn, de wereldlijke stadhouder die, met de hulp der bisschoppen, belast was de
rechten van den heerscher tegenover de machtiger wordende leenroerigheid te
verdedigen(2). Eens deze zegevierde, had die titel geene reden van bestaan meer. Hij
beantwoordde aan niets meer en gaf aan hem die er mee pronkte,

(1) W. Bernhardi: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Lothar von Supplinburg, blz. 118
(Leipzig, 1879).
(2) Rond 1142 nog wilde Koenraad III den hertog tot beschermvoogd van al de kerken van
Lotharingen aanstellen. W. Bernhardi: Konrad III, blz. 306 (Leipzig, 1883). Doch het plan
ging niet door.
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geenerlei macht buiten zijn grondgebied(1). Overigens lieten de tijdgenooten er zich
geenszins aan bedriegen. Zij heetten beide hertogen naar den naam van hun land: zij
kenden geen hertog Aan Lotharingen, doch enkel een hertog van Leuven of van
Brabant en een hertog van Limburg. De keizer zelf moest op den duur met dezen
toestand vrede hebben; hij verzoende zich met Godfried van Leuven en liet hem in
't bezit van den titel dien hij zijns ondanks behouden had: het verdwijnen van het
oude hertogdom Lotharingen was daardoor bekrachtigd....
Terwijl de hertogstitel van het keizerlijk naar het leenroerig gezag overging, was
de Kerk aan de genade der wereldlijke vorsten overgeleverd. Na den dood van Otbert,
bisschop van Luik, had het kapittel zich in twee groepen verdeeld: eene harer had
Alexander van Gulik, de andere Frederik van Namen gekozen. Alexander werd door
Hendrik V beleend en Frederik door den paus gewijd. Elk hunner vertegenwoordigde
aldus eene der groote politiek-godsdienstige partijen die toen in het Duitsche rijk
tegenover elkander stonden, en men zou kunnen gelooven dat de strijd die tusschen
beiden losbrak, een principenstrijd was. Het was een louter leenroerige strijd, geleverd
tusschen de huizen van Brabant en van Limburg, en, zoo de tegenstrevers zich op
hunne gehoorzaamheid aan den keizer of op hunne gehoorzaamheid aan den paus
beriepen, toch is het klaar dat zij, in den grond, slechts machtsvergrooting ten koste
van het bisschoppelijk vorstendom betrachtten. Godfried van Leuven nam de
gelegenheid te baat om Sint-Truiden te bemachtigen. Onder voorwendsel den
keizerlijken candidaat te ondersteunen, zocht hij de vorstenhuizen van Limburg en
van Namen te vernietigen, en gewis was hij niet vreemd aan de vergiftiging van
Frederik in 1121. In alle geval trok hij voordeel uit zijnen dood, want nauwelijks
was zijn broeder Adalbero I na eene korte tusschenregeering tot bisschop benoemd,
of hij liet Alexander in den steek, Meer nog, als deze laatste eindelijk

(1) Giselbert: Chronicon Hanoniense, loc., cit., blz. 223: ‘A marchione autem de Minse ibidem
judicatum fuit et inde pares habuit principes sequaces, quod dux Lovaniensis ducatum non
habebat nisi in comitatibus quos tenebat vel qui ab eo tenebantur, cum ipse in aliis comitatibus
vicinorum suorum tenuram suam monstrare non poterat’.
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den bisschopsstoel bekomen had, verklaarde hij hem den oorlog. Doch nu kon
Alexander rekenen op de hulp van den hertog van Limburg, die niet aarzelde zijn
bondgenoot te worden als hij hem handgemeen zag met den hertog van Leuven, die
hem vroeger geholpen had. Dezelfde bisschop werd dus beurtelings door dezelfde
vorsten aangevallen en verdedigd. Niets bewijst duidelijker dat de leenroerige vorsten
zich enkel in het belang hunner politiek met de aangelegenheden der Kerk bemoeiden.
Bij de afstelling van Alexander (1135), hernam Godfried de overhand: het gelukte
hem, zijn schoonbroeder Adalbero II door het kapittel te doen kiezen. De
bekrachtiging dezer keus door Lotharius was ongetwijfeld de prijs, waarmede de
keizer zijne verzoening met den hertog van Leuven betaalde(1).
Dat bewijst welk gewicht de wereldlijke adel in de Nederlanden bereikt had.
Voortaan is het met hem dat de Duitsche keizers af te rekenen hebben. Om eenigen
invloed dezerzijds den Rijn te behouden, zagen zij zich gedwongen tot onderhandelen
met die machtige leenroerige huizen die, volgens de eigenaardige uitdrukking van
een kronijkschrijver van dien tijd, ‘gansch het land met hunne schaduw bedekten’.
Zij moesten hunne toevlucht tot schacherpolitiek nemen en konden nog slechts
aanhangers voor hunne zaak werven door de bewezen diensten te betalen. De
territoriale dynastieën boden om zoo te zeggen hare trouw aan den meestbiedende.
Zij waren bewust dat zij meester van den toestand waren en het gezag van hun
opperleenheer in handen hadden. In dit teenemaal leenroerig geworden Lotharingen,
trof men noch Rijksland, noch ‘Rijksministerialen’ meer aan. Alleen de bisschoppen
waren nog, door het verlei dat zij krijgen moesten vooraleer zij in het bezit hunner
diocesen konden komen, rechtstreeks met den keizer verbonden. Doch de wereldlijke
vorsten wisten altijd, door de kapittelheeren schrik aan te jagen, de verkiezing naar
hun zin te doen draaien; overigens konden zij steeds een prelaat beletten

(1) W. Bernhardi: Lothar von Supplinburg, blz. 582. Bij deze gelegenheid capituleerde de keizer
zichtbaar voor de leenroerigheid. Adalbero was maar gekozen door den machtigen invloed
zijner familie: ‘Quod esset de prosapia Namucensi, prosapia a mari usque ad mare palmites
suas protendenti’. Triumphus S. Lamberti, Mon. Germ. Hist. Script., deel XX, blz. 501.
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in het land te komen, of tegen hem een mededinger doen optreden.
Onder Koenraad III verdwijnt de laatste glimp van den keizerlijken invloed. Wibald
van Stavelot was dezes laatste onbaatzuchtige vertegenwoordiger, doch hij streed te
vergeefs voor eene op voorhand verloren zaak. Hoe verder men zijne van vurige
trouw blakende brieven doorbladert, hoe vaker deze neerslachtigheid en bitteren
kommer verraden. Die heldere, verstandige geest paait zich niet met ijdele hoop. Hij
voelt wel dat Lotharingen, sedert het onder vijandige dynastieën versnipperd werd,
niet meer tot het Rijk behoort. Hij ziet en schrijft dat het verloren is(1).
In die omstandigheden, moest de keizerlijke politiek in de Nederlanden onderdoen
voor de leenroerige politiek. De keizer was voortaan de meester niet meer: hij werd
beurtelings als vijand of als bondgenoot, doch steeds als vreemdeling beschouwd(2).
De Lotharingische dynastieën behoorden als te voren tot het Heilige Roomsche Rijk,
doch geene harer beschouwde het als een vaderland. Zij namen geen deel aan de
gebeurtenissen generzijds den Rijn; zij waren niet te zien op de slagvelden in
Duitschland; zij volgden de keizers niet op hunne tochten naar Italië, en 't is met
moeite dat men in de rijke literatuur die rondom haar sedert de XIIe eeuw bloeide,
korte toespelingen op de daden der keizers vindt.
Men zou zich teenemaal bedriegen, zoo men die houding aan eenigen nationalen
tegenzin weet, want men stelt ze ook vast in de Dietsche en in de Waalsche
vorstendommen. De keizers vonden zelfs in deze laatsten hunne standvastigste

(1) W. Bernhardi: Konrad III, blz. 878, n. 31.
(2) Het standpunt van de vorsten wordt in de volgende passage van Giselbert: op. cit., blz. 180,
goed gekenschetst: ‘Cui colloquio (de samenkomst van den koning van Frankrijk en den
keizer te Mouzon, in 1187) ut comes Hanoniensis interesset cum eo, dominus rex Francorum
primo mandavit ipsi comiti; dominus vero imperator similiter mandavit comiti Hanoniensi
ut cum eo ad colloquium illud veniret. Dominus autem comes, licet nemini illorum hominii
fidelitate obligatus esset, tamen, quia de Imperio erat, ad dominum imperatorem transivit...’
Het Imperium is dus, voor den graaf van Henegouw, nog slechts eene geographische
uitdrukking. Boudewijn, vazal van den bisschop van Luik, beschouwt zich daardoor als
ontslagen van zijn eed van getrouwheid jegens den keizer, zijn achterleenheer. Voor hem
behoudt het leenroerig recht alleen zijne waarde. - Zie Cartellierie: op. cit., blz. 265, n. 2.
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bondgenooten. Als voorbeelden daarvan dienen, onder Frederik Barbarossa en Hendrik
VI, graaf Boudewijn V van Henegouw en, in de XIIIe eeuw, de eerste Jan van Avesnes.
Het was geene vijandelijke gezindheid, doch wel koelheid en onverschilligheid, bij
gemis aan gemeenschappelijke belangen, die de betrekkingen tusschen de Nederlanden
en het Keizerrijk kenschetsten. Tusschen beide bestond geenerlei aanleiding tot
verbond en samenhang.
De snelle maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Maas- en
Scheldegouwen moest die streken noodzakelijker wijze losscheuren van Duitschland,
wiens beschaving veel langer in het landbouwtijdvak bleef. Sedert het begin der XIIe
eeuw, richtten zij zich meer en meer naar Vlaanderen dat eene wezenlijke nijverheidsen handelsheerschappij over haar voerde, en waarmede zij bovendien, door hare
geographische ligging, innig verbonden waren. Dirk van den Elzas en zijne opvolgers
zijn gewikkeld in schier al de gebeurtenissen op den rechteroever der Schelde. Zij
bemoeien zich eerst in Holland, Brabant en Henegouw, later, in de XIIIe eeuw, reikt
hun invloed tot Gelder, het Naamsche, het vorstendom Luik. Gelijktijdig Rijksvorsten
en vazallen des konings van Frankrijk, nemen zij eene bevoorrechte stelling, en
langzamerhand legt hunne politiek engere en stevigere banden aan tusschen de beide
Statendeelen die, sedert het verdrag van Verdun, den bodem der Nederlanden
verdeelden. Door hun toedoen zijn de gouwen aan weerskanten der Schelde, die
reeds door eene zelfde economische bedrijvigheid vereenigd zijn, ook onder
staatkundig oogpunt elkander niet meer vreemd. De kleine leenroerige Staten die
zich van de Ardennen tot de Noordzee uitstrekken, krijgen eene gemeenschappelijke
geschiedenis. De lotsbeschikkingen der Lotharingische vorstendommen verbinden
zich met die van Vlaanderen, en de Fransch-Duitsche grens die het Oosten en het
Westen van België van elkander scheidt, wischt zich in den loop der middeleeuwen
langzamerhand uit. Het eerste gevolg dezer ontwikkeling was dat Lotharingen in
gemeenschap kwam met Frankrijk en vervolgens met Engeland, welke mogendheden
zich, in den loop der XIIe eeuw, meer en
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meer met de aangelegenheden van het graafschap bemoeiden.
Want Vlaanderen, dat - toen Lotharingen nog onder den hertog en de keizersgezinde
bisschoppen stond - van zijn leenheer teenemaal onafhankelijk was, bevond zich nu
tegenover een gansch anderen staat van zaken. De Capetingische monarchie, die zoo
bescheiden en zoo moeilijk begonnen was, voelde zich, te rekenen van de regeering
van Lodewijk VI, machtig genoeg om den strijd tegen hare grootvazallen aan te gaan.
Juist toen het opperleenheerschap der Duitsche keizers over de Lotharingische vorsten
louter nominaal werd, wilden de koningen van Frankrijk het hunne aan de graven
van Vlaanderen opleggen. De in de Xe eeuw ontstane politieke toestand was teenemaal
omgekeerd. Op den rechteroever der Schelde nam de Duitsche invloed af, terwijl op
den linkeroever de Fransche invloed meer en meer veld won: een nieuw tijdvak
begon in de geschiedenis der Nederlanden.
Zooals wij zagen, uitten zich de eerste verschijnselen daarvan bij den moord van
Karel den Goede. Wel is waar, moest de staatkunde des konings zwichten voor het
verzet der steden, doch het feit dat Lodewijk VI er aan dacht den Vlamingen eenen
graaf zijner keuze op te dringen, is reeds beteekenisvol(1). Gedurende een korten tijd
kon hij zich meester over het graafschap wanen. Hij vergezelde Willem van
Normandië naar Brugge. Hij was de eerste koning van Frankrijk die tot in het hart
van Vlaanderen drong, evenals zijn tijdgenoot Hendrik V de laatste keizer was die
de Lotharingische grens overschreed. Lodewijk VII had, in onderscheid met zijn
vader, de gelegenheid niet zich met Vlaanderen te bemoeien. Terwijl hij in de
Rhône-vallei en op de hoogvlakten van Auvergne en Vélay aan 't oorlogen was,
bevestigde het huis van den Elzas, tijdens de regeering van Dirk en van Philips, zijn
gezag tusschen Schelde en Noordzee. Onder laatstgenoemden graaf bereikte dit
vorstenhuis het toppunt zijner macht. Philips van den Elzas stelde

(1) Lodewijk VI hoopte wellicht zelfs een oogenblik den titel van graaf van Vlaanderen aan een
zijner zonen te verleenen, doch vreesde dat hij niet machtig genoeg was om dit ontwerp door
te drijven. A. Luchaire: Louis VI le Gros, blz. XCVIII (Parijs, 1890).
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zich, in 1163(1), bij den dood van Raoul den Melaatsche, namens zijne echtgenoote(2),
in bezit van het graafschap Vermandois met de er toe behoorende landen van Valois
en van Amiens. Daardoor werd hij de eerste kroonvazal van het Noorden des
koninkrijks. Hij was peter van den kroonprins geweest, en, toen Lodewijk VII in
1179, door lamheid, van de regeering moest afzien, werd de graaf belast den jeugdigen
Philips-August tot raadsman te dienen(3). Bij den aanvang van de regeering dezes
konings scheen het alsof men teruggekeerd was tot den tijd waarin Boudewijn van
Rijsel, namens Philips I, het regentschap waarnam. Het leek alsof de nieuwe koning
slechts een werktuig zou wezen van den Vlaamschen graaf, die hem (April 1180)
met de negenjarige dochter zijner zuster Margareta, gravin van Henegouw,
uithuwelijkte en die, bij de kroningsfeesten, - door zijne trotschheid en zijn
prachtvertoon - al de Fransche vorsten in de schaduw stelde.
Dat huwelijk van Philips-August met Isabella van Henegouw was, volgens den
kronijkschrijver Jacob Meyer, ‘de eerste aanleiding tot tweedracht en vijandschap
tusschen Franschen en Vlamingen, tot vele botsingen en oorlogen, tot vele rampen
en nederlagen’(4). Waarom aan eene onbeduidende gebeurtenis al te gewichtige
gevolgen toegeschreven? Ongetwijfeld was bij het sluiten van het huwelijk bepaald
geworden dat, bij den dood van Philips van den Elzas, de koning de grondgebieden
van het latere graafschap Artesië erven zou(5). Doch zoolang wachtte hij niet om zich
met de aangelegenheden van zijnen vazal te bemoeien. Tusschen de monarchale
staatkunde

(1) Borreli de Serres: La réunion des provinces septentrionales à la couronne sous
Philippe-Auguste, blz. XII (Parijs, 1899).
(2) Elisabeth, oudste zuster van Raoul den Melaatsche († 1163), die Philips in 1159, volgens
Borrelli des Serres (op. cit., blz. VIII), gehuwd had. Zij stierf in 1182 en hare goederen gingen
dan van haren echtgenoot over naar gravin van Beaumont, zuster van Elisabeth. Zij werden
overigens onmiddellijk opgeëischt door Philips-August, die ze inpalmde.
(3) De graaf was de eigenlijke voogd van den jeugdigen koning niet. Zie Cartellieri: L'avènement
de Philippe-Auguste (Revue Historique. deel LII, blz. 252) en Philipp II August, König von
Frankreich, deel I, blz 39 (Leipzig, 1899).
(4) Compendium Chronicorum Flandriae, blz. 87 (Neurenberg, 1538).
(5) A. Cartellieri: Philipp August, deel I, blz. 54; Borreli de Serres: op. cit., blz. XXIII. Die afstand
was echter gedaan onder deze voorwaarde dat, zoo Isabella kinderloos stierf, Artesië terug
aan hare erfgenamen moest komen.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

203
van Philips-August en de leenroerige staatkunde van den Vlaamschen vorst, was de
botsing onvermijdelijk. De ongelukkige Isabella was het slachtoffer van ijdele
berekeningen(1); zij diende zelfs niet tot voorwendsel van den oorlog die weldra
tusschen haren oom en haren gemaal uitbrak.
Philips-August was voor Philips van den Elzas wat, in de XVe eeuw, Lodewijk
XI voor Karel den Stoute wezen zou(2). De koning was zoo volhardend en behendig
als de graaf opschietend en trotschhartig was; in den beginne liet hij niets merken
van zijn vast voornemen, zelf de teugels der regeering in handen te nemen en de
macht der grootvazallen te fnuiken. Een tijd lang mocht de Vlaamsche vorst zich de
meester van het koninkrijk wanen. Hij bracht den koning in onmin met zijne moeder
en met de vroegere raadslieden van Lodewijk VII. Het huis van Champagne, wiens
invloed tot hiertoe dien van het huis van Vlaanderen in evenwicht gehouden had,
zag zich van het hof gebannen en knoopte geheime verbintenissen met Engeland
aan. Philips bewerkte zijnerzijds toenadering tusschen hem en den keizer, - gezworen
vijand van den koning van Engeland die de Guelfen in Duitschland ondersteunde, en wierf bovendien aanhangers in Lotharingen aan. Hij mocht reeds rekenen op de
hulp van zijn zwager, den graaf van Henegouw, en wist ook den hertog van Brabant
en den graaf van Gelder voor zijne zaak te winnen. Nooit had een zijner voorgangers
zich in zulk aanzien mogen verheugen en, voor korten tijd, koesterde zijne
heerschzucht de hersenschimmigste plannen.
Doch weldra moesten de gebeurtenissen zijne begoocheling verdrijven(3). De koning
van Engeland, Hendrik II, gansch bedacht op zijne oorlogzuchtige plannen in
Duitschland, sloot in 1180 een vredesverdrag met Philips-August, die zich
dientengevolge ook met het huis van Champagne verzoende. De koning was nu van
zijne vijanden ontslagen en kon er aan denken het

(1) Men weet dat de koning haar meende te verstooten in 1184. Zij stierf, in 1190, op
negentienjarigen ouderdom.
(2) Omtrent den aard van hun geschil en hun tegenovergesteld karakter, zie A. Cartellieri: op.
cit., deel II, blz. 190 en volg.
(3) Omtrent den oorlog tusschen den graaf en den koning, zie - behalve Cartellieri, deel II Scheffer-Boichorst: Deutschland und Philipp II August von Frankreich, in Forschungen zur
Deutschen Geschichte, deel VIII (1868), blz. 465 en v.
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juk van Philips af te schudden en zich tegen hem te keeren. Hij besloot Vlaanderen's
macht te vernietigen en zelfs, daar de graaf geene rechtstreeksche erfgenamen had,
de domeinen van het huis van den Elzas met de kroon te vereenigen. Van dat
oogenblik was hij schier uitsluitend bedacht op den strijd tegen Vlaanderen, dien hij
tot het einde van zijne regeering doorvoerde met dien geest van samenhang en
halsstarrigheid die al zijne ondernemingen kenmerkten. ‘Frankrijk zal Vlaanderen
inlijven, moet hij eens gezegd hebben, of zal door hetzelve vernield worden’(1). De
vriendschapsbetrekkingen verflauwden reeds in 1181-82, en als de koning, bij den
dood van Elisabeth van Vermandois(2), Philips' echtgenoote, afstand van Vermandois
eischte, werden zij teenemaal en voorgoed afgebroken. Philips van den Elzas nam,
zonder aarzelen, den hem aangeboden strijd aan. Dat vervoerd karakter had nog
slechts één streven: zich op zijn leenheer wreken en hem vóór zich vernederen(3).
Had hij vroeger meester over Frankrijk willen zijn, thans beijverde hij zich het aan
stukken te scheuren. Hij ontworp het plan het te doen verpletteren onder Duitschland's
macht, door Frederik Barbarossa tegen hetzelve op te hitsen. Hij was in briefwisseling
met den keizer, stuurde hem gezanten, verscheen aan zijn hof. Hij smeekte hem, de
Staten van zijn vijand te overweldigen, deed hem manschap voor de landen die hem
door den koning van Frankrijk beleend waren en trachtte hem te verleiden met het
schoone vooruitzicht dat de oorlog de grenzen des Duitschen rijks tot de kust van
Bretagne zou verschuiven(4). Doch Frederik

(1) Roger de Wendover: Flores historiarum, aangehaald door Scheffer-Boichorst: op. cit, blz.
473.
(2) Omtrent den juisten dag van dezen dood, zie A. Cartellieri: Philipp II August, deel II, Beilagen,
blz. 83, die hem op 26 Maart 1182 stelt. - Door het verdrag van Amiens, in 1186, deed Philips
van den Elzas afstand van het grootste deel van Vermandois (Cartellieri, deel II, blz 178;
Borrelli de Serres, blz. XXXVI). Bij zijn dood, in 1191, werd het overige voorgoed van het
huis van Vlaanderen afgescheiden.
(3) Willem Brito legt Philips van den Elzas de volgende woorden in den mond:
Nil, ait, est actum, nisi Flandro milite portas
Parisius frango, nisi parvo ponte dracones,
Aut medio vici vexillum pono Chalauri.
(4) ‘Fridericum etiam imperatorem Romanorum nunc per nuntios nunc propria persona sollicitavit
attentius, ut adversus regem Franciae insurgeret et imperii limites dilataret usque ad mare
Brittanicum.’ Radulfus de Diceto: Ymagines Historiarum, Mon. Germ. Hist. Script., deel
XXVII, blz. 271.
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kwam niet in de Nederlanden en vergenoegde zich, van verre, dreigende brieven aan
den koning van Frankrijk te schrijven en wapenschorsingen tusschen de
oorlogvoerenden te bewerken. Zijne tegenwoordigheid was in Duitschland
onontbeerlijk; overigens vond hij het ongelegen, zijne heirkrachten ten dienste te
stellen van den haat en de heerschzucht van den Vlaamschen vorst en, ter wille van
eene leenroerige veete, Europa in vuur en in vlam te zetten.
Doch de toestand veranderde plotselings als de aartsbisschop van Keulen,
bondgenoot van den graaf van Vlaanderen, tegen den keizer opstond en nieuwe
vijandelijkheden tusschen Engeland en Frankrijk uitbraken. Frederik Barbarossa en
Philips-August sloten een verbond tegen den gemeenschappelijken vijand (1187).
Twee groote partijen, de Engelsch-Guelfen en de Fransch-Gibellijnen, ontstonden
in West-Europa. Dadelijk maakten de Nederlandsche vorsten nieuwe staatkundige
berekeningen. Zonder zich om hunne leenheeren te bekreunen, regelden zij hunne
houding naar hun eigen voordeel. Naarvolgens hunne dynastische en territoriale
belangen, schaarden zij zich onder de eene of de andere banier en wikkelden zij
hunne kuiperijen in den oorlog, die tusschen de naburige groote Staten ging uitbreken.
De graaf van Vlaanderen en de graaf van Henegouw waren de hoofden van de beide
kampen. Boudewijn V van Henegouw was de schoonbroeder en de vermoedelijke
opvolger van Philips, van den Elzas en in den aanvang had hij dezes staatkunde in
de hand gewerkt. Doch van den dag af dat Philips afbrak met den koning van
Frankrijk, schoonzoon van Boudewijn, waren de betrekkingen tusschen beiden
verkoeld, ja in open vijandschap ontaard. In de hoop, een erfgenaam te krijgen en
alzoo èn den koning van Frankrijk èn den graaf van Henegouw buiten de
troonopvolging te sluiten, was Philips getrouwd met Mathildis, dochter van koning
Alfons I van Portugal, en had hij haar het grootste deel van Vlaanderen als
huwelijksgift aangewezen (Augustus 1184). Hij had getracht Boudewijn met den
keizer in onmin te brengen, hij had tegen hem zijn vijand den hertog van Brabant
ondersteund, ten slotte had hij een Duitsch leger, dat door den aarts-

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

206
bisschop van Keulen aangevoerd was en tegen Frankrijk uitgezonden was, in
Henegouw weten te brengen. In die omstandigheden was Boudewijn wel verplicht
geweest eene toenadering tusschen hem en Philips-August te zoeken. Het verbond
van den koning met den keizer bevestigde zijne stelling in de Nederlanden. Bij de
samenkomst van de twee monarchen te Mouzon diende hij als bemiddelaar tusschen
beiden en van dan af was hij, aan den westerhoek des Keizerrijks, de verklaarde
vertegenwoordiger van het bondgenootschap met Frankrijk en Barbarossa's
zaakgelastigde. Hij legde het overigens zoo aan, dat zijne diensten rijkelijk betaald
werden. Frederik bezorgde hem het Naamsche, waarop Hendrik van Brabant en ook
Hendrik van Champagne aanspraak maakten, en benoemde hem tot markgraaf en
Rijksvorst.
Philips van den Elzas deed juist het verkeerde van Boudewijn. Het verbond van
Duitschland met Frankrijk had den graaf van Henegouw met Frederik Barbarossa
verzoend: het deed Philips met dezen afbreken. Zonder aarzeling liet Philips den
keizer in den steek om zijne zaak met die van Engeland te vereenigen. Deze door de
omstandigheden opgelegde ommekeer huldigde de staatkunde die later de staatkunde
van zoovele zijner opvolgers was. Engeland, dat nabuur van Vlaanderen was, met
hetwelke het immer drukkere handelsbetrekkingen had, werd van toen af Vlaanderen's
laatste toevlucht tegen de wassende macht der Capetingische dynastie. Onder de
regeering van de eerste Capetingers, - die nog te zwak waren om de graven bezorgd
te maken, - hadden de koningen van Engeland, die ook hertogen van Normandië
waren, de Vlaamsche graven schier altijd in de rangen hunner vijanden ontmoet.
Doch de afbreuk van Philips van den Elzas met Philips-August had daaraan een einde
gesteld. 't Was gedaan met de veete tusschen Vlaanderen en Normandië. Tegen den
gemeenschappelijken vijand, ontstond eene sterke verstandhouding tusschen de
dynastie der Plantagenet's en het huis van den Elzas; van toen af verspreidde
Engeland's invloed zich, door de bemiddeling van Vlaanderen, in de Nederlanden,
waar Engeland voor zijne staat- of krijgskundige verrichtingen tegen Frankrijk een
uitmuntend terrein vond.
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Evenals Philips van den Elzas, - doch om andere beweegredenen, - trad Hendrik van
Brabant ook in het Engelsch-Guelfisch verbond. Dat onrustig personage is wellicht
de merkwaardigste type van de Lotharingische leenroerige vorsten van dien tijd.
Verteerd door de drift naar grondgebiedsvergrooting, deinst hij voor niets achteruit
om haar te bevredigen. Alle listen, alle gewelddaden zijn de zijne. Zijn leven is eene
kuiperij; zijne meineeden zijn ontelbaar. Hij bezit niets van het vuur en den trots van
Philips van den Elzas; toont hij zich onverbiddelijk bij de zegepraal, dan geeft hij
zich ook gemakkelijk over, ja vreest hij niet zich te vernederen na een verloren slag.
Hij is een volleerde meester in de kunst, zoo niet met eere dan toch met voordeel uit
de moeilijkste aangelegenheden te geraken; onder zijne behendige, doch van alle
gewetensbezwaren ontbloote regeering, moet Brabant wel den eersten rang in
Lotharingen verwerven. Zulk een personage moest natuurlijk in de rangen van de
vijanden zijns leenheeren staan. Schier altijd was Hendrik van Brabant de verwoede
tegenstrever der Hohenstaufen. Meer dan iemand droeg hij bij tot het vernietigen
van de laatste sporen der keizerlijke macht in de Nederlanden.
De dood van Philips van den Elzas bij de belegering van Acra (1 Juni 1191) bracht
eene nieuwe wijziging in den politieken toestand. Giselbert, kanselier van den graaf
van Henegouw, wien wij de beste beschrijving van de gebeurtenissen van dien tijd
te danken hebben, vernam de tijding van Philips' dood in Italië, te Borgo San Donino,
terwijl hij op reis was naar Rome om, namens zijn meester, den paus te bidden
Albrecht van Rethel tot bisschop van Luik te benoemen, daar de Brabantsche partij
van het kapittel Albrecht van Leuven wilde aanstellen. Dadelijk stuurde hij naar
Bergen eenen bode, die zoo vlug te been was dat hij zijne taak volbracht vóór de
gezanten welke de in Syrië gebleven Philips-August naar Parijs gezonden had met
het bevel, Vlaanderen te overrompelen(1). Boudewijn(2) nam Vlaanderen onverwijld
in bezit. De steden erkenden hem als den rechtmatigen erfgenaam des graafschaps

(1) Giselbert: Chronicon Hanoniense, loc. cit., blz. 228.
(2) Als graaf van Vlaanderen is hij Boudewijn VIII.
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en openden hare poorten vóór hem. De plannen van Philips-August waren verijdeld
en de vereeniging van Vlaanderen met da kroon was onmogelijk geworden. Atrecht,
Aire en de plaatsen van Artesië die, volgens het huwelijksverdrag van Isabella van
Henegouw, na den dood van Philips van den Elzas aan den koning van Frankrijk
moesten komen, riepen zelfs Boudewijn ter hulp om aldus aan de inlijving te
ontsnappen. Doch de nieuwe graaf bleef de gezworen overeenkomsten trouw(1). Hij
verzaakte aan de grondgebieden bezuiden de Neuf-Fossé (Nieuwe Gracht) en
Philips-August, die intusschen naar Parijs teruggekomen was, betwistte hem het
overige van Vlaanderen niet(2).
Voor het oogenblik bevredigde hij zich met de bekomen en alleszins aanzienlijke
voordeelen. Niet alleen kwam het zuidelijk deel van het graafschap terug naar de
kroon, doch ook Doornijk, dat zoolang onder de voogdij van Vlaanderen gestaan
had, kwam nu weder onder het gezag des konings. Reeds in 1187, toen Philips-August
die stad bezocht, waar naar menschengeheugen nooit een zijner voorzaten den voet
gezet had(3), had hij den burgers het gemeenterecht verleend. Als men bedenkt dat
Doornijk, in 1146, de zetel van eene van Noyon onderscheidene diocese geworden
was, wier rechtsgebied zich over het grootste deel van Vlaanderen uitstrekte, zal men
al het gewicht begrijpen dat Philips aan zijn bezit hechtte. Doornijk werd van toen
af een kostbaar wapen in de handen des konings. De bisschoppen bevorderden
voortaan steeds de koninklijke politiek, wier belangen met de hunne strookten.
Voortaan beijverde hunne hoofdstad krachtdadig den Franschen

(1) Giselbert: op. cit., blz. 229.
(2) Hij moet nochtans het voornemen gehad hebben, de weduwe van Philips van den Elzas,
Mathildis van Portugal, tegen Boudewijn te ondersteunen; had deze de zege behaald, dan
ware zij maar een werktuig in de handen des konings geweest. Zie Giselbert: op. cit., blz.
240.
(3) Giselbert: op. cit., blz. 181: ‘Inauditum erat quod aliquis antecessorum suorum unquam illuc
venisset, sed cives qui semper soli episcopo, domino suo, servie rant, tunc voluntati domini
regis ita subditi fuerunt, quod postea ipsi regi et in pecunia danda et in suis expeditionibu ad
voluntatem suam servirent’. Zie A. d'Herbomez: Le voyage de Philippe-Auguste à Tournai
en 1187 (Revue des Questions historiques, Oct. 1891). - Daarbij dient gevoegd dat Frankrijk,
rond denzelfden tijd, zijne grenzen ten koste des Keizerrijks in de Nederlanden begint uit te
breiden. Vóór 1197 verovert Philips-August eenige burchten in het Kamerijksche. Annales
Marchianenses, Mon. Germ. Hist. Script., deel XVI, blz. 615.
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invloed en bewees zij aan de Capetingers, in hunnen strijd tegen Vlaanderen, dezelfde
diensten als die welke Luik en Kamerijk vroeger den keizers in hunnen strijd tegen
Lotharingen bewezen.
Was de dood van Philips van den Elzas een zegen voor Frankrijk, zoo was hij toch
eerst en vooral de Duitsche politiek nog gunstiger. Als met Boudewijn een
Gibellijnsche vorst den troon van Vlaanderen beklom, verhaastte zich Hendrik VI,
die kort te voren Frederik Barbarossa opgevolgd had, de stelling van dien kostbaren
bondgenoot te bevestigen. Hij bekrachtigde hem het bezit van Rijks-Vlaanderen
waarvan een deel door den hertog van Brabant geëischt werd; hij weigerde den graaf
van Holland te ontslaan van de hulde die hij wegens de Zeeuwsche eilanden aan
Boudewijn verschuldigd was en hem den titel van Rijksvorst te verleenen(1). Nooit
was de verstandhouding tusschen het huis van Henegouw en de Hohenstaufen inniger
geweest. Te Luik hield Boudewijn den Brabantschen invloed in bedwang door den
keizersgezinden Lotharius van Hochstaden te ondersteunen(2). Door zijne bemiddeling,
beschikte Hendrik VI over de vereenigde krachten van Henegouw, van Namen en
van Vlaanderen. De Nederlanden schenen voor het Engelsch-Guelfisch verbond
verloren.
Doch die toestand kon niet blijven duren. Als het Henegouwsche huis meester
over Vlaanderen geworden was, moest het zich weldra met Engeland verzoenen.
Boudewijn IX(3), die zijn vader opgevolgd had toen de strijd tusschen Philips-August
en Richard Leeuwenhart uitbrak, volgde de politiek zijns vaders niet. Had Boudewijn
VIII gehandeld als graaf van Henegouw, zoo handelde zijn zoon als graaf van
Vlaanderen.
Vlaanderen was verreweg rijker en machtiger dan Henegouw

(1) In 1189 stelde de keizer aan Boudewijn voor, een zijner zonen tot den geestelijken stand te
wijden, met belofte hem later een der bisdommen Menz, Trier of Keulente doen bekomen.
Giselbert: op. cit., blz. 199.
(2) Boudewijn verzwakte verder den invloed van het huis van Brabant door het verlei van het
graafschap Guines, waarvan hij leenheer was, te geven aan Ida, vrouw van Reinier van
Dammartin, wier rechten betwist werden door hertog Hendrik, die door Philips van den Elzas
erkend was. Giselbert: op. cit., blz. 229.
(3) In Henegouw was hij Boudewijn VI.
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en Namen: daarom besloot hij in de eerste plaats graaf van Vlaanderen te wezen.
Verplicht partij te kiezen tusschen de Capetingers en de Plantagenet's, gaf hij de
voorkeur aan deze laatsten. Hij zag duidelijk dat hij Vlaanderen niet in eenen strijd
tegen Engeland mocht wikkelen, wilde hij de Vlaamsche nijverheid - aan welke de
Engelsche wol onontbeerlijk was - niet ten gronde richten. Hij begreep ook dat
Philips-August, zoo hij over Richard zegepraalde, zich, na de overwinning,
onmiddellijk tegen hem keeren zou. Kortom op het einde der XIIe eeuw bevond hij
zich in denzelfden toestand als Jacob van Artevelde in het midden der XIVe eeuw
en, in beide gevallen, met een verschil van honderdvijftig jaar, deden dezelfde
omstandigheden ook dezelfde beslissing nemen.
Boudewijn kwam zegevierend uit den oorlog tegen den koning van Frankrijk.
Deze schonk hem, in 1200, het noordelijk deel van Artesië terug en erkende zijn
leenheerschap over Guines, Ardres en Béthune. Aldus nam Vlaanderen een deel
terug van hetgeen het bij dan dood van Philips van den Elzas verloren had. Tot zijn
ongeluk kon de graaf aan de begeerte niet wederstaan, aan den vierden kruistocht
deel te nemen. Hij had voorgenomen drie jaar afwezig te zullen zijn, doch de
omstandigheden beschikten er anders over. Weldra vernam men in de Nederlanden
dat hij de keizerskroon te Constantinopel opgezet had en, kort daarop verspreidde
zich de tijding dat hij in handen der Bulgaren gevallen was. Langen tijd wilde de
bevolking van Vlaanderen en Henegouw niet aan zijnen dood gelooven en verbeidde
zij zijne terugkomst. Een bedrieger, die zich in 1225 voor keizer Boudewijn wilde
doen doorgaan, werd met begeestering ontvangen en deed bijna een oproer tegen
gravin Joanna uitbreken.
Toen Boudewijn naar het Oosten vertrok (1202), liet hij zijne gemalin in
gezegenden toestand achter. De gravin beviel eenige maanden later van eene dochter
die Margareta genoemd werd. Deze werd, met hare tweejarige zuster Joanna, onder
de hoede van den bisschop van Luik gesteld. De dood der moeder, welke in 1203
scheep gegaan was om zich bij haren echtgenoot te begeven en onderweg door de
Syrische koorts
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weggerukt werd, en de ramp van Andrinopel waarbij Boudewijn het leven inschoot,
maakten van de twee jonge prinsessen weezen en ook erfgenamen van de rijkste
territoriale erflatenschap der Nederlanden. Philips-August beijverde zich dadelijk
om de kinderen langs zijne zijde te krijgen. De omstandigheden waren zijn plan
gunstig. Philips van Namen, broeder van Boudewijn en stadhouder van Vlaanderen
en Henegouw, vermocht niet, Duitschland noch Engeland voor de zaak zijner nichten
te winnen, daar beide landen toen zelf door burgeroorlogen geteisterd waren.
Afgezonderd en verlaten, stond hij tegenover den ouden vijand van zijn huis, den
hertog van Brabant, wiens houding dreigend werd. Alleen van Frankrijk kon hij
redding verwachten. In 1206 zwoer hij trouw aan Philips-August(1), die hem een zijner
dochters tot gade beloofde, en, twee jaar later, in 1208, vertrouwde hij, na nieuwe
beloften, de beide weezen, wier voogdij hij intusschen van den bisschop van Luik
afgekocht had(2), aan de hoede des konings.
De handelwijze van Philips van Namen werd door al de Belgische
geschiedschrijvers als eene misdaad gebrandmerkt. Hoewel zij rampzalige gevolgen
voor de Nederlanden had, is zij heel natuurlijk te verklaren door de verwikkelde
omstandigheden en door de denkbeelden van dien tijd. Zelfs wanneer de stadhouder
het inzicht gehad had zich te verzetten tegen 's konings wil, beschikte hij daartoe
over geen enkel middel. Als graaf van Namen, was hij vreemd aan Vlaanderen en
aan Henegouw; het is geenszins te verwonderen dat hij zijne toevlucht nam tot eene
schikking wier gevolgen hij niet gissen kon en die hem zelf talrijke voordeelen
schonk. Hij handelde eenvoudig als een leenroerige vorst, die, in den engen kring
zijner dynastische en territoriale belangen, onbekwaam was in de toekomst te blikken,
zich tot een hooger staatkundig begrip en nog minder tot een begrip van nationaliteit
te verheffen. Hij

(1) Die eed werd bekrachtigd door de baronnen, ridders en gemeenten van Vlaanderen. Men
kan over den vooruitgang van den Franschen invloed oordeelen als men bedenkt dat 's graven
belofte, den koning ‘contra omnes homines qui possint vivere et mori’ bij te staan, zelfs den
keizer niet uitsluit. L. Delisle: Catalogue des actes de Philippe-Auguste, blz. 511 (Parijs,
1856).
(2) Zie Bormans et Schoolmeesters: Cartulaire de l'église Saint-Lambert de iége, deel I, blz.
166 (Brussel, 1893).
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dacht niet dat hij verraad pleegde, toen hij Joanna en Margareta toevertrouwde aan
de hoede van Philips-August die, als hij zelf, haar oom was. Eerst toen het te laat
was, begreep hij de gevolgen zijner inschikkelijkheid; hij stierf door wroeging
gekweld. Men zegde dat, als hij op sterven lag, hij de abten van Marchiennes en van
Cambron smeekte hem, met een strop om den hals, door de straten van Namen te
sleepen, om te sterven als een hond, nadat hij als een hond had geleefd(1).
Intusschen had Philips-August door zijne sluwheid eene verovering behaald, die
hij tot hiertoe door de wapenen niet had kunnen verwerven. De mogelijkheid, naar
believen, over de hand van de erfdochters van Boudewijn te beschikken, liet hem
toe de beide oevers der Schelde tegelijk aan zijn invloed te onderwerpen. Het Fransche
leen Vlaanderen en het Duitsche leen Henegouw zouden den vorst krijgen, dien het
den Capetingischen koning beliefde uit Parijs te sturen. Hij koos Ferrand van Portugal,
neef van gravin Mathildis, weduwe van Philips van den Elzas. De ponden parisis,
die de oude gravin hem rijkelijk voortelde, kunnen die keus voorzeker in ruime mate
verklaren, doch voor alles moet deze aan staatkundige beschouwingen toegeschreven
worden. Naar alle vermoeden zou Ferrand, die geenerlei betrekking in Vlaanderen
noch Henegouw had, die zeden noch belangen der inwoners kende, er ooit eene
gevaarlijke macht kunnen krijgen, en zou zijne zwakheid de waarborg van zijne
onderdanigheid wezen.
Het huwelijk van Joanna met Ferrand werd, in Januari 1212, in de koninklijke
kapel te Parijs gevierd. De nieuwe graaf zwoer den dienstleeneed, en deed door zijne
baronnen en steden zweren dat, in geval van ontrouw zijnentwege, zij den koning
tegen hem zouden dienen. Philips-August had voortreffelijke voorzorgen getroffen
en 't was met volle gerustheid dat hij het jonge paar de reis naar Vlaanderen zag
ondernemen.

II
De slag van Bouvines is de eerste van de talrijke Europeesche veldslagen die op
Nederlandschen bodem geleverd werden. Hij

(1) Albéric de Troisfontaines: Mon. Germ. Hist. Script., deel XXIII, blz. 896.
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had niet alleen voor uitwerksel het staatkundig evenwicht in de westerwereld voor
langen tijd vast te stellen; hij had, voor België, de ernstigste gevolgen. Daarom dienen
de gebeurtenissen gedurende de jaren die hem voorafgingen, omstandig onderzocht.
Zooals wij gezien hebben, was Hendrik van Brabant, gedurende de regeering van
Frederik Barbarossa en van Hendrik VI, de verbitterde vijand der keizers en de
standvastige bondgenoot van Engeland geweest. Doch, na de zegepraal van
Philips-August over Jan Zonder-Land en de overwinning, in Duitschland, van Philips
van Zwaben over Otto IV van Brunswijk, Jan's bondgenoot, had hij eene blijkbaar
verloren zaak opgegeven en zich met den koning van Frankrijk en met de
Hohenstaufen verzoend. Philips van Zwaben wilde die verandering van houding
milddadig beloonen: hij stond hem in 1204 de rechten af die het Keizerrijk nog bezat
te Maastricht, te Nijmegen en op de abdij Nijvel; ook verklaarde hij dat, bij gemis
aan mannelijke erfgenamen, de dochters tot troonopvolging in het hertogdom Brabant
gerechtigd waren(1). Het jaar nadien, deed Hendrik manschap aan Philips-August, en
ontving hij van hem eene jaarlijksche rente van 200 mark. Van toen af en tot dat
Ferrand van Portugal in 1212 de beide graafschappen Vlaanderen en Henegouw
ontving, was hij de invloedrijkste vorst der Nederlanden. De dood van Boudewijn
IX bevrijdde hem van den eenigen tegenstrever die zich tegen zijne plannen had
kunnen verzetten en liet hem toe gansch zijn streven te richten naar dit eenig doel:
de samenstelling, in het hart zelf van Lotharingen, van een stevigen, samenhangenden
Staat, die bekwaam was zijne opperheerschappij zoodanig aan zijne omgeving op te
dringen, dat het Brabantsche huis het hoofd en de scheidsrechter werd van al de
grondgebieden, die tusschen Rijn en Schelde een verward net vormden. Het aanzien
dat de hertogstitel hem gaf en vooral de centrale ligging zijner landgoederen werkten
zijne plannen in de hand, daar zij hem dik-

(1) Dat privilege werd naderhand zeer dikwijls vernieuwd. Philips de Goede zal het in de XVe
eeuw inroepen tegen de eischen van keizer Sigismund. Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 4e
reeks, deel V, blz. 439.
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wijls de gelegengeid gaven zich met de zaken en twisten zijner buren te bemoeien.
Hij trad in het bisdom Kamerijk als bemiddelaar op, ondersteunde in Holland Willem
I tegen zijn mededinger Lodewijk van Loon, vernieuwde zijne aanspraken op
Rijks-Vlaanderen en verplichtte Philips van Namen hem voor dat graafschap te
huldigen. Doch gansch bijzonder was zijn streven naar het vorstendom Luik gericht.
Sedert het begin der XIIe eeuw hadden zijne voorgangers steeds beproefd, het aan
hun gezag te onderwerpen. Het was voor hen van het grootste belang, meester te zijn
van de hoofdplaats van eene diocese, die zich over het grootste deel hunner
landgoederen uitstrekte. Daardoor zouden zij zich vrijmaken van de rechtsmacht der
in 1082 door Hendrik van Verdun ingestelde vredesrechtbank. Sedert den dood van
Otbert (1119), trachtten zij bij schier alle bisschopsverkiezingen een candidaat te
doen benoemen die hunne zaak toegedaan was. Om aan de ondernemingen der
hertogen het hoofd te bieden, hadden de bisschoppen zich beurtelings op de huizen
van Limburg en Henegouw gesteund. Doch het eerste had zich in 1155 met de
Brabantsche dynastie verzoend, en het andere was door twee onmondige kinderen
vertegenwoordigd, en derhalve niet meer te duchten. Het vorstendom stond dus
alleen, en het oogenblik van een krachtdadig optreden tegen hetzelve was gekomen.
Hendrik wilde het bisdom niet eenvoudig aan zijn invloed onderwerpen; hij besloot
het te vernietigen. Gillis van Orval zegt(1) dat hij er aan dacht den sedert de VIIIe
eeuw te Luik gevestigden bisschopszetel in Brabant te verplaatsen.
De economische hervorming, die toen in dat hertogdom plaats greep, droeg tot
zulk voornemen veel bij. Gedurende de regeering van Godfried III (1142-1190)
hadden handel en nijverheid, onder den invloed van het tusschen de Vlaamsche kust
en de Rijnvallei drukker en drukker wordend doorvoerverkeer, eene ongemeene
vlucht genomen. Leuven, Brussel, Antwerpen begonnen met de Vlaamsche steden
te wedijveren en ook in hunne nabijheid kwamen steden van mindere beteekenis,

(1) Gesta episcoporum Leodiensium, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz. 124.
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als Nijvel, Thienen, Leeuwe, Vilvoorden, tot eene snelle ontwikkeling. Zooals wij
zagen, was Hendrik uiterst bezorgd over den bloei dier steden. Hij bepaalde er zich
niet bij, haar gemeentevrijheden te verleenen, hij beijverde zich ook haar
handelsverkeer uit te breiden. Juist daarom was hij genoopt den oorlog tegen het
vorstendom Luik te ondernemen.
Inderdaad, Brabant was, door de aardrijkskundige ligging der bisschoppelijke
landgoederen, van den Rijn afgesneden. De bisschop beheerschte de groote
handelsbaan van Keulen op Brugge, benevens den loop vande Maas. Kortom, naar
believen kon hij de wegen afsluiten langswaar, van den oosterkant, rijkdom en
welstand in het hertogdom drongen. Tegenover Brabant, nam het vorstendom Luik
dus dezelfde stelling in, als het graafschap Holland tegenover Vlaanderen(1), en de
strijd dien de Vlaamsche vorsten in de XIIe eeuw tegen hunne buren ondernamen,
lijkt zeer goed op den oorlog, in het begin der XIIIe eeuw, tusschen hertog Hendrik
en Hugo van Pierrepont.
De verzoening van Hendrik met Philips van Zwaben, in 1204, was het sein van
den oorlog. Ingevolge het van Rome ontvangen bevel, weigerde de bisschop Philips
te huldigen en bleef hij trouw aan Otto IV. Voortreffelijke gelegenheid om een
veldtocht tegen hem te ondernemen. De hertog stuurde een leger naar Maastricht,
dat hem kort te voren door den Roomschen koning afgestaan was en dat hem in 't
bezit moest stellen van de Keulsche baan, die over de brug van die stad liep. Doch
de bisschop wist het dreigend gevaar behendig af te weren. Hij onderwierp zich aan
Hohenstaufen, en Hendrik, die zich in zijne hoop bedrogen zag, moest den aftocht
blazen. De moord op Philips van Zwaben veroorloofde hem weldra zijne plannen te
hernemen. Een korten tijd dacht hij er aan, de ondersteuning van den koning van
Frankrijk ten nutte te maken om de Keizerskroon te verkrijgen, welke hij reeds onder
de regeering van Hendrik VI beloerd had en die de Nederlanden aan zijne genade
en ongenade zou geleverd hebben(2). Doch hij zag weldra in dat dit plan niet door te
voeren was en huldigde Otto;

(1) Zie blz. 241.
(2) L. Delisle: Catalogue des actes de Philippe-Auguste, blz. 513.
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met andere woorden, hij keerde terug naar de partij der Guelfen, en liet Philips-August
in den steek om zich met Jan Zonder-Land te verzoenen. Otto werd door den paus
in den ban geslagen, doch dit wijzigde Hendrik's houding niet; integendeel, dit was
voor hem eene voortreffelijke gelegenheid om opnieuw den oorlog te verklaren aan
den bisschop van Luik die, ten gevolge van de nieuwe uitspraak des pausen, de partij
des keizers kort te voren verlaten had. Hendrik vroeg en kreeg de opdracht, den
bisschop tot gehoorzaamheid te dwingen. Hij verzamelde heimelijk een leger, veinsde
een tocht tegen den burcht Moha te ondernemen, doch rukte plotseling op Luik, dat
door aarden wallen en schanspalen slecht gesloten was, overrompelde en plunderde
de stad. Hugo van Pierrepont, die eerst naar Hoei, vervolgens naar Dinant gevlucht
was, werd niet eens verontrust. Blijkbaar was het den hertog gansch onverschillig
of hij den keizer huldigde of niet. De hem opgedragen zending had alleen gediend
tot voorwendsel om de terriroriale macht van zijn vijand te vernietigen, zijne hoofdstad
ten onder te brengen en den overtocht der Maas en den grooten handelsweg tusschen
Duitschland en de Nederlanden te bemachtigen.
De zegepraal van den hertog van Brabant noopte Hugo van Pierrepont in het
verbond van den koning van Frankrijk te treden. Tegen Hendrik, die opnieuw het
hoofd van de Engelsch-Guelfische partij in Lotharingen geworden was, zocht hij
steun bij Philips-August. Op die wijze hoopte hij Ferrand, die kort te voren bezit van
Vlaanderen genomen had, voor zijne zaak te winnen en, als vroeger, het huis van
Henegouw met dat van Brabant in vijandschap te stellen. Doch het viel hem mis.
Een jaar na de plundering van Luik, was de schommelpolitiek weer aan den gang:
Hendrik van Brabant was opnieuw de bondgenoot van den koning van Frankrijk,
wiens dochter hij huwde, terwijl Ferrand met zijnen leenheer afbrak en Jan
Zonder-Land huldigde! De tijd van Philips van den Elzas en van Boudewijn IX
scheen teruggekomen.
Toen Ferrand in Vlaanderen kwam, vond hij Aire en Sint-Omaars in 't bezit van
Lodewijk, zoon van Philips-August, die ze met geweld bemachtigd had. Onder eede
had hij moeten
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afstand doen van die steden, die vroeger bij het verdrag van Péronne aan Boudewijn
IX gegeven waren. Die brutale streek voorspelde den nieuwen graaf eene treurige
regeering. Zij was slechts de voorbode van nog grievender ervaringen. Onder het
zwakke stadhouderschap van Philips van Namen, was Vlaanderen door de politiek
des konings behendig bewerkt geworden. Door middel van leenen en renten, had de
koning onder de voornaamste baronnen des lands talrijke aanhangers gevonden. Hij
had den onafhankelijkheidsgeest der edelen aangemoedigd, omdat hij daarin een zoo
zeker als gemakkelijk middel zag om, in de toekomst, de macht der graven te fnuiken.
Die houding verstoutte de Vlaamsche edelen tot dusverre dat zij de rechten en
domeinen van den graaf dorsten plunderen. De ten tijde van het huis van den Elzas
zoo krachtige regeering dreigde ineen te storten onder hunne aanvallen. Er ontstond
eene leenroerige partij, die tegelijk voortbrengsel en werktuig van den Franschen
invloed was, en wier vertegenwoordigers men, reeds ten tijde van Philips-August,
bestempelen kon met dien naam van ‘Leliaards’, die op het einde der XIIIe eeuw
algemeen in zwang moest komen.
Om het verbond van zijne vazallen met zijn opperleenheer het hoofd te bieden,
zag Ferrand maar een enkelen uitweg: tegenover de aanhangers van Frankrijk, de
aanhangers van Engeland stellen. Vreemdeling in het land, dorst hij niet tellen op de
begeesterde toewijding die Philips van den Elzas en Boudewijn IX ondersteund had.
Daarentegen kon het goud van Jan Zonder-Land den vooruitgang der partij van
Frankrijk stuiten. Een wedstrijd om in Vlaanderen het meeste invloed te bekomen,
ontstond tusschen Frankrijk en Engeland. De graaf liet alles gebeuren; alleen vermeed
hij zich bloot te stellen of ergernis te geven.
De Nederlanden boden toen een wonderbaar schouwspel. Men voelde dat oorlog
op handen was tusschen Frankrijk, eenerzijds, Engeland en Duitschland, anderzijds,
en iedereen trachtte zijn bondgenootschap aan den meestbiedende te verkoopen.
Overal kuiperijen en geschacher. De ruim van esterlings en beloften voorziene
gemachtigden van den koning van
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Engeland, liepen al de provinciën tusschen Maas en Noordzee af. Zij behoorden tot
de meest verschillende maatschappelijke standen. Naast graaf Reinier van Boulogne,
doodvijand van den koning van Frankrijk, die hem zijn landgoed ontnomen had(1),
trof men onder hen eenvoudige burgers aan, zooals de Gentenaren Walter Spronck
en Simon Saphir(2). Jan Zonder-Land spande alle pogingen in om de vorsten, den adel
en de steden op zijne hand te krijgen(3). Hij wenschte den hertog van Brabant geluk
met zijne zegepraal over de Luikenaars, leende geld aan de gravin van Vlaanderen(4),
gaf vrijgeleiden aan de kooplieden, onderhandelde met de gemeenten, kocht de hulp
van de verarmde ridders, die hunkerend de hand uitstaken naar de schoone zilverlingen
die overvloedig uit 's konings kassen vloeiden.
De beweging was te algemeen om, op den duur, Ferrand niet mede te sleepen.
Deze was overigens verbitterd op zijn leenheer en zag zich, door de ontrouw van een
deel des adels, wel gedwongen in het Engelsch verbond te treden. Graaf Philips van
Namen overleed in October 1212 en, in de maand April daaraanvolgende, huwde
Hendrik van Brabant, te Soissons, zijne weduwe, met Philips-August's toestemming.
Dit was de prijs voor het bondgenootschap van den hertog, doch daardoor mocht het
huis van Henegouw op het Naamsche niet meer rekenen. Dientengevolge weigerde
Ferrand deel te nemen aan den krijgstocht dien Philips-August tegen Engeland
bereidde. Dit was de vredebreuk. Toen Philips-August door den paus belet werd in
Groot-Brittanje te landen, gebruikte hij zijn leger en zijne vloot tegen Vlaanderen.
Zijne troepen overvielen het land langs het Zuiden, terwijl de Fransche schepen ter
reede van Damme lagen (Mei 1213). Vlaanderen was tot dien onverwachten aanval
niet voorbereid. De meeste steden

(1) Zie, omtrent dit personage, het werk van H. Malo: Un grand feudataire. Renaud de Dammartin
et la coalition de Bouvines (Parijs, 1898).
(2) Hardy: Rotuli litterarum patentium, deel I 1, blz. 44, 90, 98, 101, 123, 130, 133, 134, 182
(Londen, 1835).
(3) Kort vóór de troonsbestijging van Ferrand, hadden Dowaai en Sint-Omaars met hem een
verdrag gesloten. Zie Petit-Dutaillis: Etude sur la vie et le règne de Louis VIII, blz. 20, n.
(4) Rymer: Foedera, deel I 1, blz. 50 ('s Gravenhage, 1739).
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waren te dien tijde nog slechts door grachten verdedigd en, ter uitzondering van Gent,
boden zij geen wederstand. De veldtocht was feitelijk niets meer dan een
parademarsch. De koning kon ongehinderd tot in het hart van Vlaanderen dringen:
hij kwam tot aan de drabbige oevers der Hont die zijn lofredenaar Willem Brito, in
zijne begeestering voor eene zoo verre verovering, met de ijzige streken van het
hooge Noorden vergelijkt(1). Terwijl de Fransche soldaten Brugge plunderden en ‘als
sprinkhanen’ op de langsheen de kaaien van Damme gestapelde koopwaren vielen,
had Ferrand de wijk genomen naar het eiland Walcheren, nadat hij vooraf een verdrag
met Jan Zonder-Land gesloten had. Weldra verscheen eene Engelsche vloot in het
Zwijn. De Fransche schepen, beladen met tonnen geld, - de soldij van de troepen, werden aangevallen en verbrand, en de koning zag zich gedwongen den aftocht te
blazen, nadat hij de steden ontzaglijke oorlogsbelastingen opgelegd had. Dadelijk
na dien aftocht waren de sporen der Fransche verovering verdwenen. Ferrand volgde
den koning op de hielen en nam, achter zijn rug, weder bezit van het land.
Philips-August had gehoopt toch ten minste Waalsch-Vlaanderen te kunnen behouden;
daarom had hij te Rijsel eene bezetting achtergelaten. Doch nauwelijks was hij weg
of de burgers openden hunne poorten voor den graaf. Het koninklijk leger kwam
terug en stak de stad in brand om dit ‘verraad’ te wreken(2).
Hendrik van Brabant had Philips-August bij zijnen tocht in Vlaanderen niet kunnen
bijstaan, want de oorlog tegen het land van Luik hield hem opnieuw bezig. Reeds in
de maand October drong zijn leger Haspengouw binnen. Nu bevond hij zich tegenover
een algemeenen wederstand. Inderdaad, van lieverlede ontwaakte in die grondgebieden
een bewustzijn van locale vaderlandsliefde. De oorlogen werden niet meer uitsluitend
tusschen de vorsten, doch tusschen de rondom hen geschaarde bevolking geleverd.
Vlaanderen was kort te voren, bij den inval van Philips-August, ontwaakt en had het
juk afgeschud.

(1) Willem Brito: Philipidis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXVI, blz. 347.
(2) Ibid., blz. 351.
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Hunnerzijds richtten de Luikenaars zich in massa tegen de Brabanders. In de kerken
van de dorpen welke de gebanvloekte hertog doortrok, vond hij de met doornen
omvlochten kruisbeelden op den vloer van het koor liggen. Bij de
godsdienstoefeningen werd niet meer gezongen en zwegen de klokken. Als de hertog
vóór de stede kwam, vond hij ze in staat van verdediging, omgeven van sterke muren
met torens. Daar hij ze niet verrassen kon, trok hij in de richting van Montenaken
af. Daar, in de velden van Steppe, noodigde het Luiksche leger hem ten strijde (14
October 1218). Het bestond slechts uit benden gemeentetroepen. Nauwelijks een
vijftiental van de vijfhonderd ridders van Haspengouw hadden den oproep van den
bisschop beantwoord(1); de anderen, die in Engelsche soldij stonden, waren in
Vlaanderen. Voor de eerste maal zouden, in de Nederlanden, steedsche troepen zich
met een leenroerig leger meten. Zij doorstonden dapper de proef: de Brabantsche
ruiters kwamen aanrennen op de in den grond geplante lansen der burgers van Luik,
Hoei, Dinant en Fosses.
De slag van Steppe was de voorbode van dien welke, honderd jaar later, op het
grootscher tooneel van Kortrijk's veld zou geleverd worden. Niet alleen openbaarde
hij de macht van het steedsche voetvolk, wanneer het door bekwame oversten
aangevoerd werd en in verdedigende stelling kon blijven. De zegepraal van het
Luikerleger was vooral aan zedelijke oorzaken te danken. In de fabelachtige
overleveringen omtrent die zegepraal, ontdekt men duidelijk de uitdrukking van een
wezenlijk gevoel van vaderlandsliefde. De toon van den schrijver van het Triumphus
Sancti Lamberti is niet minder vurig dan die van Van Velthem, als hij den Sporenslag
bezingt. Men vertelde dat voorteekenen en verschijningen de zege voorspeld hadden;
de reizigers die 's nachts over het slagveld trokken, meenden wapengekletter te
hooren: men zei dat de zielen der gesneuvelden den strijd voortzetten(2). De banier
van Sint-Lambrechts, onder welke

(1) De triumpho S. Lamberti in Steppes, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz. 183.
(2) Cesarius van Heisterbach: Dialogus Miraculorum, uitg. J. Strange, boek XII, hoofdst. 16
(Keulen, 1851).
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de Luikenaars gestreden hadden, werd sedert dien de nationale vlag des lands, en de
verjaardag van den slag werd te Luik nog langen tijd plechtig herdacht.
Terwijl de Luikenaars hunne zegepraal voortzetten, in Brabant drongen, dorpen
verbrandden, de stad Leeuwe plunderden, maakte Ferrand die aangelegenheden ten
nutte om op zijne beurt het graafschap te overvallen; hij kwam tot aan de poorten
van Brussel. De hertog was gedwongen te onderhandelen. Hij moest zich vóór Hugo
van Pierrepont vernederen, biddend in zijne hoofdstad verschijnen en knielend
opheffing van den banvloek vragen. Doch, terwijl hij den bisschop den vredekus gaf,
had hij weer andere plannen in het hoofd. Hij maakte rechtsomkeert, liet
Philips-August in den steek en knoopte opnieuw betrekkingen aan met Otto van
Brunswijk, die toen door de Nederlanden naar Vlaanderen trok om zich daar te
vereenigen met het tegen Frankrijk opmarcheerende Engelsche leger. Evenals hij
vroeger, als bondgenoot der Hohenstaufen, zijn oudsten zoon had doen trouwen met
de dochter van Philips van Zwaben en dat hij zelf de dochter van Philips-August tot
vrouw genomen had, verloofde hij nu zijne dochter Maria met keizer Otto. Dat tevens
met Guelfen, met Gibellijnen en met Frankrijk verwantschapte huis van Brabant was
alleszins waardig van de schommelpolitiek van zijn hoofd(1).
Hendrik's laatste zwenking was overigens niet minder belangloos dan de vorige.
De hertog zag in zijn nieuwen schoonzoon slechts een bondgenoot tegen den bisschop
van Luik. Hij wachtte zich wel, tegenover hem, al te stellige verbintenissen aan te
gaan. Hij bleef in betrekking met den koning van Frankrijk en, als men Willem Brito
gelooven mag, moet hij, den vooravond van den slag van Bouvines, zijn schoonvader
kennis gegeven hebben van de bewegingen der verbonden troepen(2). Ondertusschen
was het keizerlijk kamp een nest

(1) E. Winkelmann: Philipp von Schwaben und Otto IV von Braunschweig, deel II, blz. 368
(Leipzig, 1878).
(2) Willem Brito: op. cit., Mon. Germ. Hist. Script., deel XXVI, blz. 362. - De trouw des hertogs
scheen zoo onzeker dat Ferrand zijne zonen als gijzelaars meegenomen had A. Teulet: Layettes
du trésor des chartes, deel I, blz. 407 (Parijs, 1863).
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van kuiperijen tegen Hugo van Pierrepont, wiens grondgebied reeds op voorhand
door de vorsten verdeeld werd. Hendrik vroeg Hoei, Reinier van Boulogne kreeg
Dinant, Ferrand eischte afschaffing van de manschap, die hij den bisschop voor het
graafschap Henegouw verschuldigd was(1).
Doch al die schoone plannen liepen op niets uit. Frankrijk's zegepraal te Bouvines
(27 Juli 1214) bracht de Engelsch-Guelfische samenspanning een doodelijken slag
toe, en van de zoo ongeduldig verwachte grondgebiedsverdeeling was verder geen
spraak. Een gansch nieuwe toestand begon. Het was voor lang gedaan met die
schommelpolitiek welke de vorsten tot dan gevolgd hadden, door afwisselend van
Capetingers naar Plantagenet's, van Plantagenets naar Capetingers, van Hohenstaufen
naar Guelfen en van Guelfen naar Hohenstaufen over te loopen. Nu stonden zij
tegenover Frankrijk's oppermacht, die voortaan zoo stevig bevestigd was dat alle
poging tot verzet hersenschimmig werd en dat, tot het einde der XIIIe eeuw, de
Nederlanden nog slechts eene aanhoorigheid der Capetingische monarchie schenen.
Hendrik van Brabant verzoende zich dadelijk met den overwinnaar. Hij verzaakte
aan zijne aanspraken op het graafschap Namen, dat een Franschen vorst, Pieter van
Courtenay, ten deel viel. Hij staakte zijne ondernemingen tegen den bisschop van
Luik, al te gelukkig Frederik II, den nieuwen koning van Duitschland, te mogen
huldigen en van hem een deel van Maastricht in leen te ontvangen.
Als de invloed van Philips-August zoo groot was in Lotharingen, dat hem niet
toebehoorde, kan men zijne houding oordeelen tegenover Vlaanderen, dat een leen
van Frankrijk was. Hij plukte eindelijk de vrucht van zijn twintigjarig streven. Het
was voor hem een dag van zege als Ferrand gevankelijk binnengebracht werd in dat
zelfde Parijs, op wiens voornaamste brug Philips van den Elzas zich beroemd had
zijne banier te zullen planten. Wel is waar bleef Joanna in bezit van het graafschap,
doch onder welke voorwaarden! Zij moest beloven Valencijn, Ieperen, Oudenaarde
en Kassel te doen ontmantelen

(1) De triumpho S. Lamberti in Steppes, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz. 187.
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en hare andere versterkte steden hoegenaamd niet te veranderen(1). De groote
gemeenten van het land gaven gijzelaars(2). De edelen verbonden zich schriftelijk den
graaf niet meer te zullen dienen en stelden borgen tot onderpand van hun woord(3).
De hoofden der Fransche partij in Vlaanderen, de burggraven van Gent en van Brugge
kwamen met hunne aanhangers in het land terug; reeds in October kreeg de gravin
bevel van den koning hunne landgoederen terug te geven.
Philips-August schijnt voornemens geweest te zijn Ferrand levenslang gevangen
te houden. Zijn zoon, gesproten uit zijn huwelijk met Isabella van Henegouw, had
rechten op het graafschap, zoo Joanna kinderloos stierf. De gelegenheid, Vlaanderen
met de bezittingen van het huis van Frankrijk te vereenigen, was verleidend(4). En
toch was het juist die zoon, die, als hij koning geworden was, Ferrand de vrijheid
teruggaf. De hertog van Bretagne had Ferrand's huwelijk door den paus doen
verbreken en wilde met Joanna trouwen. Lodewijk VIII vond nu geen ander middel
tot verijdeling van dat voornemen, - dat eene geduchte leenroerige macht tegen de
kroon tot stand zou brengen, - dan den overwonnene van Bouvines in vrijheid te
stellen. Joanna en Ferrand trouwden opnieuw, nadat de gravin beloofd had een
rantsoen van 50,000 pond parisis te betalen en in het verdrag van Melun (5 April
1226) toegestemd had(5). Dit tractaat regelde, tot het einde der XIIIe eeuw, de
betrekkingen van Vlaanderen met de Fransche koningen. De graaf en de gravin
verbonden zich hunnen leenheer trouwelijk te dienen, dezerzijds de Schelde geene
nieuwe vestingen te bouwen en er de oude slechts met zijn uitdrukkelijk oorlof te
veranderen. Zij moesten de ridders en alle steden van Vlaanderen dwingen, op straffe
van verbanning of verbeurdverklaring,

Teulet: op. cit., blz. 407.
Delisle: op. cit., blz. 346.
Ibid., blz. 350.
Philips-August dacht ongetwijfeld aan zulke mogelijkheid als hij de Vlaamsche baronnen
deed beloven hem te dienen ‘quicumque sit comes’. Teulet: op. cit., blz. 417.
(5) E. Winkelmann: Keiser Friedrich der Zweite, deel I, blz. 402 (Leipzig, 1889); Ch.
Petit-Dutaillis: Etude sur la vie et le règne de Louis VIII, blz. 400 (Parijs, 1894).
(1)
(2)
(3)
(4)
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den koning trouw te zweren en te beloven hem met raad en daad bij te staan, zoo
bovenbedoelde verbintenissen niet nageleefd werden. Ten slotte legden zij zich de
verplichting op, zelf van den paus eene bulle te bekomen, die hen met den banvloek
bedreigde, zoo zij deze overeenkomst mochten schenden.
Ferrand kwam na eene twaalfjarige gevangenschap in Vlaanderen terug. Hij werd
op de hielen gevolgd door meester Alberik Cornut en door Hugo van Athis, die uit
Parijs gezonden waren om den inhoud van het verdrag af te kondigen, en edelen en
gemeenten in den eed te nemen. Nergens ontmoetten zij wederstand en in de Fransche
archieven vindt men nog de oorkonden waarin baronnen, ridders, baljuws en
schepenen doen te weten dat zij op de heilige reliquieën gezworen hebben den koning
tegen hunnen zeer geliefden heer te ondersteunen, zoo deze, wat God verhoede, zijn
woord verbreekt(1).
Van toen af was Ferrand de trouwste en de gehoorzaamste van 's konings
grootvazallen. Niet alleen nam hij geenerlei deel aan den opstand van de Fransche
vorsten tegen Blanca van Castilië, doch hij deed zelfs ter wille van de koningin eene
diversie in Artesië(2). Zijne eerzucht was verzwonden en zijne macht gebroken. Na
zijnen dood (1233), stemde Joanna er in toe, hare dochter en eenige erfgename Maria,
zoodra deze acht jaar oud zou wezen, aan de hoede van Lodewijk IX te vertrouwen
en, tot den dag van haar huwelijk met's konings broeder, Robrecht van Artois, aan
het Fransche hof te laten opvoeden(3).
Doch de dag was nog niet aangebroken waarop Vlaanderen een Franschen vorst
zou hebben: de dood der kleine Maria (1236) vernietigde de hoop die voor korten
tijd op haar gevestigd was.

(1) Teulet: op. cit., deel II, blz. 102.
(2) E. Berger: Histoire de Blanche de Castille, blz. 154 (Parijs, 1895).
(3) Ch. Duvivier: La querelle des d'Avesnes et des Dampierre, deel I, blz. 110 (Brussel, 1894).
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Hoofdstuk III
De leenroerige politiek in de XIIIe eeuw
Van het begin der XIIIe tot den aanvang der XIVe eeuw, voerde Frankrijk, dat nu de
ijverzucht van Engeland noch van het Duitsche Rijk meer te vreezen had, de
opperheerschappij over Europa, zoowel op staatkundig als op verstandelijk gebied.
Meer en vroeger dan elk ander land, moesten de Nederlanden dit ondervinden. De
Fransche invloed in de Nederlanden was, onder den heiligen Lodewijk en onder
Philips den Schoone, sterker dan in eenig later tijdvak, als men uitzondering maakt
van het tijdvak van Napoleon I, dat overigens tot de jongste geschiedenis behoort.
De leenroerige huizen van Vlaanderen en Lotharingen hadden, in de XIIIe eeuw,
behendig partij getrokken uit de oorlogen tusschen de groote landen van het Westen.
Zij waren beurtelings bondgenooten van Guelfen en van Gibellijnen, van Frankrijk
en van Engeland, gingen van de eene partij naar de andere over, volgens het geluk
der wapenen en de eischen hunner belangen. Wij zagen dat Hendrik van Brabant de
kenschetsendste vertegenwoordiger van dat stelsel was; doch hij had geene navolgers.
Sedert den slag van Bouvines moest men naar eene andere politiek uitzien. De tijd
van die gedurig verbroken en weder vernieuwde bondgenootschappen, van die
eeuwige frontverwisselingen en zwenkingen was voorbij. De vorsten hadden nu nog
één streven: op een goeden voet staan met den koning van Frankrijk, hem voor hunne
eigene zaak winnen en hem met hunne vijanden in onmin brengen. Allen maakten
hem het hof en velen zochten zijne beschermelingen
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te worden. Zij kregen van hem leenen en renten. Zij streefden, voor hen of voor
hunne kinderen, naar de eer, in de koninklijke familie te treden: Aan het hof hadden
zij vertrouwde mannen, ja soms spionnen, die hen op hoogte hielden van de kuiperijen,
waarin zij zelven zeer dikwijls gewikkeld waren. Parijs was voor hen geene vreemde
stad meer; zij verbleven er dikwijls, verscheidene hunner hadden er zelfs een paleis.
Van Philips-August tot Philips den Schoone, moesten de Fransche koningen de
wapenen niet meer gebruiken om hunne politiek in de Nederlanden door te drijven.
Zonder hunne hoofdstad te verlaten, regelden zij de aangelegenheden dier vorsten,
die schier altijd zoo gedwee en zoo inschikkelijk waren. Zij sloegen tegenover hen
den gebiedenden toon aan, ontboden ze ten hove, of kondschapten hun hunne bevelen
door eenvoudige ridders, die met alle blijken van eerbied en onderdanigheid moesten
ontvangen worden. Hertog Jan van Brabant, die nochtans zoo trotsch op zijne
Karolingische afkomst was, schaamde zich niet, onder Philips den Schoone, naar de
gunst te staan van messire Mouche, een van 's konings Italiaansche raden, en te Parijs
voor dezes beschermeling door te gaan(1).
Die bestendige bemoeiing van Frankrijk is wel de kenschetsende hoofdtrek van
de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in de XIIIe eeuw, doch er zijn nog
andere trekken. Naast den buitenlandschen invloed der Capetingers, neemt de
binnenlandsche invloed der steden eene ruime plaats in. Inderdaad, de vorsten zagen
zich meer en meer gedwongen, met haar af te rekenen. De door de vermindering der
grondrenten ten onder gebrachte ridderschap diende nog slechts tegen vergelding en
leverde geene toereikende troepen meer. Men moest de legers door huurknechten en
vreemde hulptroepen aanvullen. Daardoor werd het oorlogen zeer kostelijk. De
vorsten richtten zich tot de poorterij om de kosten te bestrijden die daardoor
ontstonden en door de opbrengst hunner domeinen

(1) F. Funck-Brentano: Document pour servir à l'histoire des relations de la France avec
l'Angleterre et l'Allemagne sous le règne de Philippe le Bel (Revue Historique, deel XXXIX,
blz. 332). Op hetzelfde tijdstip betaalt graaf Willem van Henegouw een jaargeld aan een
anderen minister des konings, Enguerrand de Marigny. Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2e
reeks, deel IV, blz. 33.
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niet meer konden gedekt worden. Zij vroegen belastingen aan de steden of baden
haar de door hen aangegane leeningen te waarborgen. Maar daardoor konden zij
hunne politiek naar eigen goedvinden niet meer richten: zij moesten ook rekenschap
houden met den wil hunner onderdanen. Vroeger hadden zij gevochten met troepen
die steeds bereid waren, op hun gebod, te velde te trekken. Voortaan was, zonder de
inwilliging der steden, geen oorlog meer mogelijk. Met de belangen van het land
hoefde evenveel rekening gehouden als met die van den vorst. De oorlogen werden
zeldzamer, doch langduriger; hunne uitslagen waren beslissender, omdat zij geduchte
strijdkrachten tegenover elkander brachten. Zij voerden tot nieuwe territoriale
groepeeringen, en brachten de Nederlanden nader tot die eenheid, die zij in de XVe
eeuw erlangen moesten.
De steden ondersteunden overigens niet altijd de politiek harer vorsten. Soms wel
werkten zij die tegen, als zij met hare inzichten niet strookte. Meer dan eens deden
zij, tegen haren leenheer, beroep op den vreemde. In Vlaanderen verbonden zij zich
met den koning van Frankrijk tegen den graaf; in het vorstendom Luik, met den
hertog van Brabant tegen den bisschop.
Eenige onbeduidende bijzonderheden van louter plaatselijk belang daargelaten,
mag men zeggen dat heel de geschiedenis der Nederlanden na den slag van Bouvines,
neerkomt op deze twee hoofdfeiten: den Limburgschen successie-oorlog en den strijd
der d'Avesnes en der Dampierre's. Beide gebeurtenissen veroorloven ons de rol van
de verschillende factoren, waarop wij wijzen, grondig te leeren kennen.

I
Het Brabantsche huis is het eenige van de groote leenroerige huizen van België, dat
in de XIIIe eeuw nog bestond. Terwijl Vlaanderen, Henegouw en Holland, door het
toeval der troonopvolging en de staatkundige verwikkelingen, in de macht van nieuwe,
vreemde dynastieën kwamen, bleef het krachtige geslacht van Lambrecht van Leuven
over zijne vrijgoederen en erfleenen heerschen. Op den duur was het volk zeer gehecht
aan
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dit oude geslacht; die volksliefde gaf het eene macht die zijne mededingers en naburen
nooit bereikten. Vroegtijdig onderscheidden adel en steden van Brabant zich door
hunne trouw. Voor hen was de hertog de natuurlijke vertegenwoordiger en als het
ware, de belichaming des lands; de ontluikende vaderlandsliefde vond in hem hare
reden van bestaan; vorstentrouw en nationaal bewustzijn ontwikkelden zich
gelijktijdig. Reeds op het einde der eeuw, onder Jan II, zijn beide krachtig uitgedrukt
in Jan van Heelu's rijmkronijk.
Van Brabantschen oorsprong, volgde het hertogelijk huis ook eene teenemaal
Brabantsche staatkunde. Het week van zijn weg niet af door het najagen van
onverwezenlijke of al te heerschzuchtige ontwerpen. Zijne ondernemingen waren
berekend naar zijne krachten en nooit scheidde het zijne belangen van die zijner
onderdanen. Van Hendrik II tot Jan I, beijverde het Brabantsche huis zich, met een
verbazenden samenhang, het door Hendrik I beoogde doel te bereiken: de
bemachtiging van die handelsbaan tusschen Rijn en Noordzee, waarvan de stoffelijke
welvaart van Brabant afhing. Al de onderhandelingen en al de ondernemingen der
hertogen staan met die onophoudende bezorgdheid in verband. Zij zien van hunne
oude aanspraken op Rijks-Vlaanderen af om zich gansch te wijden aan de uitbreiding
en de bevestiging van hun invloed in de oostelijke streken. In gemeen overleg met
de graven van Holland en van Gelder, regelen zij de tollen op Maas en Rijn; zij
bouwen den toren van Wijk, om de brug van Maastricht te bewaken, en, om hunne
gemeenschap met die stad te verzekeren, beproeven zij, doch vruchteloos, de stad
Sint-Truiden te bemachtigen.
Na den dood van Hendrik I. bleef het vorstendom Luik steeds de aandacht gaande
maken van Hendrik II en Hendrik III. Wel is waar beschikten zij niet meer over het
middel dat in de XIIe eeuw zoo dikwijls geslaagd was, want na de zegepraal van het
pausdom over het Keizerrijk, konden zij zich niet meer met de bisschopsverkiezingen
inlaten. Doch de XIIIe eeuw zag, in de plaats van de godsdienstige geschillen, andere,
doch even geweldige crisissen uitbreken. Van de regeering van Hugo van Pierrepont
af, waren de bisschoppen
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gedurig in strijd met hunne steden. In 1229 hadden de burgers van Luik, Hoei, Dinant,
Sint-Truiden, Maastricht en Tongeren het openstaan van het bisschopsambt ten nutte
gemaakt om een bond te stichten, die later dikwijls vernieuwd werd. De bisschop
was machteloos tegenover dien bond, die zoowel de Vlaamsche als de Waalsche
steden van zijn vorstendom, in innige gemeenschap van belangen, tegen hem
vereenigde. Vruchteloos het hij hem veroordeelen door den Roomschen koning en
bekwam hij van den Reichstag van Worms (20 Januari 1231) het berucht vonnis
waarbij ‘communes’ en stedenbonden in heel het Rijk verboden werden. Er bleef
hem geen anderen uitweg dan een bondgenoot te zoeken: hij vond dien in den hertog
van Brabant. Sedert dan waren de hertogen ijverig betrokken in al de onlusten die
het bisdom teisterden: volgens de omstandigheden ondersteunden zij den vorst of de
burgers, waardoor zij beide partijen tegelijk in hunne macht hielden en de eene door
de andere onschadelijk maakten.
Generzijds het bisdom Luik, onderhielden de hertogen van Brabant ook talrijke
betrekkingen met de aartsbisschoppen van Keulen. De baatzuchtige deelneming van
Hendrik I in den strijd tusschen Guelfen en Gibellijnen bracht hem dikwijls in
betrekking met Philips van Heinsberg en met dezes opvolgers, die schier altijd zijne
bondgenooten waren. De toestand veranderde onder Hendrik II, die in minder beroerde
tijden leefde en de hulp der aartsbisschoppen niet meer noodig had. Hij zag in hen
slechts eene met de zijne wedijverende macht, een hinderpaal tot de verwezenlijking
van zijne plannen in de tusschen Rijn en Maas gelegen streken. In 1239 bevocht hij,
samen met den hertog van Limburg, den aartsbisschop Koenraad van Hochstaden.
Nadat hij de omstreken van Bonn verheerd had, blies hij den aftocht, doch onderweg
bemachtigde hij den burcht Dalheim, waardoor Brabant een voorpost op den
rechteroever der Maas in zijn bezit kreeg.
De wanorde van het Keizerrijk in het midden der XIIIe eeuw begunstigde teenemaal
de plannen der hertogen. Hendrik II had, naar het schijnt, den titel van Roomschen
koning kunnen bekomen, waar zijn vader vroeger zoo naar hunkerde. Doch hij
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gaf niet om eene waardigheid die hem van zijne rol van territorialen vorst moest
doen afwijken. Liever deed hij het mogelijke om zijn zwager Willem van Holland
te doen benoemen, overtuigd dat het voordeeliger is over de kroon te beschikken,
dan ze te bezitten. Overigens wist hij wel dat, zoo hij een eenvoudigen graaf den
troon deed beklimmen, het Brabantsche huis in Lotharingen meer aanzien krijgen
zou dan de koning zelf. Weldra bleek dat hij zich niet bedrogen had. Bij den aanvang
van de groote tusschenregeering, riep Alfons van Castilië de hulp in van Hendrik
III, die zich niet zoeken liet. Hij erkende Alfons, omdat de aartsbisschop van Keulen
Richard van Cornwallis ondersteunde. Hij liet zich, overigens, door zijn beschermeling
zeer goed betalen voor de beloften die hij minder ijverig nakwam. Buiten de rijke
toelagen die hij hem afdwong, ontving hij nog van hem de voogdij over de vazallen
en steden des Duitschen Rijks tusschen Brabant en den Rijn en van de grenzen van
de diocese Trier tot aan de Noordzee.
Het voormalig hertogelijk gezag scheen dus teenemaal hersteld en de Brabantsche
vorsten waren voortaan in 't bezit van een titel die hun toeliet zich, naar believen,
met de aangelegenheden der Rijnstreken te bemoeien. Dit was eene eerste en zeer
belangrijke zegepraal op den aartsbisschop van Keulen.
De troonsbestijging van Rudolf van Habsburg wijzigde geenszins den toestand.
De Duitsche koningen en keizers, wier aandacht meer en meer op het Oosten en het
Zuiden van Germanië gevestigd was, onderhielden, van dat tijdstip af, nog slechts
zeldzame betrekkingen met de Nederlanden. De hertogen bekommerden zich minder
en minder om die onzichtbare opperleenheeren; zij namen geen deel meer aan hunne
benoeming, en, als het college der Keurvorsten tot stand kwam, werd hun daarin
geenerlei plaats gegund.
Daardoor werd het hertogdom Lotharingen vreemd aan het Duitsche Rijk. Zijne
vorsten werden teenemaal onafhankelijk en, evenals in de Xe eeuw, wendden de
Fransche koningen hunne blikken weder naar de Rijngrens. De macht van het
Brabantsche huis moest natuurlijk, meer dan eenig andere, de aandacht der
Capetingers gaande maken. Philips-August had
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vroegtijdig beproefd het op zijne hand te krijgen. Zijn verbond met Hendrik I, dat
door de houding van dat veranderlijk personage zeer onbestendig was, kreeg na den
slag van Bouvines meer duurzaamheid en werd door zijne opvolgers stevig bevestigd.
De oudste dochter van Hendrik II trouwde met Robrecht van Artois, broeder van
Lodewijk IX; Maria, dochter van Hendrik III werd de gemalin van Philips den Stoute,
en hertog Jan I nam Margareta van Frankrijk ten huwelijk.
Jan I was de merkwaardigste Nederlandsche vorst van het einde der XIIIe eeuw(1).
Uiterlijk heeft hij al de eigenschappen van een ridderlijken held naar den Franschen
zin. Hij was liefhebber van steekspelen en spiegelgevechten, groote vrouwengek,
beschermer van dichters en, als het hem inviel, zelf eens poëet. Hij stierf op
veertigjarigen ouderdom in een steekspel op het oogenblik dat hij, in een nieuw
liefdesavontuur gewikkeld, de gravin van Bar meende te ontvoeren(2). Hij liet den
naam achter van een dapper, goedhartig en rechtschapen man, en als dusdanig wordt
hij in 't Fransch door Adenet le Rois en in 't Vlaamsch door Jan van Heelu om het
meeste geprezen. Doch, onder dat schitterend uiterlijk, dat zijne tijdgenooten
benijdden en bewonderden, stak een zeer practisch en bezonnen personage, een echte
Brabantsche vorst, fier op zijne aloude en edele afkomst, zeer gehecht aan zijn land
en aan zijne onderdanen en die, ten slotte, door zijne dapperheid en behendigheid,
de politiek zijner voorvaderen wist door te drijven.
Niettegenstaande zijn wispelturig en wereldschgezind karakter, was Jan, tot zijnen
dood toe, de vriend der steden en de beschermer der kooplieden. De kruistochten
waren voorbij en de burgers van de steden meenden dat het vervolgen van de roovers
en het vernielen van de burchten der edelen die den handel brandschatten, even
verdienstelijk was als het bevrijden van het heilig graf. Van Heelu zegt het woordelijk:
Alsoe salich es die pine
Roefhuse te brekene af,
Alse te striden om theilege graf(3).

(1) Zie, omtrent hem, eene zeer volledige studie van A. Wauters: Jean Ier et le Brabant sous le
règne de ce prince (Brussel, 1862).
(2) Hocsem: Gesta episcop. Leod., uitg. Chapeaville, d. II, b. 325 (Luik, 1613).
(3) Jan van Heelu: Rymkronyk, uitg. J.F. Willems, blz. 166 (Brussel, 1836).
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Nu, de hertog vatte de rol van vredeshoeder, die de machtelooze Alfons van Castilië
voortijds aan zijn vader gegeven had, ernstig op. Hij stelde zich aan als handhaver
van den ‘Landvrede tusschen Maas en Rijn’. In 1279 bracht hij, tot beveiliging van
reizigers en kooplieden en tot vervolging van struikroovers en valsche munters, een
verbond met den aartsbisschop van Keulen, den graaf van Gelder, den graaf van
Kleef tot stand, en verkreeg hij van hen dat zij aan zekere tollen, die tot dan op den
Rijn en op de Maas geheven werden, zouden afzien. Rond denzelfden tijd
onderhandelt hij met Aken en met Keulen, en, in 1286, erkent de stad Luik hem als
voogd. Op die wijze berustte de politiek van Brabant op de economische belangen
der steden, - minder op die van de vorsten dan op die van de burgers. De openbare
meening van den handelsstand is haar genegen.
Een leenroerige twist gaf den hertog gelegenheid om uit den door hem verwekten
toestand voordeel te trekken. Als, in 1283(1), Ermengarde van Limburg kinderloos
gestorven was, verhieven eene menigte pretendenten aanspraak op hare nalatenschap.
Graaf Adolf van Berg, Walram, heer van Valkenberg, de graven van Luxemburg
deden hunne rechten gelden op de openstaande erfenis. Graaf Reinoud van Gelder,
echtgenoot van Ermengarde, had anderzijds van Rudolf van Habsburg het levenslang
bezit van de leenen zijner vrouw verkregen, en hij scheen vast besloten ze te houden.
Er dreigde dus een oorlog, die al de vorsten van den linkeroever van den Neder-Rijn
zou medesleepen en aan Jan van Brabant de gelegenheid geven zou den beslissenden
slag te slaan. Hij kocht de rechtsaanspraken van Adolf van Berg af. Daardoor moest
hij de pogingen van de verschillende mededingers tegen zich vereenigen; dat wist
hij, doch hij voelde zich krachtig genoeg om daartegen te wederstaan.
De aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westerburg, verbond zich, zijnerzijds,
met de vijanden van den hertog. De beide machtigste vorsten van Lotharingen gingen
dus door een

(1) Ernst: Histoire du Limbourg, deel IV, blz. 388 (Luik, 1839).
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hevigen strijd laten beslissen wien de heerschappij tusschen Maas en Rijn behooren
zou. Een oogenblik dreigde die strijd al de Nederlanden mede te sleepen. In 1286
verbond de graaf van Vlaanderen zich met zijn schoonzoon Reinoud van Gelder en,
dientengevolge, met den aartsbisschop. Evenals ten tijde van Hendrik I, zag Brabant
zijne ooster- en westergrenzen tegelijk bedreigd. De toestand was des te hachelijker
daar de bisschop van Luik, die zoon des graven van Vlaanderen was, ook wel lust
kon krijgen de wapenen op te nemen.
Doch Jan vermocht het gevaar af te weren. Tegen Vlaanderen bekwam hij den
bijstand van Floris V van Holland en verder dwong hij den bisschop onzijdig te
blijven, door met de burgers van Luik een vriendschapsverdrag te sluiten. Ten slotte
zelfs won hij ze voor zijne zaak, evenals de graven van Gulik en van Kleef, aan welke
hij een deel der in Gelder te behalen veroveringen beloofde.
De hertog stond sedert lang heimelijk in verstandhouding met inwoners van Keulen;
de door hem met ongeduld verwachte opstand der stad tegen den aartsbisschop deed
den oorlog uitbreken. Jan trok ten strijde met de Brabantsche ridderschap, de stedelijke
strijdkrachten van Leuven, Brussel, Antwerpen, Thienen, Geldenaken, Nijvel, voegde
onderweg de troepen van Luik, Kleef en Gulik bij de zijne, en ging recht op den Rijn
af. Die stoute marsch tot in het hart der vijandelijke landen scheen zijn verderf te
wezen. De aartsbisschop meende Jan reeds in zijne macht te hebben. Spottend
vergeleek hij hem met een gestranden walvisch, die in het bereik van den harpoen
is(1). Edoch, terwijl de aartsbisschop zijne vazallen en bondgenooten rond zich
verzamelde, zag Jan de burgers van Keulen en de boeren van Berg naar zijn kamp
stroomen. Hij verklaarde dat hij, als beschermer van den landvrede, slechts gekomen
was om hem weder te herstellen(2); hij beriep zich op de heiligheid zijner zaak, welke
hij onder 's hemels bescherming stelde.
Terwijl hij de komst zijns vijands verbeidde, belegerde hij den burcht Worringen,
een door de Keulsche kooplieden gehaat

(1) Van Heelu: op. cit., blz. 159.
(2) Ibid., blz. 177.
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nest, waar knellende tollen geheven werden op de Rijnbooten. Onder de muren dier
vesting werd, op 5 Juni 1288, de slag geleverd; hij duurde heel den dag met
ongeloofelijke hevigheid. De Brabanders waren minder talrijk, doch in de krijgskunst
meer bedreven dan hunne vijanden. Liefhebbers van steekspelen en spiegelgevechten,
waren zij er aan gewend vlugge krijgsbewegingen te maken en in dichte gelederen
op te rukken. Zoodra zij den vijand in wanorde op hen zagen vallen, waren zij zeker
van de overwinning. ‘Zie comen dunne ende wide’, juichte Her Rase, heere van
Liedekerke(1), en de zware ruiters rukten in scharen vooruit, elkander onder 't geroep
van ‘Dicke! Dicke!’ aanmanend, de rangen niet te verlaten.
De botsing was verschrikkelijk. Rond drie uren deden die van Keulen en van Berg
over den strijd beslissen, door de troepen van den aartsbisschop in de zijde aan te
vallen. Twaalfhonderd man bleven op het slagveld; de aartsbisschop en de graaf van
Gelder werden gevangengenomen, de graaf van Luxemburg en zijne broeders lagen
onder de gesneuvelden, en, terwijl de overblijfselen der verslagenen ijlings de vlucht
namen, bliezen de Brabantsche trompetten luidruchtig de hereeniging,
Na die maniere ende die wise
Doen gereet was die spiese(2)

De slag van Worringen had een luiden weergalm in de Nederlanden. Hij werd druk
bezongen in 't Vlaamsch en in 't Fransch, en verwekte vooral eene levendige
begeestering onder de burgerij, die hem aanschouwde als eene overwinning van den
handel op de struikrooverij(3). In Brabant zette hij de dynastie nieuwen luister bij en
sloot hij de banden tusschen haar en de bevolking nog nauwer aan. Doch hij verhoogde
ook haar gezag in het buitenland en hare territoriale macht.
Siegfried's nederlaag was het uitgangspunt van het verval der politieke macht der
aartsbisschoppen van Keulen. Hun gezag over de streken van den linker Rijnoever
was gekortwiekt.

(1) Van Heelu: op. cit., blz. 185.
(2) Ibid., blz. 323.
(3) Gesta abbat. Trudon., Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 405.
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Voortaan bemoeiden zij zich niet meer met de aangelegenheden der Nederlanden en
vond Brabant's invloed in Oost-Lotharingen geene mededinging meer. Gelder werd
voor langen tijd tot onmacht gebracht. En Limburg was geen onafhankelijk
vorstendom meer: het werd tot het einde der XVIIIe eeuw met Brabant vereenigd.
Er was weer maar één hertog van Lotharingen meer...
Jan I werd door de inlijving van Limburg meester van dien handelsweg tusschen
Duitschland en de Nederlanden, waarvoor zijne voorzaten zoo lang gestreden hadden.
Nu beheerschten de Brabantsche vorsten den loop van de Maas. Terzelfder tijd sloten
zij het vorstendom Luik in, en hadden zij voortaan de vijandelijkheid der bisschoppen
niet meer te duchten.
Onder politiek standpunt beschouwd, bevestigde de slag van Worringen Brabant's
onafhankelijkheid tegenover het Duitsche Rijk. Inderdaad, de inlijving van Limburg
bewijst dat de hertog geenerlei rekenschap hield met de besluiten van Rudolf van
Habsburg, die de rechten van Reinoud van Gelder uitdrukkelijk erkend had. Rudolf
verzette zich overigens tegen die inlijving niet. Tegenover den zegevierenden hertog,
vermocht hij niets meer dan, in de XIIe eeuw, Lodewijk VI van Frankrijk tegenover
Dirk van den Elzas vermocht.
Doch nauwelijks had de Roomsche koning Lotharingen aan zijn lot overgelaten,
of Philips de Schoone nam de opengelaten plaats in. Hij verzoende Jan I met Gwijde
van Dampierre die, na den slag van Worringen, tegen Brabant meende op te rukken;
verder bracht hij den vrede tusschen het Brabantsche en het Luxemburgsche huis tot
stand. Naar de rol die hij dan in de Nederlanden speelt, zou men waarlijk meenen
dat de Rijksvorsten, wier aangelegenheden hij regelt, zijne vazallen zijn. Voor hen
schijnt hij, gelijk Van Heelu zegt,
die hoechste man
Die men ter werelt vinden can(1).

Dat wil daarom niet zeggen dat Jan I een eenvoudig werktuig van de Fransche politiek
was. Onderhield hij de hartelijkste betrekkingen met Frankrijk, vergezelde hij Philips
III twee-

(1) Van Heelu: op. cit., blz. 28.
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maal in Aragon, behandelde hij de raadslieden van Philips den Schoone met
overdreven eerbewijzen, nooit beschouwde hij het Capetingische huis anders dan
een zeer machtigen, derhalve zeer nuttigen bondgenoot. Zijn gedragsregel
beantwoordde aan de belangen van zijn huis en van zijn land. Onder al zijne buren,
munt hij uit door zijne rondborstige en zelfstandige houding. Gansch bewust van
zijne macht, wil hij meester over zijne plannen en teenemaal zelfstandig blijven. Op
het einde zijner regeering zag hij de toebereidselen tot een nieuwen oorlog tusschen
Frankrijk en Engeland; doch hij besloot onzijdig te blijven tot dat het oogenblik
gunstig was om zijn bondgenootschap duur te verkoopen of zijne bemiddeling te
doen betalen. In zijne laatste levensjaren verzonk hij soms in diepe droomerijen,
waaruit hij ontwaakte om, tot groote verbazing zijner vertrouwden, dat plan uiteen
te zetten dat hij zelf niet meer zou kunnen verwezenlijken(1). Doch hij liet zijne politiek
aan zijne opvolgers achter. Zijn kleinzoon Jan III zal, in de XIVe eeuw, de rol spelen
die hij voor zich zelf gedroomd had.

II
De oorlog die met de zege van Worringen eindigde, was de bekroning van de vanouds
door de hertogen van Brabant gevolgde politiek. Hij was gewenscht, verwekt en
geleid door Jan I, en zoo Philips de Schoone laattijdig als bemiddelaar optreedt, is
het op verzoek van den hertog en niet als meester, doch enkel als scheidsrechter. De
twist tusschen de d'Avesnes en de Dampierre's, die heel de tweede helft der XIIIe
eeuw duurt, biedt een heel ander schouwspel. Hij heeft in de Nederlanden zulke
gewichtige als onverwachte veranderingen gebracht en de onderlinge verhouding
van dynastieën en vorstendommen teenemaal omgekeerd. Doch wat vooral dient
aangestipt, is dat de twist, van het begin tot het einde, aan vreemden invloed
blootstond. Hij vormt wezenlijk een hoofdstuk van de geschiedenis der betrekkingen
tusschen Frankrijk en het Duitsche Rijk in het

(1) Hocsem: Gesta episcop. Leod., uitg. Chapeaville, deel II, blz. 325.
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hart der middeleeuwen, en maakt van de Maas- en Scheldegouwen het tooneel eener
echte ‘Westersche quaestie’(1).
Sedert den slag van Bouvines beijverden de Fransche koningen zich steeds om
het graafschap Vlaanderen aan een Franschen vorst te beleenen. Te dien einde had
Lodewijk IX de erfgename van het graafschap verloofd met Robrecht van Artois en,
vervolgens, na den onverwachten dood van deze jonge prinses, had hij gravin Joanna
in den echt doen treden met Thomas van Savoie, oom van koningin Blanca van
Castilië, moeder des konings(2). Dat huwelijk bleef kinderloos. Joanna's erflating viel
dientengevolge aan hare jongere zuster Margareta, die tot dan aan 's lands bestuur
geen deel had genomen en die, als ze kort te voren geen ergernis gegeven had,
nauwelijks in Vlaanderen en Henegouw ware gekend geweest.
Margareta was in 1212, te Le Quesnoy, op tienjarigen ouderdom getrouwd met
een Henegouwschen baron, Bouchard van Avesnes, die toen, in naam van Joanna
en Ferrand, baljuw van Henegouw was. Dat huwelijk was ongeldig: Bouchard die
eerst tot den geestelijken stand bestemd was, was later, als zoovele jonkers van dien
tijd, in de ridderschap getreden; niettemin bleef hij tot de Kerk behooren. Deze
omstandigheden waren weinig gekend; doch heel waarschijnlijk waren ze wèl bekend
aan Joanna, die altijd een gemakkelijk middel aan de hand had om het huwelijk harer
zuster te doen verbreken, zoo het haar beliefde. Daartoe besloot zij weldra, als
Bouchard voor zijne vrouw een deel van Boudewijn's erfenis eischte. In den beginne
bleef Margareta haren echtgenoot trouw, niettegenstaande den banvloek die hem
trof. Zij gingen samen den burcht Houffalize bewonen, waar zij, zes jaar lang, als
plattelandsedellieden leefden en het hert en den ever joegen in de uitgestrekte wouden
der Ardennen. Zij hadden reeds twee

(1) Zie, omtrent dien oorlog, het voortreffelijk werk van Ch. Duvivier: La querelle des d'Avesnes
et des Dampierre jusqu' à la mort de Jean d'Avesnes (Brussel, 1894). Zie ook: H. Brosien:
Der Streit um Reichsflandern in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts (Berlijn,
1884).
(2) Dat huwelijk werd opge'egd om Joanna te beletten te trouwen met Simon van Montfort, graaf
van Leicester, en aldus het verbond van Engeland en Vlaanderen onmogelijk te maken. Zie
E. Berger: Histoire de Blanche de Castille, blz. 330 (Parijs, 1895).
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zonen, toen Margareta in 1222 ten slotte gehoor gaf aan de aanzoeken harer zuster
of aan de bevelen der Kerk, haren echtgenoot verliet, en aan het hof harer zuster
kwam wonen. Joanna deed haar het jaar nadien trouwen met een ridder van
Champagne, Willem van Dampierre, met wien zij verscheidene kinderen had.
Doch welke zou de rechtstoestand der kinderen van het eerste bed wezen? Reeds
in 1237 had paus Gregorius IX het cancniek recht in heel zijne strengheid op hen
toegepast en ze bastaards verklaard, terwijl keizer Frederik II ze als wettig erkende.
Dit besluit was zeer gewichtig, want in de Nederlanden golden overal het
eerstgeboorterecht en de onverdeelbaarheid der erflatingen; het gaf dus door zich
zelf aan Jan van Avesnes, oudsten zoon van Bouchard en van Margareta, het recht
zich te beschouwen als eenigen erfgenaam van Henegouw en Vlaanderen, die bij
den dood van Joanna, in 1244, aan Margareta te beurt waren gevallen. Noch de
kinderen van Willem van Dampierre, noch Margareta, die sedert haar tweede huwelijk
hare oudste zonen niet meer lijden kon, stelden zich tevreden met dat besluit. Ten
slotte waren beide partijen het eens, de zaak te onderwerpen aan de bemiddeling van
Innocentius III en van den koning van Frankrijk die, zonder over de wettelijkheid te
beslissen, uitspraak moesten doen over de rechten der d'Avesnes en der Dampierre's
op de erflating hunner moeder. De belanghebbenden, alsmede de ridders en de goede
steden van Vlaanderen en van Henegouw, verbonden zich op voorhand het vonnis
te eerbiedigen. De uitspraak had plaats in 1246 en gaf Henegouw aan Jan van Avesnes
en Vlaanderen aan den jeugdigen Willem van Dampierre.
Geenerlei staatkundig feit woog, in de XIIIe eeuw, zwaarder op de
lotsbestemmingen van de Nederlanden en, zoo Lodewijk IX daarvan al de gevolgen
voorzag, moet hij voorzeker onder de behendigste staatslieden der middeleeuwen
gerekend worden. Doch het is te denken dat hij daarvan al de beteekenis niet
vermoedde en dat hij het hem voorgelegde vraagstuk rechtzinnig wilde oplossen,
zonder, echter, Frankrijk's belang uit het oog te verliezen. Want zijne uitspraak is
wel degelijk het werk
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der Capetingische diplomatie. Door Margareta's landgoederen onder de vijandelijke
dynastieën te verdeelen, verzwakte hij voorgoed de territoriale macht van het
Vlaamsche huis; terzelfder tijd schiep hij tegen de Dampierre's een te duchten
tegenstrever, die hen vroeg of laat verplichten zou de bescherming der kroon in te
roepen en de hun verstrekte hulp met gehoorzaamheid te betalen.
Doch het vonnis van 1246 was vooral eene belangrijke zegepraal van Frankrijk
op het Keizerrijk. Inderdaad het vonnis des konings gold zoowel voor
Kroon-Vlaanderen, als voor Henegouw en Rijks-Vlaanderen, welke beide laatsten
van het koninkrijk Duitschland verhieven. Hij scheen te vergeten dat de Schelde de
grens van zijn koninkrijk was, en maakte de burgeroorlogen des Keizerrijks ten nutte
om als heer en meester te beschikken over gouwen die hem niet behoorden, alsof de
Nederlanden een open landgoed, eene res nullius geworden waren.
Dit strekte Jan van Avesnes tot voorwendsel om de uitspraak van Lodewijk IX te
bestrijden. Hij besloot de gunst van Duitschland te zoeken, in de Nederlanden tegen
de ingrijpingen van Frankrijk op te treden als verdediger van de rechten des Rijks
en eene hem alleszins voordeelige botsing tusschen beide Staten te verwekken. Hij
zocht vooral een minder verwijderden bondgenoot. Hij vond dien in den graaf van
Holland die, evenals hij, aanspraken op Vlaanderen deed gelden.
Vlaanderen en Holland lagen sedert lang in veete. Die landen die door het huwelijk
van Robrecht den Fries met gravin Geertruida eenigen tijd vereenigd waren, werden
op het einde der XIe eeuw voorgoed gescheiden. De zwakheid der keizerlijke Kerk
ten nutte makend, had het graafschap Holland, sedert dien, evenals de andere
Lotharingische vorstendommen, snellen voortgang gemaakt(1). Zijne graven gedroegen
zich tegenover de bisschoppen van Utrecht, als de hertogen van Brabant tegenover
de bisschoppen van Luik. Evenals deze, bemoeien zij zich met de
bisschopsverkiezingen en ondersteunen zij de burgers tegen de prelaten. In den
aanvang der XIIe eeuw

(1) P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel I, blz. 186 en volg.
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behaalt Dirk VI eene belangrijke overwinning op Andreas van Kuik (1128-1138) en
van toen af krijgen de graven, met elke nieuwe regeering, meer en meer invloed in
het Sticht. Tijdens den Hollandschen successie-oorlog, in de eerste jaren der XIIIe
eeuw, neemt de bisschop partij voor Lodewijk van Loon, en als deze door Willem I
verslagen wordt, heeft dit voor de Kerk zeer noodlottige gevolgen. De opstand van
Drente bracht, een weinig later, een gevoeligen slag toe aan de territoriale macht van
het vorstendom Utrecht, dat, van toen af tot het einde der middeleeuwen, onder de
voogdij der graven staat.
Als deze van de zijde van Utrecht niets meer te duchten hadden, konden zij de
verovering van Friesland ondernemen. De strijd tusschen do Hollandsche ridderschap
en de vrije boeren van het Noorden was lang en hardnekkig. Men vocht 's winters
bij sneeuw en nevel, als de toegevroren grachten en broeken van het vlakke land de
zware leenroerige scharen toelieten het land te overweldigen. De Friezen versloegen
Floris III (1157-1190), doodden Willem II (1234-1256). Toch deed de inlijving
voortgang. Floris V (1256-1296) onderwierp voorgoed heel de streek tot het eiland
Tessel en voegde bij zijn titel van graaf van Holland dien van heer van Friesland.
Terwijl Holland zich ten koste van Friesland en van het Sticht uitwendig vergrootte,
onderging het ook eene inwendige verandering. Langen tijd was Utrecht de eenige
belangrijke stad van het Noorden. Doch, in de tweede helft der XIIe eeuw, beginnen
aan de kust handelscentrums te ontstaan en moesten de Hollandsche vorsten, evenals
hunne zuiderburen, de belangen hunner steden behartigen. Daardoor kwamen zij in
strijd met Vlaanderen. Inderdaad, dit land dat het leenheerschap had over gansch
Zeeuwsch-Vlaanderen(1), bezat rechten op de uitmondingen van de Schelde en ook
deels op die van Maas en Rijn. Reeds vroegtijdig zochten de graven van Holland
zich daarvan vrij te maken. Van de Vlaamsche kooplieden vergden zij het
‘geleiderecht’ en nieuwe tollen op de rivieren.

(1) Vanderkindere: Histoire de la formation des principautés belges au moyen âge, blz. 99.
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De oorlog die uitbrak(1) was, onder den schijn van een leenroerigen twist, een
wezenlijke handelsoorlog. Hij viel ten nadeele van Holland uit. In 1168 moest Floris
III het opperleenheerschap van Philips van den Elzas over Zeeland erkennen, de in
die streek ingestelde tollen afschaffen en zich verbinden daar geenerlei vesting te
bouwen. Lodewijk van Loon bekrachtigde in 1204 dit verdrag, om zich Vlaanderen's
steun tegen zijn mededinger Willem te verzekeren. Daardoor trok hij den haat der
steden op zich; deze schaarden zich langs de zijde van Willem, evenals, eene eeuw
te voren, de Vlaamsche steden zich vóór Dirk van den Elzas en tegen Willem van
Normandië verklaard hadden. Willem dorst, overigens, na zijne zegepraal, met
Vlaanderen niet af breken. Hij eerbiedigde den door het verdrag van 1168 ingerichten
staat van zaken. Zijn opvolger, Floris IV, wilde dien veranderen, doch de wapenen
waren hem ongunstig en het statu quo bleef tot 1246 in Zeeland bestaan.
Doch Floris' opvolger, Willem II, wachtte slechts op eene gunstige gelegenheid
om den oorlog te herbeginnen. Hij vond die in de uitspraak van den koning van
Frankrijk aangaande Margareta's kinderen. Hij sloot dadelijk het verbond dat Jan
van Avesnes hem voorstelde en gaf hem zijne zuster Aleidis ten huwelijk. De
dynastische belangen van het huis van Avesnes vereenigden zich dus, tegen
Vlaanderen, met de handelsbelangen van Holland.
De oorlog was op het punt uit te breken, toen Willem, die achter zijn titel comes
Hollandie de woorden et Zelandie(2) gevoegd had, Roomsch koning gekozen werd
(1247). Dat was een aanzienlijk voordeel voor de vijanden van Vlaanderen.
Ongetwijfeld genoot het koningdom geenerlei gezag in Lotharingen meer en nam
Willem de onmogelijke taak niet op zich dat gezag te herstellen. Na als vóór zijne
verkiezing bleef hij in de Nederlanden veeleer handelen als territorialen vorst dan
als Duitschen monarch(3). Doch hij kon toch, ten voordeele der huizen van

(1) Vanderkindere: Histoire de la formation des principautés belge au moyen âge, blz. 168 en
volg.
(2) Zijn vader, Floris IV, had reeds in 1223 dien titel gevoerd. Zie Vanderkindere: op. cit., blz.
214.
(3) C. Sattler: Die Flandrisch Holländischen Verwickelungen unter Wilhelm von Holland
(Göttingen, 1872).
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Holland en van Avesnes, de souvereine rechten der kroon ten nutte maken en dit liet
hij ook niet na. Door de belegering van Aken en zijne onderhandelingen met de
Rijnsche vorsten en steden op den rechteroever der Maas teruggehouden, vergenoegde
hij zich, om te beginnen, Jan van Avesnes in 1248 te beleenen met het graafschap
Namen, wiens vorst, Boudewijn van Courtenay, erfkeizer van Constantinopel, niet
alleen nagelaten had hem te huldigen, doch bovendien, bij zijn vertrek naar het
Oosten, zijn graafschap aan de hoede van den koning van Frankrijk toevertrouwd
had. Eerst in 1252 viel Willem openlijk Vlaanderen aan: Margareta had hem den
huldigingseed voor hare rijksleenen niet gedaan, daarom verklaarde hij die leenen
vervallen. De oorlog die daarop volgde, was rampzalig voor de gravin: hare troepen
werden, op 4 Juli 1253, te West-kapelle, in het eiland Walcheren verslagen. Terstond
riep zij Frankrijk's hulp in; zij trok naar Parijs om Karel van Anjou(1), 's konings
broeder, de hoede over het graafschap Vlaanderen aan te bieden en hem Henegouw
af te staan, terwijl zij's konings leenheerschap over het land van Waas erkende(2). Dit
heette de van het Rijk verheffende leenen naar de Capetingische dynastie overbrengen.
De uitspraak van 1246 droeg hare vruchten: om aan zijne verbonden vijanden te
wederstaan, was Vlaanderen gedwongen een werktuig van de Fransche staatkunde
te worden. Doch daardoor kon het zegepralen. Wel is waar erkende de in 1256
gesloten vrede aan Jan van Avesnes de rechten op Henegouw waarvan Karel van
Anjou afgezien had, doch hij verplichtte hem afstand te doen van het Naamsche en
herstelde Vlaanderen's opperleenheerschap over Zeeland.
Margareta zegevierde dus, maar de koning van Frankrijk deed, ten koste van
Duitschland, nieuwen voortgang in de Nederlanden. Doch Jan van Avesnes zag niet
af van zijn plan, hem met het Keizerrijk in oorlog te krijgen. Heimelijk koesterde hij
de hoop, zelf Roomsch keizer te worden(3). De onver-

(1) Zie, omtrent de bemoeiingen van Karel van Anjou met de zaken der Nederlanden, R. Sternfeld:
Karl von Anjou, blz. 95 en volg. (Berlijn 1888).
(2) Het land van Waas maakte deel uit van Rijks-Vlaanderen. Zie, daaromtrent, Vanderkindere:
op. cit., 219.
(3) Duvivier: op. cit., deel, I, blz. 209.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

243
wachte dood van Willem van Holland in de Friesche ijsvelden (1256) verraste hem
wel, doch ontmoedigde hem niet. De medediging van Richard van Cornwallis naar
den Duitschen troon deed dadelijk in dien vindingrijken geest het plan ontstaan, het
Duitsch-Engelsch verbond tegen Frankrijk weder tot stand te brengen. Hij stelde zich
ten dienste van Richard en bepleitte dezes zaak bij de Duitsche vorsten. Doch zijne
hersenschim was van korten duur. Weldra moest hij inzien dat een Europeesche
oorlog tegen Frankrijk onmogelijk was. Het Duitsche Rijk was verscheurd door de
wanordelijkheden der groote tusschenregeering; Richard was slechts een schijnkoning,
en Jan verkreeg van hem niets dan de ijdele bekrachtiging van zijne rechten op het
graafschap Namen.
Jan van Avesnes liet bij zijnen dood (1257) aan zijn zoon zijn haat tegen de
Dampierre's en tegen Frankrijk na. Reeds bij de verkiezing van Rudolf van Habsburg
liet Jan II van zich hooren. Evenals zijn vader wilde hij de vijandelijke dynastie door
het Keizerrijk doen verpletteren. Als er geen oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland
uitbrak, was het voorwaar zijne schuld niet. Met hevige woorden smeekte hij Rudolf
een inval in de Nederlanden te doen. Hij wees op de vorsten die de gedurige
afwezigheid van den leenheer ten nutte maakten om het juk der gehoorzaamheid af
te schudden, op Frankrijk dat de keizerlijke majesteit beleedigde, op den graaf van
Vlaanderen die overmoedig spotte met ‘het botgeworden zwaard des Keizerrijks’(1).
Doch die dringende oproep bleef onbeantwoord. Rudolf kwam de grens niet
verdedigen. Hij bepaalde er zich bij, diploma's te zenden. Hij beleende Jan van
Avesnes met Rijks-Vlaanderen en sloeg Gwijde van Dampierre in den Rijksban.
Deze hield geenerlei rekenschap met zijne besluiten. Het was maar al te waar dat hij
met het keizerlijk zwaard spotte. Nooit was zijne stelling in de Nederlanden gunstiger
geweest. Zijn huis zegevierde bepaald over dat der d'Avesnes. Zoo hij Hene-

(1) J. Heller: Deutschland und Frankreich in ihren politischen Beziehungen vom Ende des
Interregnums bis zum Tode Rudolfs von Habsburg (Göttingen, 1874), blz. 126: ‘Sevus angor
me angit intrinsecus, eo quod Gallia garriens, aliarum insultatrix improba nacionum, in vestre
majestatis infamiam, quadam subsanacione, tam impudenter invehitur, etc.’
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gouw aan Jan II had moeten afstaan, daarentegen was hij in 't bezit gekomen van het
graafschap Namen dat hij, niettegenstaande het vroeger door Willem van Holland
uitgesproken vonnis, in 1263 van Boudewijn van Courtenay afgekocht had. Hij was
bondgenoot van den graaf van Luxemburg en van den graaf van Gelder; in 1282
werd een zijner zonen bisschop van Luik en het volgend jaar gaf Floris van Holland,
ontmoedigd, den strijd om Zeeland op en verzoende hij zich met hem.
Die aanwinsten van het Vlaamsche huis in Lotharingen laten zich gemakkelijk
verklaren. Inderdaad, terwijl Rudolf van Habsburg den graaf van Henegouw aan zijn
lot overliet, ondersteunde de koning van Frankrijk daarentegen al de ondernenemingen
van Gwijde. Overal waar de Vlaamsche invloed in het Rijksland drong, kwam ook
de Fransche invloed binnen. De politiek der leenroerigheid en de politiek des
koningdoms gingen met gelijken tred vooruit, de eerste baande den weg voor de
andere, die hare macht aan de eerste leende. Dadelijk na aankoop van het graafschap
Namen, had de koning zich bemoeid met de aangelegenheden van het bisdom Luik,
die hem tot dan toe vreemd gebleven waren. In 1276, had hij den vrede gesloten
tusschen den bisschop en den graaf(1). Eerstbebedoelde had beloofd zich alto et basso
aan 's konings uitspraak te onderwerpen, en de brieven die hij hem bij die gelegenheid
schreef, lijken die van een vazal aan zijn leenheer.
Van dan af doet de Fransche invloed rasschen voortgang in het vorstendom. Reeds
in 1304 huldigt Theobald van Bar den koning van Frankrijk aan wien, rond denzelden
tijd, de Luiksche kerken tienden betalen. Bedenkt men, anderzijds, dat op het einde
der XIIIe eeuw vriendschapsbetrekkingen bestonden tusschen het hof van Parijs en
de graven van Luxemburg(2), dat de koning bondgenoot van den hertog van Brabant
is en dat hij als scheidsrechter een einde stelt aan den oorlog van Worringen, dan
begrijpt men dat de Capetingische dynastie de

(1) Ter gelegenheid van den zoogenaamden ‘Koe-oorlog’. Omtrent dien oorlog, zie de studie
van E. Poncelet, in het Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5e reeks, deel III (1893),
blz. 275 en volg.
(2) H. Brosien: Heinrich VII als Graf von Luxemburg (Forschungen zur Deutschen Geschichte,
XV).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

245
hoop mocht koesteren weldra het in de Xe eeuw door de Karolingers verloren
Lotharingen terug te bezitten. Fransche taal en Fransche beschaving, die zich
onweerstaanbaar op de Scheldeboorden verspreidden, werkten de pogingen van de
Fransche politiek in de hand. De Nederlanden stonden op het punt het lot van het
koninkrijk Arles te deelen.
En toch moest dit niet gebeuren. Onder al de gunstige omstandigheden die 's
konings inzichten bevorderden, verrees eensklaps een onoverkomelijke hinderpaal.
De vorsten stonden aan 's konings zijde, doch de steden niet. De economische
belangen der groote Vlaamsche steden, de maatschappelijke strijd die in haar midden
geleverd werd, gaven plotselings eene nieuwe richting aan de geschiedenis der
Nederlanden. Evenals in de XIe eeuw de Lotharingische leenroerigheid het juk der
keizerlijke Kerk afschudde, zoo ook stond, in den aanvang der XIVe eeuw, de
Vlaamsche burgerij tegen Philips den Schoone op. Dank zij de ontwikkeling van
nering en hanteering in Vlaanderen, lijdt de Capetingische politiek schipbreuk op
het oogenblik dat hare zege nabij is. De slag van Kortrijk vernietigt het na den slag
van Bouvines aangelegde werk. Doch tusschen beide gebeurtenissen merkt men
dadelijk een grondonderscheid. De slag van Bouvines was de oplossing van een
geweldigen internationalen strijd; de slag van Kortrijk, daarentegen, vindt zijne
verklaring in Vlaanderen's geschiedenis. Om zijne oorzaken en zijne gevolgen goed
te begrijpen dienen wij een blik te werpen op den toestand der Nederlanden op het
einde der XIIIe eeuw.
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Hoofdstuk IV
Veranderingen in het politiek en maatschappelijk leven onder den
invloed van handel en nijverheid
I
‘De staat en het onderhoud van het graafschap Vlaanderen, - zoo schreef Gwijde van
Dampierre in 1297 aan Philips den Schoone, - dat zich zelf niet voeden kan als het
niets van elders krijgt, berusten op de koopwaren die gewoonlijk uit alle deelen der
wereld te water en te land daarheen komen’(1). Dit gold evenzeer voor het grootste
deel der zuidelijke Nederlanden in de tweede helft der XIIIe eeuw. Het groot overwicht
dat handel en nijverheid er in het economische leven innemen, onderscheidt toen
deze streken uit alle andere. In het toenmalig Europa, zijn Maas- en Scheldegouwen
bij uitnemendheid het land van kooplui en handwerkslieden. Deze schiepen er eene
gansch bijzondere beschaving en, eeuwen lang, bleef de bevolking aan die beschaving
trouw(2).
Het eigenaardige dier beschaving was dat zij het gewrocht der steden en der
kooplieden uit alle oorden der gekende wereld was. Zij ontstond in de steden die
open waren voor den wereldhandel en waarheen de nijverheid van heel Europa hare
voortbrengselen zond. De economische geschiedenis en de staatkundige geschiedenis
der Nederlanden hebben dit

(1) ‘Li estaz et la soustenance du contée de Flandres qui de lui ne se puet chevir se d'alleurs ne
li vient, est de la marchandise qui acoustumée i est de venir de toutes les parties du monde,
par mer et par terre’. Manifest van Gwijde van Dampierre tegen Philips den Schoone in 1297,
in Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel II, blz. 560 (Brussel, 1847).
(2) Omtrent de handelsbeweging in de Nederlanden tijdens de XIIIe en de XIVe eeuw, zie de
belangrijke en schilderachtige voorstelling van F. Frensdorff: Aus Belgischen Städten und
Stadtrechten (Hansische Geschichtsblätter, 1878).
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gemeens: beide zijn gelijkelijk het werk van het internationale leven in de
westerwereld.
De verbazende bloei van Vlaanderen en van Lotharingen in de XIIIe eeuw was
het gevolg van de ontwikkeling van het algemeen handelsverkeer ter zee. Dank zij
de aardrijkskundige ligging hunner havens, werden deze bezocht door de schepen
der Noord- en der Oostzee, en door die welke van de Middellandsche zee en van de
kusten van den Oceaan kwamen. Van toen af oefenden zij op de naburige streken
eene onweerstaanbare aantrekkingskracht. Keulen, dat tot de helft der XIIe eeuw de
groote haven van Lotharingen gebleven was, moest dit weldra ondervinden. Wij
weten dat eene rechtstreeksche baan die stad reeds vroegtijdig verbond met de
Vlaamsche kust, die meer en meer het Rijnsche handelsverkeer tot zich trok. Daaraan
zijn ongetwijfeld het verval van Tiel en de laattijdige ontwikkeling van de Hollandsche
steden te wijten. De vroeger tusschen Keulen en de Noordzee zoo drukke scheepvaart
nam langzamerhand af: de kooplieden verkozen den landweg die hen sneller naar
hunne bestemming bracht. Onder Dirk en Philips van den Elzas, was Gent het
middelpunt van het handelsverkeer tusschen Duitschland en de Nederlanden. De
talrijke privilegies die de Gentsche kooplieden in de Rijnstreken bekwamen, bewijzen
in welke drukke betrekkingen zij met die streken stonden. In 1178 kent de
aartsbisschop van Keulen hun het recht toe vrijelijk den Rijn op te varen, hoewel dat
recht hun sedert jaren betwist werd door de burgerij der stad, die hen wilde beletten
zelven hunne koopwaren tot aan de Alpen te vervoeren, alwaar zij tegen Italiaansche
voortbrengselen geruild werden(1). Met het begin der XIIIe eeuw af, verschijnen ook
de Brabantsche kooplieden in de Rijnstreek; na den slag von Worringen, blijven de
Gentenaars weg en zijn er nog alleen Brabanders te zien. Het verkeer tusschen Keulen
en de Nederlanden geschiedt langzamerhand over Antwerpen,

(1) K. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel I, blz. 17. Zie ibid., blz. 25, 27. Omtrent dat
charter, zie W. Stein: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Hanse, blz. 36 (Giessen, 1900).
Schrijver bewijst dat de bisschop het recht der Gentenaren wel bevestigt, doch zich niet
uitdrukkelijk in hun voordeel uit.
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wiens haven van toen af snellen voortgang doet en meer en meer het handelsverkeer
van Oost-Lotharingen tot zich trekt. Doch zijne bedrijvigheid is niet te vergelijken
met die van Brugge, dat, dichter bij de zee en halverwegen tusschen de Sont en de
straat van Gibraltar gelegen, koopwaren van het Noorden en van het Zuiden op zijne
kaaien ontvangt. Vroegtijdig werd de oude haven van de stad te klein en te ondiep
bevonden. Onder de regeering van Philips van den Elzas wordt te Damme eene
nieuwe haven aangelegd, die door eene vaart met Brugge verbonden is. In de volgende
jaren ontstaan nieuwe steedjes op de oevers van het Zwijn: Termuiden, waarvan
thans nog slechts enkele huizen rondom de puinen der kerk bestaan, Munnikereede,
dat gansch verdwenen is, Hoeke, dat thans nog slechts een twaalftal in 't veld
verspreide pachthoeven omvat, en Sluis, wiens kerktorens de reizigers verwittigden
dat zij de reede binnenvaarden. Machtige dijken, bezongen door Italië's grootsten
dichter(1), bakenden het zeegat af; boeien en palen wezen dezes ondiepten aan; hooge
torens van Termuiden, Oostkerke, Damme, Lissewege volgden elkander op als
vuurtorens langsheen de kust(2), terwijl, aan de grijze kimme, het Brugsche belfort
zijne spits ten hemel verhief, als wegwijzer voor de zeevaarders. De geulen van het
Zwijn waren aan de zeevarenden zoo goed bekend als de lagunen van Venetië, en
op de Groote Markt van Brugge heerschte zooveel leven, zag men zulke bonte
volksmenigte als op de Sint-Marcusplaats.
De Brugsche haven werd toen bezocht door de kooplieden van al de door de zee
bespoelde landen, van Provence af tot de verste hoeken der Oostzee. Duitschers,
Engelschen, Scandinaven ontmoetten daar Normandiërs, Florentijnen(3), Portugeezen,
Spanjaards en lieden uit Languedoc(4). Brugge was toen de eenige wereldstad
benoorden de Alpen, de gemeenschappelijke

(1) Dante: Inferno, XV, 4-6.
(2) Die torens, die thans nog bestaan, dienden werkelijk tot vuurtorens. Zie, dienaangaande, de
bescheiden die Q. Janssens uitgegeven heeft in de Bijdragen tot oudheidkunde en geschiedenis
inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel IV, blz. 317 en volg.
(3) In 1292, is er te Brugge reeds eene Florentijnerstraat. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch,
deel III, blz. 474.
(4) Zie, in Höhlbaum: op. cit., deel I, blz. 150, het tarief der tollen te Brugge.
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markt van de Germaansche en de Romaansche volkeren(1). Door Brugge's toedoen
werd het in de Middellandsche zee ingevoerde zeerecht, onder den naam van ‘Seerecht
van Damme’, door de Noord- en Oostzeevaarders aangenomen.
Iets merkwaardigs en waarop niet genoeg acht gegeven werd, is dat Brugge, terwijl
het de groote markt der westerwereld werd, zijne handelsvlootverloor. Hoe talrijker
de vreemde schepen zijne haven binnenvaren, des te zeldzamer de Vlaamsche schepen
er worden. De Vlaamsche zeelieden leggen zich toe op kustvaart(2) of vischvangst,
doch hunne deelneming aan de lange omvaart wordt gering. Evenals in het
hedendaagsche België, staat in het Vlaanderen der XIIIe eeuw de belangrijkheid des
handelsverkeers verre boven die der handelsmarine. Niet Londen of Hamburg, doch
Antwerpen doet ten huidigen dage denken aan hetgeen Brugge over zes eeuwen was.
Overigens is het verval van de Vlaamsche handelsvloot, te rekenen van de XIIIe
eeuw, licht te begrijpen. Zoolang de Italiaansche, Duitsche, Fransche koopwaren
langs de rivieren naar Brugge kwamen, moesten zij met Brugsche schuiten naar
Engeland en naar het Noorden verscheept worden. Doch deze toestand veranderde,
als het vervoer niet meer te land doch ter zee geschiedde. Inderdaad, de vreemde
schepen die te Damme kwamen lossen, staken met nieuwe lading weer in zee, en
langzamerhand viel de vervoernijverheid hun schier geheel te beurt.
Brugge's bijzonder karakter verklaart waarom die stad buiten de Duitsche Hanze
bleef. Zij was eene aan den wereldhandel openstaande stapelplaats; dienvolgens
mocht zij zich niet aansluiten bij een bond, die haar zou verplicht hebben te zijnen
voordeele de tallooze belangen te offeren welke zij behartigen moest. Zij bleef
derhalve onafhankelijk en was voorkomend jegens eenieder zonder zich aan iemand
te onderwerpen. Anders was het gesteld met de Hollandsche steden, die later in de
Hanze traden. Dinant, de Waalsche stad, maakte er ook deel van, en

(1) R. Ehrenberg: Makler, Hosteliers und Börse in Brugge vom XIII bis zum XIV Jahrhundert
(Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, deel XXX, blz. 405).
(2) Enkelen vaarden om zout en om wijn naar de Fransche havens van het Kanaal en van den
Atlantischen Oceaan, doch naar het schijnt niet verder dan Bordeaux.
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genoot, in Engeland toch, de voorrechten van den ‘Duitschen koopman’(1).
De Vlaamsche kooplieden der middeleeuwen beproefden niet, factorijen in het
buitenland te stichten. Geboren in een land waar de groote stroomingen van het
economisch leven zich vereenigen, moesten zij hunne toevlucht niet nemen tot verre
ondernemingen of nederzettingen in den vreemde. De rijkdom kwam van zelf tot
hen, zonder dat zij zich veel moeite hoefden te geven. Ongetwijfeld zien wij ze nog,
tot het einde der XIIIe eeuw, aan de oevers der Oostzee en vooral in Engeland en in
Champagne. Doch nergens sloegen zij hunne tenten op. Als hunne zaken afgedaan
waren, keerden zij huiswaarts; de zoo drukke uitwijkingsbeweging waaraan zij in
de XIIe eeuw deelnamen, heeft opgehouden. Naarmate de handel meer uitbreiding
kreeg, deden de kooplieden hunne zaken meer en meer thuis, waren zij ten slotte nog
slechts bemiddelaars of makelaars tusschen de verschillende landen der westerwereld.
De overvloedige, allerhande koopwaren die op de kaaien van Damme gestapeld
lagen, verwekten, in het begin der XIIIe eeuw, de bewondering van Philips-August's
soldaten, en Willem Brito beschrijft, met hoogdravende bewoordingen, de zijden
stoffen, edele metalen, pelsen, wijnen en lakenen, waarmede de pakhuizen opgepropt
waren. En toch was de haven van Brugge toen op verre na zoo belangrijk niet als
eene halve eeuw later, als zij niet alleen met Engeland, Normandië en Gascogne,
doch ook met Portugal, Spanje en Provence, eenerzijds, de Hanze steden, anderzijds,
in betrekking stond. Sedert dien vond men er, naast Fransche wijnen en Engelsche
wol, welke tot hiertoe vooral tot den groothandel behoorden, alle invoerartikelen van
het Noorden en van het Zuiden. Van de Middellandsche zee kwamen specerijen,
verfhout, voortbrengselen der Oostersche nijverheid, die vroeger te land vervoerd
werden, terwijl de schepen der Hanze timmerhout, gerookte visch, pelsen, barnsteen,
koren en metalen uit Duitschland, Rusland en Zweden aanbrachten. Rond het einde
der XIIIe eeuw worden, in een

(1) H. Pirenne: Histoire de la constitution de la ville de Dinant, blz. 97 en volg.
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schrift ten gebruike der kooplieden, meer dan dertig verschillende streken, zoowel
uit de christenwereld als uit de Mahomedaansche landen aangehaald, die koopwaren
naar Brugge zenden; daarin heet het ook dat, voor het handelsverkeer, geenerlei land
met Vlaanderen te vergelijken is(1). En nog was de Brugsche handel te dien tijde niet
in zijn vollen luister. Dit was eerst zoo, toen, in het begin der volgende eeuw, een
geregelde scheepvaartdienst de haven van het Zwijn met Genua en Venetië verbond(2).
Doch niet alleen aan zijne voortreffelijke ligging was Brugge zijn wonderbaren
voorspoed verschuldigd. De graven van Vlaanderen hebben daar ook een zeer ruim
deel aan. Van Boudewijn V tot Karel den Goede, hadden zij alle pogingen aangewend
om orde en vrede in het land te handhaven; onder Dirk en Philips van den Elzas
hadden zij de burgerij beschermd; en van Boudewijn IX af, zochten zij bestendig de
handelsbetrekkingen met den vreemde uit te breiden. Hunne politiek is, in vergelijking
met die hunner tijdgenooten, teenemaal vrijzinnig, ja vrijhandelsgezind(3). Men ziet
dat zij zich rekenschap geven van het bijzonder karakter van hun grondgebied. In
stede van de vreemde kooplieden geld af te persen, ze met tollen te belasten, ze aan
strenge wetten te onderwerpen, ruimen zij integendeel al de belemmeringen voor de
vrije uitzetting des handels uit den weg. Verre van de Vlaamsche handelsvloot tegen
vreemde mededinging te beschermen en hardnekkig doch vergeefs te beproeven haar
het monopolie van het vervoer te doen behouden, verstaan zij integendeel dat

(1) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel II, blz. 512-516. Zekere kooplieden
onderhielden wellicht in de XIIIe eeuw rechtstreeksche betrekkingen met het Oosten, waarheen
zij bedienden (nuntii) stuurden. Zie, dienaangaande, in Thomas van Cantimpré: Bonum
universale de apibus. II, (20 uitg. van Dowaai, 1605, blz. 228 en volg.), eene zeer
belangwekkende geschiedenis betreffende een rijken koopman. Het is ondertusschen niet
stellig dat die rijke koopman een Vlaming is; wellicht is de geschiedenis van Italiaanschen
oorsprong.
(2) Schulte: Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland
und Italien, deel I, blz. 348.
(3) In 1305 schrijft Robrecht van Béthune aan den koning van Engeladn: ‘Quia dicta nosta patria
est ab antiquo mercimoniorum usu sustentata et omnibus mercatoribus ad eandem undecumque
confluentibus sit communis, non possumus bono modo nec debemus prohibere quominus
predicti Scoti et qui cumque alii, licitas et justas exercentes mercaturas, in terra nostra more
solito recipiantur.’ Rymer: Foedera (uitg. 's Gravenhage), deel I4, blz. 39.
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welbegrepen belang gebiedt, van Brugge eene wereldhaven te maken. Zoo zij zich
in de XIIe eeuw beijverden, handelsvrijdommen voor hunne onderdanen in het
buitenland te verwerven, zoeken zij thans, vreemdelingen naar Vlaanderen te lokken.
Dat blijkt zonneklaar uit de reeks privileges die gravin Margareta in April-Mei 1252
aan de ‘Oosterlingen’, wil zeggen aan de Duitsche kooplieden verleent(1).
Die privileges vergunnen hun het recht zich te Damme te vestigen. Te hunnen
voordeele worden de tollen verminderd, wordt het strandrecht afgeschaft, wordt het
makelaarsloon vastgesteld. Duitsche kooplieden mogen slechts wegens schulden
aangehouden worden als zij principales debitores (voornaamste schuldenaars) zijn;
zij mogen niet opgesloten worden als zij borg kunnen stellen. Zij staan uitsluitend
onder de rechtsmacht der schepenen, die hun geding binnen de acht dagen moeten
eindigen. Bevrachte booten mogen slechts krachtens wettelijke klacht aangeslagen
worden. Wordt iemand door het takelwerk van een vaartuig gekwetst, dan mag de
eigenaar van het schip niet aangehouden worden. Tot waarborg van 's rechters
onpartijdigheid in handelsgeschillen, is het baljuws en schepenen verboden het ambt
van tolontvanger te aanvaarden. Mocht, ten slotte, oorlog uitbreken tusschen
Vlaanderen en eene Duitsche stad, dan kunnen alleen de kooplieden dier stad
verontrust worden, en dan nog wordt hun een tijd van drie maanden toegestaan om
met hunne have het land te verlaten.
Gedurende de volgende jaren worden gelijkaardige privileges bewilligd aan de
kooplieden van Poitou en van Gascogne (1262)(2) en aan die van Spanje (1280)(3).
Terwijl, te

(1) Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel I, blz. 138 en volg.
(2) Wauters: De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique,
Preuves, blz. 201. Die privileges worden verleend aan de kooplieden die de haven Gravelingen
bezoeken. Doch deze verlieten weldra die haven en kwamen naar Damme. Hunne privileges
werden er in 1331 bevestigd door Lodewijk van Nevers. Zie J. Finot: Etude historique sur
les relations commerciales entre la France et la Flandre au moyen âge, blz. 351 (Parijs,
1894). Dat charter werd verleend ten gevolge van de klachten en dreigementen der kooplieden.
A. Giry: Les établissements de Rouen. deel II, blz. 139 (Parijs, 1885).
(3) Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel I, blz. 296. Voor de betrekkingen tusschen
Vlaanderen en Spanje, zie J. Finot: Etude historique sur les relations entre la Flandre et
l'Espagne au moyen âge (Parijs, 1899).
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Venetië, de in hunne fondachi geperkte vreemdelingen door de stad streng bewaakt
worden en uitsluitend met Venetianen mogen handeldrijven, mogen zij te Brugge
vrijelijk koopmanschappen, vennootschappen sluiten met elkander en met inlanders;
alleen de kleinhandel, die aan de inheemsche burgerij voorbehouden is, wordt hun
ontzegd. Zij mogen huizen in de stad koopen en kunnen tegen gunstige voorwaarden
de hun noodige kelders, spijkers en pakhuizen huren. Het baart dan ook geene
verwondering dat zij te Brugge blijvende factorijen oprichten. Zulke zijn, in de XIVe
eeuw, in bezit van Gascogners, Spanjaards, Venetianen, Genueezen en Portugeezen.
Doch de Duitsche factorij onderscheidt zich van den beginne door haar groot aantal
leden en door hare uitgestrekte privileges. In 1356 kwam zij onder het toezicht der
Hanze en van toen af was zij de voornaamste factorij welke die machtige bond ooit
bezat(1).
In den beginne verzetten de Brugsche poorters zich tegen de ontzaglijke voordeelen
die Margareta en Gwijde aan de vreemdelingen bewilligden. Doch de vorsten
behartigden het ‘algemeen welzijn’ van Vlaanderen en lieten hunne beschermelingen
niet in den steek. Na een korten strijd zegepraalden zij over het steedsche
particularisme, en kreeg Brugge heel het aanzien eener wereldstad. Reeds in het
midden der XIIIe eeuw waren de Brugsche makelaars, door wier tusschenkomst de
handelsverrichtingen moesten geschieden, talrijker dan eenig ander plaatselijk gilde.
Onder hen vindt men menige rijke poortersfamilie vertegenwoordigd(2).
Brugge's handelsverkeer moest noodzakelijker wijze vroegtijdig den geldhandel
in die stad ontwikkelen. Reeds op het einde der XIIe eeuw, was Atrecht bij
uitnemendheid in Vlaanderen de stad van geldschieters en woekeraars geweest:
Atrebatum... urbs... plena
Divitiis, inhians lucris et foenore gaudens(3).
Die geldschieters en woekeraars waren meestal rijkgeworden

(1) W. Stein: Die Genossenschaft der Deutschen Kaufleute zu Brügge in Flandren (Berlijn,
1890).
(2) R. Ehrenberg: op. cit., blz. 413.
(3) Willem Brito: Philipidis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXVI, blz. 321.
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burgers. Doch weldra kwamen zuiderlingen - lieden uit Cahors(1), Lombardije, Florence
en Siena - aan hunne zijde plaatsnemen en, dank zij hunne ervaring in geldzaken en
de aanzienlijke kapitalen waarover zij beschikten, hadden zij weldra al de
kredietverrichtingen in hunne handen. Na de verovering van Artesië door
Philips-August, verhuisden zij naar Brugge, waar hun aantal in de XIIIe en XIVe
eeuw gedurig vermeerderde, zoodat die stad niet alleen de grootste haven, doch ook
de grootste bankstad der westerwereld was.
De Lombarden vestigden zich niet alleen te Brugge. Door den grooten bloei van
handel en nijverheid in de Nederlanden, konden zij zich verspreiden in alle streken
tusschen Maas en Noordzee, en niet zonder verwondering stelt men vast dat
hulphuizen van de Italiaansche bankhuizen van Parijs tot in kleine steden zooals
Leeuwe bestonden(2). Dat is echter heel natuurlijk als men bedenkt dat de handel der
Nederlanden vooral een internationale handel was, en dat deze dus niet bestaan kon
zonder de hulp der bankiers, die veelvuldige betrekkingen met het buitenland
onderhielden. Daarentegen kon het den Joden - die slechts geld op interest leenden
en, in onderscheid met de Lombarden, geenerlei rol in de warenruiling speelden nooit lukken in België vasten voet te krijgen. Men vermeldt er eenigen in Luik,
Brabant en Henegouw(3), die vermoedelijk uit Duitschland vandaan kwamen. Doch
in Vlaanderen kwamen zij niet, en zelfs op den rechteroever der Schelde bleef hun
invloed onbeduidend.
De door de Nederlandsche vorsten in de tweede helft der XIIIe eeuw ingevoerde
munthervormingen bewijzen, beter nog dan het groot aantal Italiaansche bankiers,
al het gewicht van den geldomloop in dat tijdvak. De plaatselijke muntstukken waren
teenemaal ontoereikende ruilmiddelen geworden. Reeds in de XIIe eeuw hadden de
handelsbetrekkingen met de Rijn-

(1) In den Luyster van Brabant worden deze ‘Cauwersijnen’ geheeten, welke naam daar zooveel
beteekent als ‘woekeraars’. (Vert.)
(2) H. Pirenne: Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel, blz. 23, 25, 26, 31, 38, 106, 299, 322
(Brussel, 1896).
(3) Em. Ouverleaux: Notes et documents sur les Juifs de Belgique sous l'Ancien Régime (Revue
des Etudes juives, deel VII, VIII, IX).
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streek en met Engeland het gebruik van den Keulschen penning en van den esterling
in het land verspreid. In de volgende eeuw, werd de eerste minder gebezigd terwijl
de andere, dank zij de ontwikkeling van den zeehandel, steeds meer en meer in zwang
kwam. Doch de in Frankrijk door den heiligen Lodewijk geslagen groote penningen
werden nog grager gewild. Er was dus behoefte aan eene munt waarvan de waarde
tegelijk overeenkwam met die van den esterling en van het gros tournoois. In 1275
liet gravin Margareta, in Vlaanderen en in Henegouw, penningen slaan ter waarde
van de twee derde van een gros tournoois = twee esterlings(1). Reeds vóór 1273 sloeg
men in Brabant esterlings, die Gwijde van Dampierre tot model dienden voor degenen
die hij, in 1283, in het graafschap Namen liet slaan(2), en, rond hetzelfde tijdstip,
wordt een zelfde maatregel in het vorstendom Luik genomen(3). Goudgeld wordt van
het begin der XIVe eeuw geslagen. Robrecht van Béthune bracht in Vlaanderen
gouden penningen naar het model der Florentijnsche florijnen in omloop, en zijn
voorbeeld werd weldra door de naburige vorsten gevolgd. Het was overigens niet
voldoende nieuwe muntstukken te hebben: hun omloop diende nog verzekerd. Op
aanzoek der steden, sloten de vorsten muntovereenkomsten. Men kent die van 1299
en 1304 tusschen Vlaanderen en Brabant, en van dien tijd af worden er zooveel
andere gesloten, dat in de XIVe eeuw de muntstukken van elk gewest der Nederlanden
in schier al de andere gangbaar waren. Het voortreffelijk gehalte dier munt maakte
haar weldra een naam in het buitenland. Op het einde der XIIIe eeuw werden de
Brabantsche penningen te Coblenz nagemaakt(4), en in de volgende eeuw werd het
pond Vlaamsch in heel het gebied der Hanze algemeen gebruikt.
Hoe belangrijk de handel sedert de XIIIe eeuw in de Neder-

(1) V. Gaillard: Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. - Pièces justificatives, blz.
3 (Gent, 1852).
(2) A. de Witte: Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant, blz. 68 (Antwerpen,
1894).
(3) de Chestret: Histoire numismatique de la principauté de Liége, deel I, blz. 136 (Brussel,
1888).
(4) K. Lamprecht: Deutsches Wirthschaftsleben, deel II, blz. 434.
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landen ook was, toch nam de nijverheid eene nog glansrijker plaats in. De nijverheid
gaf aan die streken haar kenschetsend uitzicht en wees haar in Europa eene
weergalooze stelling aan. Nergens, zelfs niet in Italië, treft men, op zulke kleine
ruimte, zooveel groote nijverheidscentrums aan. Lakens worden vervaardigd in alle
streken van Maas- en Scheldegouwen, tusschen Dowaai en Sint-Truiden. De Belgische
weefsels zijn, zoowel om hunne fijnheid en zachtheid als om hunne schoone kleuren,
Europa door bekend, evenals ten huidigen dage de zijden weefsels van Lyon. Evenals
later fluweel en zijde, dienen zij tot kleedij van edelen en poorters. Toen Philips de
Schoone, tijdens den oorlog tegen Vlaanderen, den invoer van Vlaamsche
voortbrengselen in Frankrijk verbood, zag hij zich gedwongen zijne eigen
verordeningen te overtreden en de aan het Fransche hof onontbeerlijke kostbare
stoffen binnen te smokkelen(1). Die stoffen waren zoo volmaakt dat zij uitgevoerd
werden tot in de Morgenlanden, waar zij naast damast, brocaat, gouden en zilveren
lakens te koop gesteld werden. De schepen van Venetië, Marseille en Barcelona
brachten ze in Syrië: in 1322 treft men stukken preset vermeyl van Dowaai aan onder
de geschenken die de koning van Aragon aan den sultan van Babylonië zendt(2). Reeds
in de XIIIe eeuw wordt eene verbazende verscheidenheid van stoffen gemaakt:
estanfort-laken, brunet, tiretein, ‘dickedinnen’, ‘ghemingde lakene’, ‘strijpte lakene’,
weerschijnlaken. De voortbrengselen van elke stad zijn kennelijk aan de vouw en
aan de lengte der stukken, alsook aan hunne ‘merklooden’. Op het einde van de XIIIe
eeuw waren er te Ieperen alle jaren niet minder dan 800,000 zulker loodjes noodig(3).
De ververij schijnt zich 't eerst in zuidelijk Vlaanderen ongemeen ontwikkeld te
hebben. Willem Brito zegt dat de Ieperlingen zeer bedreven in dat vak waren(4), en
gedurende heel de

(1) F. Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 36. (Parijs, 1896).
(2) Ibid.
(3) A. Vandenpeereboom: Recherches sur la draperie et la gilde ou corporation des drapiers
d'Ypres, blz. 35 (Annales de la Société historique de la ville d'Ypres, deel VII). Natuurlijk
waren er zooveel stukken laken niet als loodjes. Door de arbeidsreglementen ziet men dat
de ‘warderers van der drapperiën’ de lakens looden na elke hoofdverrichting der vervaardiging.
(4) Mon. Germ. Hist. Script., deel XXVI, blz. 321.
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XIIIe eeuw was het scharlaken van Dowaai heel Europa door beroemd. Atrecht was
zijnerzijds gekend voor zijne lichte stoffen, die in Noord-Duitschland ‘Rasch’
geheeten werden.
Langzamerhand verplaatst de lakennijverheid zich van het Zuiden naar het Noorden
van België. Zij verdwijnt eerst uit Artesië, vervolgens uit Waalsch-Vlaanderen, om
zich meer en meer tot Ieperen, Gent en Brugge te beperken. Doch terzelfder tijd
verspreidt zij zich in Brabant, en, in de XIVe eeuw, kunnen Leuven, Brussel en
Mechelen met de Vlaamsche steden wedijveren. De oorzaak daarvan is zoowel op
handelsgebied als op staatkundig gebied te zoeken.
In den tijd dat vervoer langs land- en waterwegen geschiedde, werden de Vlaamsche
lakens door het toedoen der jaarmarkten naar den vreemde gebracht. De vreemde
kooplieden deden hunne inkoopen op de vijf jaarmarkten van Vlaanderen: Thorhout,
Meesen, Rijsel, Ieperen en Dowaai, terwijl de Vlaamsche kooplieden uit het Noorden
hunne weefsels naar de jaarmarkten der Rijnstreek, en die uit het Zuiden, de hunne
naar de jaarmarkten van Champagne gingen te koop bieden. Als Brabant den weg
naar Duitschland bemachtigd had, verkochten de Vlaamsche wevers, inzonderheid
die van Dowaai, Rijsel, Ieperen, het beste deel hunner producten, tot het einde der
XIIIe eeuw, op de jaarmarkten van Champagne. Geleid door een ‘warderer’, gingen
zij daar, telken jare, hunne stoffen ruilen tegen uit Bourgogne, Provence, Italië en
Spanje aangevoerde koopwaren(1), en zulk belangrijke handel werd daar gedreven
dat men, voor het boeken van schuld en tegoed, in de steden bijzondere schrijvers
moest aanstellen, die ‘schrijvers van Champagne’ genoemd werden(2). Door de
ontwikkeling van den zeehandel, waren de jaarmarkten, rond het einde der

(1) Soms gingen ze zelfs tot in Italië. Zie in A. Schulte: Geschichte des mittelalterlichen Handels
und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien, deel II, blz. 105, een charter van 1222
betreffende een diefstal van lakens, ten nadeele van twee Rijselsche kooplieden, in de
omstreken van Como.
(2) Deze inlichtingen, alsmede eenige andere bijzonderheden uit dit hoofdstuk, zijn getrokken
uit onuitgegeven bescheiden die aan de archieven van Ieperen en Dowaai behooren en later
zullen verschijnen in eene geschiedenis van de Vlaamsche lakenweverij. Omtrent de
‘betalingsbrieven’ der XIIIe eeuw, zie de studie van G. Des Marez: La lettre de foire à Ypres
au XIIIe siècle (Brussel, 1901).
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XIIIe eeuw, minder belangrijk, ja in Vlaanderen zelfs heel vervallen. De vreemde
kooplieden komen niet meer naar Meesen of Thorhout. Zij richten hunne schreden
naar Brugge, van waar zij, naar believen, hunne aankoopen in de steden van het
binnenland gaan doen. Onder de regeering van Gwijde van Dampierre vragen deze
de afschaffing der jaarmarkten, die volgens haar nog slechts eene belemmering van
den vrijen handel zijn(1). Rond denzelfden tijd dat de vreemdelingen naar de
plaatselijke jaarmarkten van Vlaanderen niet meer komen, verlaten zij ook
langzamerhand de internationale jaarmarkten van Champagne. Het verval dezer
laatsten begint onder de regeering van Philips den Schoone, als de Italianen ophielden
daar in grooten getale te komen. Sedert dien, trekken de kooplieden der Nederlanden
minder en minder naar Frankrijk. Dowaai, Mechelen en Leuven bezaten, wel is waar,
in de XIVe eeuw nog hallen te Bar-sur-Aube, doch er was weinig nering. Al de
producten der nijverheid werden voortaan naar de havens van Brugge en Antwerpen
gestuurd.
Juist ten tijde van die vervorming, werd Waalsch-Vlaanderen bij Frankrijk ingelijfd;
dit was een doodsteek voor zijne nijverheid. Van Brugge afgescheiden, kon het met
de steden van het Noorden niet meer wedijveren. Het hachelijke van den toestand
laat zich beter begrijpen als men bedenkt dat de zee niet alleen onontbeerlijk was
voor den uitvoer van de voortbrengselen der Vlaamsche nijverheid, doch tevens ook
voor den invoer der benoodigde grondstof. Vroegtijdig was de Vlaamsche wol
ontoereikend voor de behoeften der nijverheid geworden en moest men wol uit
Engeland invoeren. De schapen van dit met prachtige weilanden begiftigd land waren
befaamd om hunne fijne en lange wol, en, kort na de overwinning door de
Normandiërs, wordt een drukke invoer van Engelsche wol in Vlaanderen vastgesteld.
De kooplieden die met hunne lakens naar de Engelsche jaarmarkten trokken, kwamen
met volle vrachten wol terug. Te Dover en te Londen bezaten zij pakhuizen waar, in
den scheertijd, de kostbare vachten heenge-

(1) Gilliodts van Severen: Coutumes de la ville de Bruges, deel I, blz. 261 (Brussel, 1874).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

259
bracht werden. Daar de Engelsche grondbezitters zeker waren steeds afnemers voor
hunne voortbrengselen te vinden, legden zij zich meer en meer op de schapenteelt
toe. Doch de Cisterciënzer abdijen leverden de beste voortbrengselen: de wol van
elk harer was gekend en op de Brugsche markt gequoteerd(1). De nieuwe toestand
was even voordeelig voor de kroon als voor de graven en abten. De rechten op den
woluitvoer maakten, in de XIIIe eeuw, een harer voornaamste hulpbronnen uit(2).
Vlaanderen en Engeland kregen aldus gelijke belangen. Beide konden elkander niet
missen: het eerste voor zijne nijverheid, het andere voor zijnen landbouw.
In elke der voornaamste steden van Vlaanderen, stichtten de kooplieden die de
Engelsche havens en jaarmarkten bezochten, genootschappen die ‘Hanzen’ genoemd
werden. Die van de kleine steden volgden hun voorbeeld, en de verschillende Hanzen
vereenigden zich weldra eerst in plaatselijke groepen, vervolgens in een machtigen
bond die heel het land omvatte en de Hanze van Londen genoemd werd(3). De
‘Hansgraaf’ werd door Brugge, de ‘Schildrake’ of banierdrager door Ieperen benoemd.
Gedurende het grootste deel der XIIIe eeuw, was de handel tusschen Vlaanderen
en Engeland heel in het bezit van de Hanze van Londen. De Hanze-steden ontvingen
van de koningen aanzienlijke privileges. In 1232 nam Hendrik III alle burgers van
Ieperen onder zijne bescherming en besloot hij dat zij niet mochten aangehouden
worden dan wegens de schulden

(1) W. Cunningham: The growth of english industry and commerce, blz. 553 (Cambridge, 1890).
(2) In 1297 bevestigt het parlement dat: ‘Lana Anglie ascendit fere ad valorum medietatis totius
terre, et vectigal quod inde solvitur ascendit ad quintam partem valoris totius terre’. Ch.
Bémont: Chartes des libertés anglaises, blz. 78 (Parijs, 1892). In de XIIIe eeuw gebruiken
de Artesische hekeldichters de uitdrukking ‘wol naar Engeland zenden’ in den zin van de
thans door ons gebruikte uitdrukking ‘water in zee dragen’. Zie A. Guesnon, in het tijdschrift
Le Moyen Age, 2e reeks, deel IV (1900), blz. 143.
(3) Zie, omtrent de Hanze van Londen, C. Köhne: Das Hansgrafenamt, blz. 205 en volg. (Berlijn,
1893); H. Vander Linden: Les gildes marchandes dans les Pays-Bas, blz. 26; H. Pirenne: La
Hanse flamande de Londres (Bull. de l'Ac. Roy. de Belg., 3e reeks, deel XXXVII, 2e afd.,
blz. 65 en volg.); Les comtes de la Hanse de Saint-Omer (Ibid., 1899, blz. 525 en volg.); K.
Höhlbaum: Ueber die Flandrische Hanse von London (Hansische Geschichtsblätter, 1899,
blz. 147 en volg.)
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voor welke zij persoonlijk borg waren(1). Vier jaar later, in 1236, kregen de Vlaamsche
kooplieden van denzelfden vorst, mits eene bede van vierhonderd mark, de belofte
niet te zullen verontrust worden, zoo een oorlog tusschen Frankrijk en Engeland
uitbrak, tenzij Vlaanderen zelf rechtstreeks deel aan den strijd nam(2). Dank zij zulke
privileges, kreeg het verkeer tusschen beide oevers der Noordzee eene snelle
ontwikkeling. Het scheelde niet veel of er moest te Londen eene Vlaamsche factorij
opgericht worden. Doch Brugge was, door zijne stijgende belangrijkheid, op het
einde der XIIIe eeuw, de voornaamste markt der Engelsche wol geworden. De
Vlaamsche kooplieden hoefden dus niet meer ze naar de plaats van voortbrenging
te halen. Zij kwamen naar Vlaanderen terug, en de onnoodig geworden Hanze van
Londen verdween. Te vergeefs verkreeg Philips de Schoone van Edward I dat de
wolstapel van Brugge naar Sint-Omaars verplaatst werd; de haven van het Zwijn
bood den Engelschen kooplieden al te veel voordeel: zij kwamen er weldra terug.
Toch werd de wolopbrengst van Engeland niet heel door Vlaanderen verbruikt. Een
tamelijk groot deel daarvan werd, ten behoeve der Brabantsche nijverheid, naar
Antwerpen gezonden. De weverij had zich, sedert het midden der XIIIe eeuw, zóó
uitgebreid, dat de Nederlanden zelfs wol van Spanje en van Navarra verbruikten.
Volgens de ‘kueren van der wullen’ mocht alleen de inlandsche wol, die nu te hard
en te grof geacht werd, niet meer gebezigd worden; het was zelfs verboden ze voor
stoffen voor den handel te verweven(3).
De verbazende bloei der lakennijverheid oefent natuurlijk invloed op de inrichting
van den arbeid in de Vlaamsche en Brabantsche steden. Daar onderscheiden de
wolbewerkers zich van de andere handwerkslieden. De reden daarvan is gemakkelijk
te begrijpen. Inderdaad, in stede van, zooals de andere ambachtslieden, voor de
plaatselijke behoeften voort te brengen, werken zij in 't groot voor den uitvoer. De
wever, de voller, de

(1) Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel I, blz. 83.
(2) Ibid., deel I, blz. 92.
(3) J. Huyttens: Recherches sur les corporations gantoises, notamment sur celles des tisserands
et des foulons, blz. 193 (Gent, 1861). Zelfde verbod voor de ‘lorainsce wulle’ Ibid., blz. 194.
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verver verschillen teenemaal van den bakker, den smid of den schoenlapper. Deze
zijn tegelijk ambachtsman en koopman, en verkoopen rechtstreeks aan de klanten
het voortbrengsel van hunnen arbeid, terwijl gene, integendeel, nog slechts
nijverheidswerklieden zijn. Zij hebben geenerlei betrekking met de verbruikers, doch
alleen met de ondernemers die hen aan het werk stellen, wil zeggen met de drappiers
(lakenkoopers). Deze zijn het die hun de te verwerken wol geven, en die ook de
afgewerkte stukken stoffe in de hallen verkoopen.
Koopman en vervaardiger zijn dus van elkander onderscheiden: de eerste is
kapitalist, de tweede loonarbeider; de arbeid van den eene dient maar om den anderen
koopwaren te bezorgen, en de ambachtsman staat feitelijk onder de macht van den
koopman. Die toestand blijkt zeer duidelijk uit de gemeentekeuren en -verordeningen.
Overal laat de schepenbank het koopmansgilde meester over de neringen der
lakennijverheid.
Het gilde beheerscht, in Vlaanderen tot op het einde der XIIIe eeuw, in Brabant
tot op het einde der middeleeuwen(1), de verschillende takken dier nijverheid. Het
onderwerpt ze aan een bestendig en nauwgezet toezicht, opdat de voortbrengselen
onder alle opzichten zonder gebreken wezen. De ambachtslieden zijn gebonden aan
eene zeer strenge verordening, die gemaakt is met het doel ze naar de regelen eener
onberispelijke werkwijze te schikken. De nijverheidsverordeningen, wier lange lijst
begint met de keure der scheerders van Dowaai van 1229(2), getuigen van eene
aandacht en eene waakzaamheid waaraan niets ontsnappen kan, en gedurig komen
nieuwe bepalingen de oude aanvullen of verzwaren. De spreekwoordelijke aanleg
van de Vlaamsche werklieden tot het lakenweven wordt derwijze door den dwang
van de hun opgelegde wetgeving aangekweekt en ontwikkeld.

(1) En zelfs later, want het gilde wordt, in de XVIIe eeuw, nog vermeld in zekere Brabantsche
steden (bij voorbeeld te Leeuwe). Doch het verval der nijverheid heeft hetzelve alle
belangrijkheid ontnomen: het is nog slechts eene verouderde instelling.
(2) Wel is waar heeft J. Huyttens: op. cit., blz. 189, eene keure van de ‘drapperie’ van Ieperen
van het jaar 1213 gedrukt en werd dat jaartal sedert dien door de geschiedschrijvers
aangenomen. Doch het is valsch: die keure is van het jaar 1293.
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Voor elke der veelvuldige verrichtingen der stoffenvervaardiging is eene
onderscheidene groep ambachtslieden: wevers, vollers, ververs, scheerders enz. Elke
harer staat onder het toezicht van ‘conservatores drapperie’, ‘vinders’, ‘rewards’,
‘warderers’, die deels door de schepenbank, deels door het gilde aangewezen worden.
Om hunne taak te vergemakkelijken, verdeelt men de stad in wijken of ‘ommegangs’,
in welke verscheidene hunner werkzaam zijn. De macht dier ‘warderers’ is zeer
uitgestrekt. Zij hebben het recht op elk uur van den dag in de werkwinkels te komen
en er opzoekingen te doen, want de door de stadskeuren gewaarborgde
onschendbaarheid van woonstede bestaat feitelijk niet voor den arbeider. Zelfs
moedigt men, tegen hem, verklikking aan; immers een deel van de geldboete bij
bedrog of nalatigheid komt den aangever toe, en, opdat hij onder de bestendige vrees
voor aanklacht leven zou, dwingt men hem in 't zicht der voorbijgangers, voor zijn
venster of voor zijne deur, te werken.
Doch 't is vooral door haar ledental, dat de wolleneringen van de andere
stadsambachten verschillen. De groote uitvoernijverheid, die meer en meer afnemers
vinden kan en ook meer en meer voortbrengt, kan eene groote menigte menschen
voeden, en het is bekend dat, reeds van de XIIe eeuw, vele lieden in die nijverheid
broodwinning zoeken. Wel is waar heeft men geene cijfers voor de XIIIe eeuw, doch
men weet dat, in het begin der volgende eeuw, Gent ten minste 2100 tot 2300 wevers
telde(1).
De toestand van de arbeidersbevolking der groote steden moet ongeveer dezelfde
als die van onze huidige proletariërs geweest zijn(2). De werklieden hadden een onzeker
bestaan en hadden erg te lijden door crisissen en werkeloosheid. Was er werkgebrek,
werd de uitvoer der Engelsche wol verboden, dan vielen de getouwen stil en
verspreidden benden werkeloozen

(1) J. Vuylsteke en N. De Pauw: Rekeningen der stad Gent, deel I, blz. 6 (Gent. 1873).
(2) Deze beschrijving van den toestand des Vlaamschen wevers is gemaakt zoowel naar
onuitgegeven keuren, die nog tamelijk talrijk in de verschillende archieven van Vlaanderen
aanwezig zijn, als naar die welke uitgegeven werden door Huyttens: op. cit.; Taillard: Recueil
d'actes de XIIe et XIIIe siècles (Dowaai, 1849); Giry: Histoire de la ville de Saint-Omer
(Parijs, 1877)
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zich over het land, om een brood te bedelen dat zij niet meer verdienen konden.
Voorzeker was de toestand dier groote ambachten, waarvan de rijkdom van het land
afhing, onder opzicht van standvastigheid en onafhankelijkheid, veel slechter dan
die van de andere neringen. Vandaar die woelzucht en die oproerige geest waarvan
men de wevers zoo dikwijls beschuldigde en waarvan zij overigens zoovele blijken
gaven. Behalve bij gedwongen werkverlet, was de toestand der meesters, die een
werkwinkel bezaten of huurden, bevredigend, doch voor de door hen gebezigde
knapen was het gansch anders. Deze wonen, in de achterbuurten, in bij de week
gehuurde krotten. Meestal bezitten zij niets dan de kleeren die zij aanhebben. Van
stad tot stad gaan zij werk zoeken om te leven. 's Maandagmorgens staan zij angstig,
op markten en pleinen of rondom de kerken, naar een meester te wachten die hun
voor acht dagen werk geeft. In de week kondigt de werkklok het begin en het einde
van den arbeidsdag en den korten schofttijd aan. De betaling geschiedt 's
Zaterdagavonds: volgens de gemeenteverordeningen moet in geld betaald worden,
wat niet belet dat de misbruiken van het truck system tot gedurige klachten aanleiding
geven. Wevers, vollers, ververs vormen dus eene afzonderlijke klasse in de burgerij.
Zij zijn niet alleen kennelijk aan hunne ‘blauwe nagels’(1), doch nog aan hunne kleedij
en hunne zeden. Zij worden aanzien en behandeld als ondergeschikte wezens. Zij
zijn onmisbaar, doch daarom is men niet minder hardvochtig jegens hen; men weet
immers dat de plaats van degenen die door boeten ten onder gebracht of uit het land
verbannen werden, niet lang onbezet zal blijven. Er zijn steeds te veel handen. Talrijke
scharen werklieden gaan zelfs een beter lot zoeken in den vreemde, in Frankrijk, ja
tot in Oostenrijk(2).

(1) Zie den Franschen tekst van de Statuten der Hanze van Londen, in Warnkoenig-Gheldolf:
op. cit., deel II, blz. 510.
(2) Reeds in 1208 worden Vlaamsche arbeiders naar Weenen gelokt, waar zij vrijheden krijgen.
Luschin von Ebengreuth: Die Handelspolitik der Oesterreichischen Herrscher, blz. 10
(Weenen, 1893). In Oostenrijk heet het verversambacht: Flemminge Hantwerk. Omtrent de
uitwijking der Vlaamsche ambachtslieden naar Duitschland, zie belangrijke inlichtingen in
Hildebrand: Zur Geschichte der Deutschen Wollenindustrie (Jahrbücher für
Nationaloekonomie und Statistik, deel VI en VII, 1865-66). Men vindt er ook te Reims in
de XIIIe eeuw. Varin: Archives administratives de la ville de Reims, deel I, I2, blz. 1073 en
volg. (Parijs, 1839).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

264
Handel en nijverheid gaven aan de meeste Nederlandsche steden een zeer eigenaardig
uitzicht. Geene enkele der groote handelssteden was, zooals Keulen, Straatsburg of
Reims, eene bisschoppelijke stad: het zijn louter wereldlijke
koopmansgemeenschappen. De toren die van verre den weg naar de stad wijst, is
geen kerktoren, doch het belfort. In de stad zelve is de grond maar voor een gering
deel het eigendom van kapittels en kloosters; hij behoort schier geheel aan
rijkgeworden poorters, en wat nog in bezit der kerken blijft, wordt in de XIIIe eeuw
door den raad afgekocht. Hier vindt men bijna geene van de talrijke voorrechten die
de geestelijkheid elders geniet: geene geestelijke vrijdommen, geene kloosterhuizen,
geene abtskelders waar de van accijnsrecht vrijgestelde wijn der kloosters aan 't
publiek verkocht wordt.
De stedelijke wetgeving verzet zich krachtdadig tegen elke vermeerdering van
rijkdom of invloed der geestelijkheid. Zij verbiedt gronden aan kerken te vermaken,
zoodat reeds in 1258 het kapittel van Sint-Martens te Ieperen klaagt dat het geene
andere hulpbronnen meer heeft dan de offergiften en zelfs ook deze door de
schepenbank verboden worden. In Brabant verkrijgen de steden, van Jan I, dat binnen
hare omheining geene nieuwe kloosters mogen opgericht worden. Het bestuur der
scholen waar de zonen der kooplieden leeren schrijven en cijferen, wordt aan de
geestelijke overheid heftig betwist en gaat ten slotte over aan de bevoegdheid van
den raad. Meer nog! de stedelijke vierscharen besnoeien gedurig het recht voor de
geestelijken, zich alleen door kerkelijke rechtsmacht te laten vonnissen. Zij zijn deze
rechtsmacht openlijk vijandig en sparen den geestelijken geenerlei plagerij. Gillis li
Muisit, de goede abt van Sint-Martens van Doornijk, verhaalt hoe hij, alvorens te
mogen pleiten om, vóór de schepenbank, de nalatenschap van een zijner
bloedverwanten op te eischen, gedwongen was zijn klooster te verlaten, in de stad
woonstede te kiezen en wereldlijke kleederen aan te trekken(1). Blijkbaar willen de
gemeenten haar eigen meester zijn en alle inwoners dwingen zich aan

(1) Corpus chron. Flandr., deel II, blz. 134
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haar stadsrecht te onderwerpen. Zij nemen ook meer en meer een wereldlijk karakter.
De geestelijke corporatiën (‘kalenden’), die onder Gwijde van Dampierre nog zoo
bloeiend waren, schijnen in 't begin der XIVe eeuw geheel verdwenen. En de oude
Benedictijnerkloosters, die in meerdere steden bestaan, strijden hopeloos tegen de
vijandschap der burgers, wier voorvaders nochtans voor een groot deel tot hunne
cijnsenaars behoorden. Hunne kerken worden verlaten, het beschermrecht over de
stedelijke parochieën wordt hun betwist en de geloovigen richten voortaan hunne
schreden naar de kerken der bedelorden: predikheeren en minderbroeders.
De adel wordt niet beter bedeeld dan de geestelijkheid. Tot in de XIIe eeuw waren
in de steden nog tamelijk veel ridders en ministeriales, afstammelingen van de
vroegere verdedigers der burchten, rond welke de handelsbevolking zich kwam
nederzetten. Doch op den duur moesten zij plaats maken voor de burgerij. Daar zij
in de gilden niet opgenomen werden, konden zij niet lang op gelijken voet blijven
met de poorters, in wier handen het roerend eigendom zich snel ophoopte. Vroegtijdig
ziet men rijke kooplieden hunne tollen en andere verschillende inkomsten afkoopen(1).
Langzamerhand verdwenen zij of trokken zij naar den buiten, nadat zij hunne
landgoederen en ‘steenen’ verkocht hadden. Uiterst zeldzaam zijn de steden waar
zij zich, als in Duitschland, met het patriciaat versmolten. Schier overal zijn zij
spoorloos verdwenen.
Evenals de burgerij de geestelijkheid onder haar stadsrecht bracht en zich van den
adel ontmaakte, nam zij ten slotte ook bezit van den grafelijken burcht, rond
denwelken zij zich nedergezet had. Reeds in de tweede helft der XIIIe eeuw verdwijnt
het verschil tusschen het urbs comitis en het burgus mercatorum: de koopmansstad
lijft de heel door haar omsingelde leenroerige

(1) Reeds vóór 1121 koopt Werimbold, een rijk poorter van Kamerijk, met eigen penningen een
aan een vazal des bisschops beleend poortgeld af. Zie De Smedt: Gestes des évêques de
Cambrai, blz. 131, en Le Glay: Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis, blz. 34
(Kamerijk, 1849). Huwelijken tusschen burgers en jonkvrouwen, waarvan reeds in het begin
der XIIe eeuw spraak is (zie een voorbeeld in Gilbert van Brugge: op. cit., blz. 96), brachten
ook het hunne bij om de ridderschap uit de steden te doen verdwijnen.
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stad in(1). De vorsten verlaten hunne oude sloten, die zij aan de gemeenten afstaan.
Zij betrekken het platteland waar zij zich prachtige woningen laten bouwen: de graven
van Vlaanderen te Male of te Wijnendale, de hertogen van Brabant te Cortenberg of
te Tervuren, de graven van Henegouw te Le Quesnoy. Soms, als te Gent en te Brugge,
blijft het ‘Steen’ bestaan en wordt het tot gevangenis gebezigd; elders, als te Valencijn,
wordt het door de stad gekocht, afgebroken en als bouwgrond verkocht.
Sedert de XIIe eeuw, groeit de steedsche bevolking op verbazende wijze aan. Reeds
ten tijde van Philips van den Elzas wordt, te Atrecht, de boomgaard van de abdij van
Sint-Waast perceelsgewijze aan de burgers verkocht en kort daarop met huizen
bezet(2). Het effrenata populi multitudo(3) noodzaakt, in 1225, de oprichting van nieuwe
parochieën te Dowaai. In 1270 is men verplicht de grenzen van den bijvang van
Ieperen achteruit te brengen(4). Te Gent worden in 1213 het Opstal, in 1254 de wijk
van Overschelde, in 1274 de Oude Burcht, in 1299 het rechtsgebied der burggraven
bij de stad ingelijfd. Brugge koopt, in 1275, de heerlijkheden van het Maandagsche
en van het Vormezeelsche, in 1288 het landschap van den heer van Praat. Brugge
en Gent blijven overigens, tot het Bourgondisch tijdvak, de grootste steden der
Nederlanden, en zonder overdrijving mag men hunne bevolking, voor het tijdvak
tusschen het einde der regeering van Gwijde van Dampierre en den aanvang van den
honderdjarigen oorlog, op 80.000 zielen schatten. Het vlakke veld, waarin de steden
verrijzen, bevordert hare ontwikkeling. Langs alle kanten komen nieuwe wijken bij,
en ten huidigen dage erkent men nog gemakkelijk, in verscheidene steden, de thans
in vaarten veranderde oude grachten, die bij elke uitzetting gegraven werden(5).

G. Des Marez: Etude sur la propriété foncière dans les villes du moyen âge, blz. 188 en volg.
Guiman: Cartulaire de Saint-Vaast d' Arras, uitg. Van Drival, blz. 155 (Atrecht. 1875).
Miraeus: Opera diplomatica, deel III, blz. 86.
Eene bul van Innocentius IV, in 1247, geeft aan Ieperen eene bevolking van 200,000 inwoners,
doch een charter van 1258 vermindert dit cijfer tot 40,000. Wellicht is dit laatste cijfer nog
overdreven.
(5) Voor dit alles verlate men zich op het voortreffelijk werk van G. Des Marez: op. cit., blz.
183 en volg.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Ook in kleinere steden ontwaart men eene snelle ontwikkeling. Sluis, dat in 1293
aan het Zwijn gesticht werd, heeft dertig jaar later reeds 5000 inwoners(1). Te Poperinge
worden in 1270 twee nieuwe parochieën opgericht, omdat de bevolking in zulke
mate vermeerderd is dat ééne kerk onvoldoende geworden is tot het bedienen der
sacramenten(2). Hetzelfde te Nijvel in het jaar 1231(3). In 1297, heeft Diest eene
multitudo populorum(4).
Doch hoe verder van de nijverheidsstreek, des te meer verandert het uitzicht.
Kamerijk, Doornijk en Valencijn die, tot het einde der XIIIe eeuw, de Vlaamsche
nijverheid uitoefenen, zijn nog belangrijke steden; doch meer oostwaarts, krijgt
Henegouw het uitzicht eener landbouwende streek. Bergen, Avesnes, Binche en Ath
zijn nog slechts plattelandssteden. Verderop, in de Ardennen, hebben de twee meest
bevolkte plaatsen, Namen en Luxemburg, op het einde der XIIIe eeuw, niet meer dan
8000 en 5000 inwoners(5). In het Noorden, in Holland en Gelder, zijn de steden zeer
talrijk en wacht haar eene schitterende toekomst. Doch, niettegenstaande de door
hare graven aangewende pogingen om er handel en nijverheid te doen bloeien, zullen
zij lang overtroffen blijven door den luister van hare Vlaamsche en Brabantsche
zusteren, want het schijnt dat de bevolking der grootste Hollandsche steden omstreeks
1400 zeker niet hooger dan tot 8 à 10.000 zielen kan gestegen zijn(6).
Zijnerzijds is Maastricht, door de scheepvaart en het doorvoerverkeer tusschen
Duitschland en Brabant, eene zeer levendige stad. Het Dietsche Sint-Truiden en het
Waalsche Hoei zijn, in het land van Luik, de centrums der lakennijverheid, doch zij
kunnen met de Brabantsche steden niet wedijveren. Dinant geeft, op economisch
gebied, blijk van meer levenskracht. Die stad heeft, door het bewerken van koper en
messing, in de

Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel III, blz. 116.
Chronicon S. Bertini, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz. 865.
Miraeus: Opera diplomatica, deel III, blz. 704.
Ibidem, deel I, blz. 443.
Voor Namen, zie een charter volgens welk men het cijfer 8000 mag aannemen, in J. Borgnet:
Cartulaire de la commune de Namur, deel I, blz. 121 (Namen, 1871). Voor Luxemburg, zie
Van Werveke, in Lamprecht: Deutsches Wirthschaftsleben, deel III, blz. 344.
(6) P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel II, blz. 148.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Nederlanden eene gansch bijzondere en oorspronkelijke stelling verworven. Evenals
de Vlaamsche lakens, zijn hare voortbreng-selen heel Europa door gekend. Zoo
belangrijk is haar handelsverkeer met Engeland, waar het haar benoodigde metaal
vandaan komt(1), dat zij te Londen eene eigen halle bezit en dat zij zich, reeds in de
XIVe eeuw, bij de Duitsche Hanze laat aansluiten.
Midden in de nijverheidssteden die het omringen, biedt Luik een gansch
verschillend uitzicht. 't Is eene uitsluitend geestelijke stad, vol kerktorens, met eene
verbazende hoeveelheid allerhande abdijen en kapellen rondom domkerk en
bisschoppelijk paleis. Men vindt er schier niets dan he erlijkheden en kloosterhuizen(2);
het grootste deel van den grond behoort aan kapittels en abdijen. De geestelijke
bevolking had het overwicht op de burgerlijke en tusschen beide braken onophoudelijk
geschillen uit.
In de XIIIe eeuw verschilt de geschiedenis van het gedurig in gisting zijnde Luik
teenemaal van de machtige en kalme ontwikkeling der Vlaamsche gemeenten. De
bloei van het stedelijk leven wordt er verhinderd door rechten, privileges en belangen
die strijdig zijn met de zijne(3). Het lukt de stad zelfs niet eene gemeentebelasting in
te voeren. Telkens als zij het fermeté genoemde ongeld wil lichten, stelt de
geestelijkheid de gemeente in interdict, schorst zij missen en andere
godsdienstoefeningen op, en, blijft de stad vastberaden, dan zet zij haar het mes op
de keel, door naar Hoei te trekken. Want Luik's handel en nijverheid bedienen enkel
de plaatselijke behoeften: de stad kan dus niet bestaan zonder de aanwezigheid van
het bisschoppelijke hof en van de priesters die hare talrijke bevolking laten

(1) Tot in de XIIIe eeuw trokken de inwoners van Dinant hun koper van Goslar. Het feit dat zij
later naar Engeland gingen, is een doorslaand bewijs van de aantrekking die de haven van
Brugge op al de streken der Nederlanden uitoefende.
(2) Omtrent die huizen, zie S. Muller: Over Claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den
grondeigendom in de middeleeuwsche steden (Amsterdam, 1890).
(3) Niettegenstaande al het belang dat de stadsinstellingen van Luik bieden, zijn zij nog niet
wetenschappelijk bestudeerd. Eene beschrijving van de hoofdtrekken van het gemeentewezen
der Luiksche steden vindt men in H. Pirenne: Histoire de la constitution de la ville de Dinant
au moyen âge (Gent, 1889). Zie ook, voor de inrichting van het schepenschap in die streek:
C. de Borman: Les ichevins de la souveraine justice de Liége, deel I, (Luik, 1892).
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leven(1). Eerst op het einde der middeleeuwen, zullen de exploitatie der kolenmijnen
en de wapensmederij haar in eene groote nijverheidsstad veranderen. Doch tot dien
tijd speelt zij maar eene zeer onbeduidende rol in de economische geschiedenis der
Nederlanden. Luik wordt door geenerlei groote handelsbaan doorkruist, want sedert
de XIIe eeuw is de Opper-Maas niet meer belangrijk voor het verkeer: nog alleen
naar Vlaanderen bestemd timmerhout uit de Ardennen wordt te water naar Luik
vervoerd. Uiterst zelden wordt in den vreemde gewag gemaakt van een Luikschen
koopman. De patriciërs zijn niet, als in Vlaanderen, uitsluitend wereldlijken; vele
poorters-familiën stammen af van bisschoppelijke ministeriales. Kortom, onder de
groote Belgische steden, biedt Luik een zeer eigen uitzicht. Het is slechts belangrijk
omdat het de zetelplaats van eene diocese en de hoofdplaats van een territoriaal
vorstendom is, omdat het de verblijfplaats des bisschops en eener talrijke
geestelijkheid is, omdat het menigvuldige kloosters en kapittels bezit. Men mag het
niet vergelijken met Gent of Brugge, doch, in zekere mate, met Parijs. Als Parijs, is
het in de eerste plaats eene hoofdstad, het duurzaam middelpunt van een uitgestrekt
geestelijk en wereldlijk bestuur, dat gedurig leven en beweging medebrengt.
In die omstandigheden begrijpt men dat Luik's gemeentewezen heel anders ingericht
is dan dat der handels- en nijverheidssteden. Slechts gedeeltelijk kon het zich
vrijmaken van den invloed van bisschop en kapittel. De schepenbank is geene
gemeente-magistraat. Hare leden worden levenslang aangesteld door den bisschop
en de domheeren van Sint-Lambrechts en zijn feitelijk aan den invloed der burgerij
onttrokken. Overigens zijn zij waarschijnlijk veel ouder dan deze, want alles laat
vermoeden dat zij afstammen van schepenen die, wellicht reeds in het Karolingisch
tijdvak, aangesteld werden om in de kerkgoederen recht te spreken. Als deze een
machtig vorstendom geworden waren, steeg de belangrijkheid dier schepenen in

(1) ‘Major pars populi vivebat ex canonicis et curiis officialis et archidiaconorum et ex suis
hospiciis, pace in urbe regnante.’ Kronijk van de Lewis, uitg. St. Bormans, blz. 102. - Zie
Hocsem in Chapeaville: Gesta episcop. Leod., deel II, blz. 399.
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dezelfde verhouding. Daar zij in het midden van het bisschoppelijk grondgebied
gevestigd waren, werden zij aangesteld als leden van het hoogste gerechtshof, waaraan
langzamerhand al de locale schepenbanken en al de kleine gerechtshoven van het
land gehecht werden. Als men Jacob van Hemricourt gelooven mag, werden op het
einde der XIVe eeuw door dit opperste gerechtshof meer dan drieduizend hooge
vierscharen ‘gedoctrineerd’, zonder de gezworenenhoven en andere kleine laathoven
die talloos waren(1). Evenals het ‘leenhof’ en het ‘allodiaal hof’, hebben zij dus een
zeer uitgestrekt rechtsgebied: hunne bevoegdheid strekt zich èn over de Vlaamsche
èn over de Waalsche deelen van het bisdom uit. Ongetwijfeld zijn zij ook de
bevoorrechte vierschaar der Luiksche burgerij en de hoeders van de stedelijke
‘costume’. Doch zij worden aangesteld door den vorst-bisschop en niet door de stad,
en, tot het einde der middeleeuwen, wordt hun oorsprong door meer dan ééne
omstandigheid verraden: om te vonnissen vergaderen zij in een huis binnen
Sint-Lambrechtsklooster, nabij het voorplein der hoofdkerk.
De pogingen van de burgers om de schepenbank in magistraat te veranderen, leden
schipbreuk op den wederstand van bisschop en domheeren. De stedelijke
zelfstandigheid vond te Luik hare uiting en haar orgaan niet in de schepenen, zooals
dit in Vlaanderen het geval was, doch in de gezworenen. Deze werden op
revolutionnaire wijze ingesteld gedurende de conjurationes en de communiones,
waarvan sedert het einde der XIIe eeuw zoo dikwijls in de stad gewag wordt gemaakt
en die, altijd afgeschaft, steeds weder samengesteld worden. Eerst aangesteld door
het toedoen van het oproer, worden zij ten slotte bestendige ambtenaren en, na den
opstand van al de Vlaamsche en Waalsche steden van het land van Luik, onder
Hendrik van Gelder, - opstand waaraan de naam van Hendrik van Dinant verbonden
blijft, - nemen zij voorgoed plaats in het gemeentewezen. Voortaan is de raad
samengesteld uit de gezworenen en uit de twee maîtres à temps (later burgemeesters).
Doch het lukt hem niet, de rechts-

(1) Li patron del temporaliteit, Coutumes du Pays de Liége, uitg. J. Raikem en M. Polain, deel
I, blz. 267 (Brussel, 1870).
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macht der schepenen te krijgen. Tot het einde der middeleeuwen behouden zij de
bevoegdheid in zake hooger gerecht en grondrecht. Meer nog: eerst in de XIVe eeuw
verdwijnen zij voorgoed uit den raad en bemoeien zij zich niet meer met het bestuur
van de stad.
De magistraten waaruit het gemeentewezen in het land van Luik bestaat, behooren
dus tot twee groepen, onderscheiden van aard en van ouderdom. De ouderen, nl. de
schepenen, maken eene heerlijke rechtbank uit; de jongeren, nl. de gezworenen van
den raad, zijn de lasthebbers en vertegenwoordigers der gemeente. De eenen spreken
recht in naam van den bisschop, de anderen in naam van de burgerij: hunne
bevoegdheid strekt zich slechts uit tot de gemeenteverordeningen en de
vrederechtsmacht. De Luiksche rechtstaal kenschetst die bevoegdheid zeer
nauwkeurig: ‘verordeningsbevoegdheid’, terwijl die der schepenen, ‘wetsbevoegdheid’
heet.
Die tweeërlei macht, dat onderscheid tusschen de vorstelijke rechtsbevoegdheid
en de stedelijke rechtsbevoegdheid bestaat in de Vlaamsche steden niet(1). In die
groote koopmansgemeenschappen ontwikkelde het gemeentewezen zich veel
geregelder, omdat de vorst het geen hinder in den weg legde. In onderscheid met het
land van Luik, werden, in Vlaanderen, de schepenbanken voor de steden opgericht.
Die instelling is niet ouder dan zij zelven en duidelijk onderscheidt men bij voorbeeld
te Brugge en te Gent, naast de gemeenteschepenen, de oude schepenen der kasselrij,
die de rechtstreeksche opvolgers der schepenen van het Karolingisch tijdvak zijn en
met de eersten niets gemeens hebben. De stadsschepenen hebben, van hunne
aanstelling af, eene teenemaal onderscheiden rol, zij zijn de geprivilegieerde rechters
der burgerij, de werktuigen van

(1) Over het type van gemeentewezen in Vlaanderen bestaat geenerlei werk uit den nieuweren
tijd. Het eenige schrift dat van het gemeentewezen over 't algemeen gewaagt, blijft
Warnkoenig: Flandrische Staats und Rechtsgeschichte (Tubingen, 1835-42), gedeeltelijk in
't Fransch vertaald en aangevuld door A. Gheldolf (Brussel, 1835-64). Daarbij dient gevoegd:
Histoire de la ville de Saint-Omer van A. Giry (Parijs, 1877) en Etude sur la propriété
foncière dans les villes du moyen âge et spécialement en Flandre van G. Des Marez, alsmede:
Les finances de la commune de Douai des origines au XVe siècle (Nouvelle Revue historique
de droit français et étranger, 1901, blz. 161 en volg.).
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het stadsrecht. Geenerlei andere vierschaar deelt hunne macht of besnoeit hunne
bevoegdheid: zij beslissen gelijkelijk in zake grondrecht, strafrecht en politierecht.
Zij zijn de natuurlijke en noodwendige vierschaar der poorters en, naarmate de stad
meer privileges krijgt, breidt hun werkkring zich ook uit. Zoo krijgen zij, op het einde
der XIIe eeuw, de bevoegdheid in zake tollen.
Zoo de schepenbanken, door den aard harer leden, die bepaald tot de poorters bij
erfenis, ‘ervachtige lieden’, viri hereditarii van de stad moeten behooren, en door
den aard harer bevoegdheid, stedelijke vierscharen zijn, zijn zij echter ook terzelfder
tijd vorstelijke vierscharen. Als zij eene belangrijke zaak te oordeelen hebben, worden
zij voorgezeten door den graaf of zijnen vertegenwoordiger: tot in de XIIe eeuw door
den burggraaf, later door den baljuw. Evenzoo neemt de vorst aan hunne aanstelling
deel. Doch meer en meer krijgen ze een gemeentelijk karakter. Vroegtijdig worden
zij de raad: zij lichten belastingen, doen openbare werken uitvoeren, vereenigen de
verschillende takken van bestuur en politie in hunne handen of onder hun toezicht.
In de XIIIe eeuw benoemen de schepenen de ‘warderers’, ‘rewards’ en ‘vinders’, die
belast zijn met het toezicht op handel en nijverheid; in de verschillende wijken der
stad stellen zij ‘constavelen’ aan, die belast zijn met den dienst der brandweer en
met het oproepen der troepen. Op de grondslagen van het door den graaf verleend
charter, dat de groote trekken van het stadsrecht bepaalt, vullen de door hen
afgekondigde ‘bans’, ‘core’, keuren’, ‘vorboden’ meer en meer de wetgeving aan.
In hun archief bewaren zij de handschriften van overeenkomsten onder de kooplieden
of verkoopingen van onroerende goederen in de stede. Daarbij moeten zij, als
handhavers van den stadsvrede, gedurig als bemiddelaars en scheidsrechters optreden,
vrede doen zweren, in het ‘ghiselhuis’ of in de vestingtorens de gijzelaars opsluiten
die borg bleven voor de verzoening van vijandige familiën. Om hun werkkring heel
uiteen te zetten, dient daarbij nog gevoegd: het beheer der weezengoederen, het
toezicht op de gasthuizen, hun strijd tegen de geestelijkheid om het bestuur der
scholen, hunne
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tusschenkomst, in tijden van crisis, in de geschillen tusschen kooplieden en werklieden
der lakennijverheid omtrent het bedrag der loonen. Met een woord, geenerlei uiting
van het stedelijk leven is hun vreemd. De Vlaamsche schepenbank is in elke stad, in
den volsten zin des woords, de belichaming van de gemeenschap.
Langen tijd werden de gemeenteschepenen voor het leven aangesteld. Doch op
het einde der XIIe eeuw geschiedde eene belangrijke vervorming. De tallooze
bezigheden die op de schepenen wogen, beletten hen ongetwijfeld hun ambt behoorlijk
te vervullen. De burgers vroegen en verkregen dat de schepenambten voor een jaar
zouden gegeven worden. Die nieuwigheid wordt voor 't eerst vermeld te Atrecht in
1194(1), en, evenals vroeger het Artesisch recht, verspreidde zij zich langzamerhand
in het Noorden des graafschaps. Zij werd ingevoerd te Ieperen in 1209, te Gent in
1212, te Dowaai in 1228, te Rijsel in 1235, te Brugge in 1241. Het door de
verschillende steden aangenomen verkiezingsstelsel hing natuurlijk van plaatselijke
omstandigheden af. Doch overal moest het de schepenbanken aan de macht des
graven onttrekken. Als blijk daarvan diene dat, niettegenstaande het grondbeginsel
van het eenjarig schepenschap, de stedelijke vierschaar steeds uit dezelfde personen
bestaat. Feitelijk valt het schepenschap in elke gemeente in handen van een beperkt
aantal familiën. Luidens de charters, moesten de kiezers onder de burgers de meliores
et utiliores ad opus comitis et oppidi als schepenen aanstellen, doch feitelijk was
hunne keus uitsluitend tot de patriciërs beperkt. Langzamerhand werd het de regel
dat men, om schepen te kunnen zijn, tot de Londensche Hanze behooren moest.
Weldra zelfs kwam men tot gansch verkeerde uitslagen dan beoogd werd, toen men
het eenjarig schepenschap instelde.
De instelling der XXXIX te Gent biedt dienaangaande een kenschetsend voorbeeld.
Dat college moest dadelijk na de invoering van het eenjarig schepenschap
samengesteld worden. Het bestond uit 3 ‘ordinen’ van 13 magistraten: de 13
schepenen

(1) [Guesnon:] Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, blz. 6 (1863).
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van het loopend jaar, de 13 schepenen van het vorige jaar die als als raden in dienst
bleven, en ten slotte de 13 ‘vaghe’ (wepelen)(1) die vóór de 13 raden zelven schepenen
geweest waren. Tusschen die drie ‘ordinen’ kwam eene geregelde beurtafwisseling
tot stand, krachtens welke de schepenen ‘vaghe’, de raden schepenen en de ‘vaghe’
raden werden. Op die wijze maakte het patriciaat zich bepaald meester van het beheer
van de stad; gravin Joanna was verplicht in 1228 een staat van zaken te bekrachtigen
die haar belette voortaan nog deel te nemen aan de aanstelling van den stedelijken
raad. Wat te Gent gebeurde, gebeurde, hoewel in mindere mate, ook in de andere
steden. In hetzelfde jaar dat Joanna de magistraat der XXXIX erkende, moest zij ook
van alle tusschenkomst bij de verkiezing der schepenen van Ieperen afzien, en uit
het bij deze gelegenheid door haar afgekondigd charter blijkt dat, naast de 13
eigenlijke schepenen, er nog eene schepenbank bestond wier leden wellicht dezelfde
bevoegdheid hadden als de raden te Gent. Te Brugge vindt men ook in 1241 een
consilium naast de schepenbank. Terwijl de gemeente-magistraat aan het grafelijk
gezag ontglipt, krijgt zij dus eene nieuwe inrichting: hare bevoegdheid wordt
gescheiden en onder twee afzonderlijke colleges verdeeld. Over het algemeen maakten
de eigenlijke schepenen, onder den naam van ‘scepenen van der kueren’, de stedelijke
rechtbank uit, terwijl de raden het grondrecht als ‘scepenen van gedeele’ of
‘huis-berechters’, en den openbare vrede als ‘paysierers’ handhaafden. Het bestuur
werd door beide colleges samen waargenomen.

(1) De keure, door Gwijde van Dampierre verleend in 1296 (oude stijl), na afschaffing der oude
XXXIX verdeelt de schepenen in drie banken of ‘ordinen’:
De 1ste ‘ordine’ bevatte de 13 schepenen van de keure, of eigenlijke schepenen; deze hadden
in hunne bevoegdheid het bestuur der stad en het hooger gerecht.
De 2de ‘ordine’ bestond uit de 13 Raden of schepenen van gedeele. Zij spraken recht in
erfeniszaken.
De 3e ‘ordine’, geheeten de vage of vaghe, bestond uit de 13 ‘wepelen’ of ‘paisierders’ gelast
met het bijleggen der geschillen. Hunne uitspraak was verbindend voor de partijen. De namen
‘vaghe’ en ‘wepelen’ hebben lang ten onrechte doen gelooven dat de derde bank niets te
doen had dan te ‘wepelen’, d.i. ledig te blijven, te rusten. Waarschijnlijk hadden ze veel
minder te doen dan de anderen en sprong hunne werkzaamheid minder in 't oog van 't publiek.
(Vert.)
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Op het eerste zicht schijnen de schepenen der Vlaamsche steden teenemaal gelijk
aan de consules of aan de Rathsherren der Duitsche steden. Toch verschillen zij
daarvan op een zeer gewichtig punt. Inderdaad, hoe zelfstandig en onafhankelijk zij
ook waren, toch konden zij zich niet teenemaal vrijmaken van het grafelijk gezag.
Sedert het einde der XIIe eeuw bestaat naast hen, in elke stad, een grafelijke
ambtenaar, nl. de baljuw, die den voormaligen leenroerigen burggraaf vervangt.
Baljuw en schepenen verschillen teenemaal van elkander. Deze vertegenwoordigen
de gemeente, gene den graaf. Afzetbaar loonbediende, heeft hij slechts aan den vorst
rekenschap te geven en beschouwt hij zich als dezes werktuig. Zoo de vorst niets op
de schepenen vermag, vermag de gemeente niets op den baljuw. Deze wordt gestadig
verplaatst; nergens mag hij vastwortelen: 't is een zwervend personage dat alleen met
zijnen heer uitstaan heeft.
Beider bevoegdheid is niet duidelijk afgescheiden. Zij staan eer tegenover dan
nevens elkander. Zij vertegenwoordigen zulke tegenstrijdige strekkingen en begrippen,
dat zij wel eene botsing moeten verwekken. De eenen belichamen de zelfstandigheid
en het stedelijk particularisme, de andere verschijnt als de uiting van het territoriaal
gezag des vorsten. De eersten beroepen zich op het privilege, de tweede op het gemeen
recht. Reeds in het midden der XIIIe eeuw rijzen moeilijkheden tusschen hen op. De
volmaakte eenstemmigheid, die zoolang tusschen graaf en steden heerschte, maakt
plaats voor eene meer en meer merkbare ijverzucht. De groote gemeenten hebben
klaarblijkelijk een republikeinsch ideaal en, als zij aan het toppunt van macht en
rijkdom zijn gekomen, maken zij zich driftig als de graaf zich even met hare zaken
inlaat. In de verte rommelt reeds de donder, als voorbode van den storm die in de
volgende eeuw zal losbarsten.
Onnoodig zich zoolang uit te wijden over de Brabantsche, als over de Vlaamsche
steden(1). Inderdaad, daar zoowel als hier, vindt men, in breede trekken, het zoo even
uiteengezet type van

(1) Voor het gemeentewezen van de Brabantsche steden, zie H. Vander Linden: Histoire de la
constitution de la ville de Louvain au moyen âge (Gent, 1892).
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gemeentewezen terug. Evenals in Vlaanderen, is de schepenbank, wier leden door
den vorst in de burgerij gekozen werden, de stedelijke rechtbank. Gezworenen, in
den aard van die in het land van Luik, bestaan naast haar als werktuigen van de
vrederechtsmacht en als vertegenwoordigers der gemeente, doch met dit onderscheid
dat zij, gedurende de XIIIe eeuw, schier overal verdwenen en in de schepenbank
overgingen. Van toen af is deze bij uitstek de gemeente-magistraat. De hertog ziet
zijne tusschenkomst in de aanstelling harer leden besnoeid, want in elke stad moeten
de schepenen voortaan in de ‘geslachten’ genomen worden. Overal zijn er evenveel
geslachten als schepenen, en die overeenstemming is gewis niet toevallig. Naar allen
schijn zijn de Brabantsche geslachten niets dan patricische familiëngroepen, die zich
vereenigden om het monopolie der schepenambten te bemeesteren. Veel langer dan
in Vlaanderen blijven de schepenen voor het leven benoemd: eerst in 1234 (Brussel),
begint het ambt eenjarig te worden.
De kenschetsende trek van het gemeentewezen in Brabant is de rol die aan de
gilden toegekend wordt. Ook in dit opzicht heeft het gemeentewezen, vergeleken
met dat van Vlaanderen, een overoud karakter. Wij zagen dat, ten gevolge van eene
zeer snelle economische ontwikkeling, de gilden op het einde der XIIIe eeuw in
Vlaanderen alle belangrijkheid verloren hadden. In Brabant, daarentegen, blijven zij
zich handhaven, en heeft de schepenbank hen met het toezicht op de nijverheid belast,
toezicht dat zij tot het einde der middeleeuwen uitoefenen. Aldus zijn zij een
onontbeerlijk bestanddeel van de stedelijke inrichting geworden, maar hebben zij
hunne zelfstandigheid verloren. Zij zijn streng aan de schepenbank ondergeschikt
en daar hunne dekenen door deze laatste aangesteld worden, zijn zij als het ware in
gemeente-ambtenaren veranderd(1). In de XIVe eeuw is het gilde zoo volkomen
vastgeworteld in het gemeentewezen, dat het de democratische beweging wederstaat
die, in Vlaanderen, de laatste sporen van het gildewezen deed verdwijnen. Het
overleeft zelfs het verval van de lakennijver-

(1) H. Vander Linden: Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen âge (Gent, 1896).
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heid en zelfs in de XVIIe eeuw vindt men er nog sporen van.
Zoo de Brabantsche steden met hare gilden en hare geslachten tamelijk verschillen
van de Vlaamsche, wier instellingen eenvoudiger en minder overoud waren,
verschillen zij daarvan geenszins wat betreft hare stelling tegenover den vorst.
Inderdaad, eene noch andere konden vrije steden, stedelijke gemeenebesten worden.
In elke harer heeft de hertog een vertegenwoordiger. Doch de Brabantsche ambtenaren
zijn van een ouderen stempel dan de Vlaamsche baljuws. Zij blijven de oude namen
‘meier’ of villicus (te Leuven), ‘amman’ (te Brussel), schout of ‘schoutheet’ (te
Antwerpen) behouden. De tegenstelling tusschen hen en de steden is minder
afgeteekend dan in Vlaanderen; wij zullen overigens zien dat Brabant verschoond
bleef van den geweldigen opstand die, in de XIVe eeuw, de Vlaamsche steden tegen
haren leenheer in verzet dreef.

II
Het is licht te begrijpen dat de bedrijvigheid op gebied van handel en nijverheid
vroegtijdig de verhouding van de landbouwers en het stelsel van grondeigendom in
de zuidelijke Nederlanden hervormde. Reeds in de XIIe eeuw, bezwijkt de oude
landelijke inrichting onder den drang van die zelfde maatschappelijke en economische
oorzaken die de steden doen verrijzen. Hoorigheid is weldra nog slechts eene
uitzondering. In den regel worden de boeren, na de burgers, vrije mannen.
De snelle waardevermindering van het geld, die reeds in den aanvang der XIIe
eeuw merkbaar is, was voor de geestelijke grooteigenaars eene onherstelbare ramp.
Op hunne landgoederen, waar stand, rol en rechten van een iegelijk aangewezen
waren, waar de door hoorigen en cijnsenaars verschuldigde vroondiensten en
hoofdgelden eens en vooral vastgesteld en dus onveranderlijk waren, verminderden
de inkomsten plotselings op schrikbarende wijze. De kloosters wisten geen raad voor
het van jaar tot jaar toenemend tekort. Want niets kwam het verlies goedmaken. De
vorsten hadden hunne vrijgevige schenkingen gestaakt; de voorheen zoo overvloedige
offeranden
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van de geloovigen gingen nu naar de parochiekerken; de burgerij die de groote
kloosters vijandig was omdat zij door hunne privileges de vrije uitzetting van den
handel belemmerden, begunstigde liever de stedelijke gasthuizen ende nieuw gestichte
bedelorden.
De sedert het Karolingisch tijdvak bestaande inrichting van het grondbezit
ontredderde zich dus. De hoven (curtes) waren versnipperd en de erfelijk geworden
meiers of villici, die daarop het toezicht hadden, eigenden zich het grootste deel
derzelver inkomsten toe. De tienden alleen, die steeds in verhouding stonden met de
opbrengst van den grond, waren nog eene rijke bron van inkomsten. Doch vele dier
tienden waren afgestaan aan schuldeischers en hetgeen overbleef was niet voldoende
om de overgroote interesten te betalen, welke Lombarden of rijke kooplieden eischten
van de kloosters die, door den nood gedwongen, verplicht geweest waren geld te
leenen(1). Kortom, de groote abdijen die gedurende het landbouwtijdvak der
middeleeuwen zulke belangwekkende en weldadige inrichtingen waren, konden niet
blijven bestaan te midden van nieuwe verhoudingen, waarmede zij niet
overeenkwamen(2).
De tijd was voorgoed voorbij dat de lieden met hoopen in de familiae der abdijen
traden en hunne vrijheid offerden, om onder de bescherming van een heilige te leven.
Dank zij de vorsten, heerschte nu de orde op het platteland; dank zij de steden, kwam
er ook rijkdom. Het mangelde nu niet meer aan bescherming, doch aan vrijheid. De
maatschappelijke roeping der aloude kloosters was afgeloopen, evenals hunne
economische roeping. In de XIIIe eeuw, verkeeren allen in een jammerlijk verval.
Terzelfder tijd dat het beheer der landgoederen den ondergang te gemoet gaat, verslapt
de kloostertucht en wordt de studie veronachtzaamd. Heel het land door, te
Sint-Bertijns, te Cisoing, te Anchin, te Florennes, te Sint-Truiden, te

(1) In 1253 ontleent de abt van Sint-Truiden geld van Jan van Dinant, Luiksch burger, mits een
interest van 50 %. H. Pirenne: Le livre de l' abbé Guillaume de Ryckel, blz. XXIII.
(2) H. Pirenne: Le livre de l' abbé Guillaume de Ryckel, voorrede - A. Hansay: Etude sur la
formation et l' organisation économique du domaine de l' abbaye de Saint-Trond depuis les
origines jusqu'à la fin du XIIIe siècle, blz. 93 en volg. (Gent, 1899).
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Stavelot spannen de abten vertwijfelde pogingen in om de stijgende wanorde en het
dreigend bankroet tegen te gaan.
Ook de wereldlijke eigenaars worden door de crisis getroffen. De tijdens de XIe
en XIIe eeuw in de Nederlanden zoo talrijke ridderschap is in de XIIIe eeuw sterk
gedund. De stijgende onkosten van het krijgsleven hebben de ridders ten onder
gebracht. Eene spies, een schild en eene linnen kleedij is hun niet meer voldoende
om de steekspelen bij te wonen. De inkomsten hunner kleine leenen veroorloven hun
niet meer te leven volgens hunnen stand. Velen hunner zijn dan ook de prooi geworden
van Lombarden en rijke burgers, en in armoede vervallen(1). Alleen te
Sint-Pieters-Leeuw, in Brabant, daalt hun aantal van rond de zestig op een paar
ridders(2). Om zich vlot te houden, verhuren zij zich in oorlogstijd aan de
strijdvoerenden(3); anderen gaan fortuin zoeken in de kruistochten of aanvaarden van
hunnen leenheer de bezoldigde betrekking van baljuw. Hunne nazaten komen slechts
voor een gering deel in den adel der XIIIe eeuw, in die hoofsche en beschaafde
ridderschap van Vlaanderen, Brabant en Haspengouw, die in gansch noordelijk
Europa zoo gunstig bekend stond.
De ridder der XIIIe eeuw is een veel gewichtiger personage dan zijn voorzaat der
XIe eeuw. Hij bezit een aanzienlijk leen en is meest altijd heer van een dorp of toch
van een laathof. Zeer dikwijls stamt zijne familie af van een ministerialis(4), een meier,
een schout, een voogd of een kasteelheer die, nadat zijn

(1) Zie dienaangaande eene belangwekkende episode in Vita S. Mariae Ogniacensis, Acta SS.
Boll., Juni, deel IV, blz. 652.
(2) ‘In hac villa sexaginta milites arma portantes sparsim per parochiam morabantur, ubi vix
unus est modo’. Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus, II, 49, blz. 446 (uitg.
van Dowaai, 1605). Thomas die in de tweede helft der XIIIe eeuw schreef, spreekt hier
volgens de herinnering van eene ‘consobrinam patris mei, mulierem annorum centum triginta’.
Daaruit mag afgeleid worden dat de vermindering der ridderschap ongeveer van 1190 tot
1260 plaats had.
(3) In het begin der XIIIe eeuw, zijn zij uiterst talrijk in Engeland. Zie Histoire des duos de
Normandie et des rois d'Angleterre, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXVI, blz. 703 en volg.
Vergel. Wauters: Fean I et le Brabant sous le règne de ce prince, blz. 62.
(4) De laatste ministeriales verdwijnen in Vlaanderen in den loop der XIIIe eeuw. Zie eene
oorkonde van 1261, in Oudegherst: Annales de Flandre, uitg. Lesbroussart, deel II, blz. 142
(Gent, 1789). In het land van Luik treft men er nog aan in de XIVe eeuw.
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ambt erfelijk geworden was, aan zijne nazaten een min of meer belangrijk erfdeel
aan grondbezit en gerechtsheerlijke inkomsten achterliet. In onderscheid met de
milites van het leenroerig tijdvak, krijgslieden die in vredestijd het land bebouwden,
bemoeien deze edelen zich geenszins met akkerbouw. Zij bepalen er zich bij, de
renten hunner goederen te trekken en, evenals de kerkelijke eigenaars, worden zij
erg getroffen door de waardevermindering van het geld.
Doch het redmiddel lag bij de hand. Konden de verouderde vormen van beheer
en exploitatie der goederen in de nieuwe verhoudingen niet meer voorzien, dan moest
men ze vastberaden vervangen door eene economische inrichting die met haar
overeenkwam. De hervorming ging uit van de Cistercienzer abdijen en van de
territoriale vorsten.
De Cistercienzers, wier kloosters reeds in de eerste jaren der XIIe eeuw in de
Nederlanden verrezen, schiepen, naast de oude, volgens de voorschriften der
Capitulare de villis ingerichte kloosterdomeinen, ook domeinen van een gansch
nieuw type. Daar die kloosters zich schier altijd in braakland, in het het midden van
bosschen, heiden (‘wastinen’) of moerassen bevonden, legden zij zich met ijver op
de ontginning toe. Daar de monniken dat groote werk niet alleen konden verrichten,
schaarden zij rondom zich leekebroeders, die met het grootste deel der bewerking
belast waren. Groote hoeven verrezen weldra rond de abdijen, die zich over het
algemeen slechts de ‘novaaltienden’ voorbehielden. Die hoeven waren zoovele
onafhankelijke landbouw-centrums(1). Men legde er zich toe op graanbouw of
veefokkerij, niet meer, zooals vroeger, met het oog op het onmiddellijk verbruik van
het klooster, doch voor den verkoop op de markten der steden. Het werk werd er
belemmerd door vroondiensten noch door het tergende en onbehendige toezicht der
villici. De benuttigde boeren waren aangeworven vrije mannen: hoorigheid was op
de Cistercienzer goederen onbekend. Vroegtijdig werden aldus aanzienlijke winsten
verwezenlijkt. De nieuwe abdijen waren voorzeker, in de XIIe en in de

(1) Wauters: op. cit., blz. 335
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XIIIe eeuw, onder de rijkste kapitalisten des lands gerekend. Met de schatten die zij
op den verkoop harer voortbrengselen gewonnen hadden, konden zij hare
ondernemingen voortzetten en het uitroeien en ontstruiken op grooter schaal aanvatten.
Een groot deel van de Kempische heide en van de Henegouwsche bosschen werden
door haar ontgonnen en hare polders strekten zich langsheen heel de Vlaamsche kust
uit(1). Een enkel voorbeeld volstaat als blijk van hun rasschen voortgang. Rond 1150
telde de abdij der Duinen 36, en, eene eeuw later, 1248 leekebroeders(2). Rond het
einde der XIIIe eeuw zag men overigens van de diensten der leekebroeders af, om
het voordeeliger stelsel van vrije verpachting in te voeren. Daar het tijdvak van groote
ontginningen voorbij was, waren de leekebroeders overbodig geworden: de monniken
verhuurden de meeste hunner hoeven en polders tegen voordeeligen prijs aan
wereldlijken(3).
Het voorbeeld der Cistercienzers vond weldra navolgers onder de oude adellijke
of geestelijke grondbezitters. Het had de voordeelen geopenbaard die vrije arbeid en
groote landbouwondernemingen met het oog op ruiling kunnen afgeven. Het bewees
klaarblijkelijk dat de verouderde doenwijzen hun tijd gehad hadden. Weldra zag men
dan ook de oude Benedictijner-abdijen hun aloud stelsel van bebouwing teenemaal
vervormen. De vroeger door hoorigen bebouwde vroonhoven werden in perceelen
verdeeld en tegen geld of tegen ‘helft-winning’ verpacht. Groote hoeven werden
opgericht en aan wereldlijken verhuurd. De verwijderde landgoederen, waarover het
toezicht te moeilijk en te kostelijk was, werden verkocht; met de opbrengst werden
landerijen in de nabijheid van het klooster gekocht. De vervreemde tienden kwamen
weder aan de kloosters, de rechtsheerlijke rechten van meiers en voogden werden
afgekocht. Aan

(1) Zie, bij voorbeeld, voor de abdij van Cambron, Miraeus: Op. dipl., deel III, blz. 602, en voor
de abdij der Duinen, Kluit: Historia critica comitatus Hollandiae, deel II, blz. 496.
(2) Ch. Duvivier: Hospites. Défrichements en Europe et spécialement dans nos contrées aux
XIe, XIIe et XIIIe siècles, blz. 143 (Revue archéolog. de Bruxelles, deel I, 1859).
(3) De leekebroeders lieten zich geenszins zonder wederstand uitzetten. Zie, bij voorbeeld,
Annales Gandenses, uitg. Funck-Brentano, blz. 93.
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de boeren werd toegestaan zich vrij te koopen niet alleen van vroondiensten, doch
ook van hoofdcijns, van ‘aflijf’, van trouwgeld, van ‘sterfval’, kortom van al die
ondienstig geworden overblijfselen van een vervlogen tijdvak(1). Als blijk hoe luttel
die rechten in het midden der XIIIe eeuw nog opbrengen, diene dat, rond 1250, het
census capitis te Sint-Truiden slechts voor 5 mark op eene gezamenlijke begrooting
van 920 mark komt(2). De leenroerige en grondheerlijke rechtspraak zelve, die oneindig
meer kostte dan zij opbracht, wordt of vervreemd, of opgegeven, of tot het uiterst
noodige verminderd. Kortom, men beijvert zich, door betere aanpassing en meer
ondernemingsgeest, baat te trekken uit het tot dusverre grootendeels improductief
gebleven onroerend eigendom. Overal werden cijnzen in natura, wier heffing veel
tijd en kosten vroeg, door betaling in geld, en, geleidelijk ook hoorigheid door
persoonlijke vrijheid vervangen.
Meer nog dan de Cistercienzers, droegen de leekevorsten bij tot het ontginnen en
het bevolken van het land. De ‘wastinen’ (solitudes) - om de uitdrukkingen van de
oorkonden te bezigen - die zich, in de XIIe en XIIIe eeuw, nog over een groot deel
van Brabant, Namen, Vlaanderen en Henegouw uitstrekten, en die, naar het schijnt,
nooit bebouwd geweest waren, werden ontgonnen, ontstruikt en vruchtbaar gemaakt.
Naast de oude domeingoederen, de oude landschappen en de dorpen uit het tijdvak
der Romeinen of der Germaansche bezetting, ontstonden nieuwe steden waarvan de
namen, met het achtervoegsel ‘rode’ of ‘kerke’ in het Vlaamsche, en sart in het
Waalsche land, ten huidigen dage nog haren betrekkelijk weinig verwijderden
oorsprong getuigen(3). Men begrijpt dat die beweging van de vorsten uitging. Inderdaad
de woeste gronden (warescapia, warets,

(1) Zie, voor dit alles, Le livre de Guillaume de Ryckel, en A. Hansay: op. cit.' waarvan spraak
blz. 278, n. 2.
(2) H. Pirenne: Le livre de Guillaume de Ryckel, blz. 359.
(3) Omtrent de menigvuldige ontginningen, zie een beteekenisvollen teks (rond 1240) van Walter
van Marvis, bisschop van Doornijk: ‘Quum in plerisque dioecesis nostrae partibus, in
pontificatus nostri tempore, terrae, quae antiquarum parochiarum non sunt comprehensae
limitibus ad culturam redactae fuerint rediganturque quotidie et futuris, ut apparet, temporibus
redigentur..’, Descamps: Walter de Marvis, blz. 289 (Mém. de la Soc. Hist. de Tournai, deel
I, 1853).
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woestijnen, moeren)(1) maakten deel uit van hunne landgoederen, en zij alleen mochten
er over beschikken. Nu, evenals zij daarvan ruime deelen aan de nieuwe abdijen
afstonden, spanden zij ook al hunne pogingen in om die onlanden te bevolken.
Die gronden konden echter maar in gansch bijzondere omstandigheden bevolkt
worden. Alleen het vooruitzicht van aanzienlijke voordeelen kon bewoners naar de
te ontginnen gronden lokken. Overal werd volkomen persoonlijke vrijheid
gewaarborgd aan de laten (hospites), die zich in de nieuwe dorpen vestigden. De
grond werd hun tegen geringen cijns en matige diensten afgestaan(2). Men waarborgde
hun eene wet, meestal naar die der naastbij zijnde stad opgemaakt, waarin het tarief
der boeten en de rechtsmacht nauwgezet geregeld werden. De meeste nieuwe steden
van Henegouw kregen de wet van Bergen of van Valencijn, die van Brabant de wet
van Leuven, die van het land van Luik de wet der hoofdstad. Overal kreeg het dorp
een onderscheiden schependom, uiting van zijn recht en vierschaar van zijne inwoners,
die vrijgesteld werden van de oude vroonrechten, ‘sterfval’, keurmede, trouwgeld.
Evenals vroeger in de stedelijke koloniën, werden, in die landelijke koloniën, de
‘laten’ in eens vrije mannen, franci homines. Hunne betrekking tegenover den heer
is vrij van alle persoonlijke hoorigheid. De eenige plichten waartoe zij verbonden
zijn, behooren tot het gebied der openbare macht, namelijk bede en krijgsdienst. De
vertegenwoordiger des vorsten die aan hun hoofd staat, is geen domaniaal, doch een
openbaar ambtenaar. Zeer dikwijls mogen zij zelfs aan zijne aanstelling deelnemen(3).

(1) In 1244 worden vermeld de Venditores wastinarum comitis et comitisse Flandriae. Vande
Putte: Esquisse sur la mise en culture de la Flandre Occidentale, blz. 225. (Annales de la
Soc. d' Emulation de Bruges, deel III, 1841). Zie Wauters: op. cit., blz. 339.
(2) P. Errera: Les Masuirs, blz. 248, 441 en volg. (Brussel, 1891).
(3) Uit een zeer volledig inventaris van de uitgegeven dorps-charters, opgemaakt door Ch.
Duvivier, blijkt dat geen enkel charter van vroeger dan de XIIe eeuw is en dat slechts zeer
weinigen van na het einde der XIIIe eeuw zijn. Eerst in de XIIe eeuw werden de charters
naar die van de steden gemaakt. Na dat tijdvak ziet men dat de aan de landelijke
gemeenschappen vergunde instellingen rechtstreeks aanpassen met het midden waarvoor zij
bestemd zijn. Worden zij van af 1250 zeldzamer, dan is dit klaarblijkelijk omdat zij dan, als
gemeen recht der dorpen, algemeen geworden zijn. Opmerkelijk is het dat men in België van
die type-charters niet vindt die, als bij voorbeeld dat van Lorris in Frankrijk, voor een groot
aantal dorpen in dezelfde streek golden. Slechts eenige dorpen van het Zuiden van Luxemburg
werden van de Champagner wet van Beaumont vrijgesteld (G. Kurth: La loi de Beaumont
en Belgique, Brussel, 1881). Ons land biedt een ander verschil met Frankrijk, namelijk de
zeldzaamheid van zoogenaamde chartes de pariage, wil zeggen van overeenkomsten tusschen
twee heeren tot het inrichten en exploiteeren van eene nieuwe stad. Hoogstens bestaan daarvan
enkele voorbeelden aan Henegouw's zuidergrens.
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Een nieuw boeren-type komt dus te voorschijn. Niet alleen in de stad, doch ook op
het platteland zijn vrije mannen te vinden, en niet zelden stelt men vast dat de
bewoners van de nieuwe dorpen ‘burgers’ genoemd worden.
Die nieuwe vrije boeren-grondbezitters oefenden op de algemeene verhouding der
plattelandsbevolking denzelfden invloed als de Cistercienzer landgoederen op de
oude Benedictijner landgoederen. Daar als hier, werd de staat van zaken in de oude
domeinen gewijzigd naar het toonbeeld van den staat van zaken die in de nieuwe
domeinen ingevoerd werd. Naarmate de volk-planting voortgang doet, worden
vroonrecht en hoorigheid in de vanouds bebouwde streken minder streng. In 1245
vervangt gravin Margareta de Henegouwsche ‘costume’, krachtens welke de helft
van de nalatenschap van elken kerk-hoorige haar toekwam, door eene zeer geringe
keurmede(1). In 1252 breidt zij dien maatregel ook tot de laten van hare Vlaamsche
landgoederen uit(2). De hertog van Brabant gaat nog verder: in 1248 schaft hij het
recht van ‘halve-have’ (minder streng ‘sterfval’: verdeeling van de have om de helft
met de overlevende echtgenoote) onvoorwaardelijk af in ‘'s heeren dorpen’, dat is
in zijne eigen landgoederen(3). Reeds in 1221 vas het recht voor vervolging van
ontvluchte laten afgeschaft in het land van Aalst en in het landschap Dendermonde(4).
Overigens, hoede men zich, alleen op de geschreven charters te berusten om de
verandering van den toestand der boeren te beoordeelen. Eens dat het oude
maatschappelijke gebouw ondermijnd was, viel het van zelf in duigen. Onder het
aanstekelijk voorbeeld van elders, maken de boeren zich langzamerhand overal vrij.
Ongetwijfeld verdwijnen de

(1)
(2)
(3)
(4)

Wauters: Libertés communales. Preuves, blz. 162.
Warnkoenig-Gheldolf: Hist. de Flandre, deel I, blz. 358.
Miraeus: Op. dipl., deel I, blz. 203.
Miraeus: Op. dipl., deel I, blz. 413. - De vrijmaking van de laten in het land van Luik door
bisschop Albero in 1125 is eene legende. Wohlwill: Die landständige Verfassung im Bisthum
Lüttich, blz. 180, n. (Leipzig, 1867).
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aloude ‘costumen’ niet teenemaal in eens. Tot het einde van het oude stelsel blijven
hier en daar ‘sterfval’, keurmede en trouwgeld bestaan. Doch zelfs daar waar die
rechten meest in zwang zijn, - bij voorbeeld in Henegouw, dat minder groote steden
dan Vlaanderen of Brabant bevat en waar derhalve de uitwerkselen van de
economische en maatschappelijke kieming zich minder laten voelen, - bespeurt men
merkelijke verandering: zij zijn om zoo te zeggen eenvoudige persoonlijke belastingen
geworden. De kerkhoorigen, afstammelingen van de oude geestelijke familie,
verschijnen nu als vrije mannen, die alleen onderworpen zijn aan een onbeduidend
jaarlijksch hoofdgeld, dat ontvangen wordt door den graaf, voogd der abdijen; de
keurmede, die na hunnen dood op hunne nalatenschap geheven wordt, is niets anders
meer dan een successie-recht(1).
Reeds op het einde der XIIIe eeuw komt persoonlijke hoorigheid dus nog heel
zelden voor(2), en uit de inzage van het Cartulaire des cens et rentes dûs au comte de
Hainaut (1265-1286) blijkt dat het volgrecht van toen af nog slechts in een zeer
gering getal dorpen geheven wordt en dat, derhalve, de overgroote meerderheid der
bevolking vrijgeworden is. Meer nog! In vele gevallen zijn de rechtstreeksche
afstammelingen der oude kerkhoorigen bevoorrechte personen geworden. Inderdaad,
hebben zij hun dienstbaar karakter verloren, zoo hebben zij daarentegen al de
voordeelen behouden, die vroeger toegezegd waren aan de familia waartoe zij
behoorden. Zoo zijn, in Henegouw, de ‘meysemedelieden’ van Sinte-Aldegonda
vrijgesteld van tollen(3) en staan, in Brabant, de ‘Sint-Pietermannen’ van Leuven
rechtstreeks onder de rechtsmacht des hertogs: zij maken eene besloten broederschap
uit, en, om zich op hunne privileges te kunnen beroepen, moet bij onderzoek blijken
dat men ze bij erfrecht bezit(4).

(1) Zie L. Devillers: Cartulaire des cens et rentes dus au comte de Hainaut (Bergen, 1873-75)
(2) Aan de Vlaamsche kust is zij zoo goed verdwenen dat, in de XIVe eeuw (1335), de schepenen
van Ieperen mogen schrijven dat ‘Oncques n'avons oy de gens de serve condition ne de
mortemain ne de quel condicion qu'ils soient’. Antwoord van de Iepersche schepenen aan
die van Saint-Dizier, in Beugnot: Les Olim, deel II, blz. 770.
(3) Devillers: op cit., overal.
(4) Zie, omtrent de familia S. Petri van Leuven, H. Vander Linden: Histoire de la ville de Louvain,
blz. 8 en volg., en, in tegenovergestelde opvatting, Vanderkindere: Les tributaires ou serfs
d' Eglise en Belgique (Bullet. de l' Acad. de Belg., 3o reeks, deel XXXIV, 1897).
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Terzelfder tijd dat hunne bevolking vrij wordt, krijgen de oude dorpen een
gemeentewezen in den aard van dat der nieuwe steden. De vroonhoven worden
eenvoudige laathoven en verliezen de persoonlijke rechtsmacht over de inwoners.
Elke parochie krijgt hare wet, en, van het midden der XIIIe eeuw af, regelen de
territoriale charters de bevoegdheid van die kleine rechtbanken, onderschikken zij
dezelve aan hoogere schepenbanken en geven zij ten slotte aan het platteland het
rechtswezen dat het schier ongewijzigd tot het einde der XVIIIe eeuw behoudt.
Terwijl nieuwe steden in het binnenland gesticht worden en dat het Kolenwoud,
dat zoo lang Vlamingen en Walen van elkander scheidde, in het Noorden en in het
Zuiden ontgonnen en langzamerhand bebouwd wordt, grijpen niet minder belangrijke
veranderingen in heel de zeestreek plaats. De reeds in de XIe eeuw begonnen werken
van indijking en droogmaking worden met ongemeene kracht voortgezet. De kust
krijgt, van Bourbourg tot Antwerpen, een ander uitzicht: de zee wordt met een immer
breederen zoom van polders bezet.
Ter wille van de kosten voor het indijken van die polders, kan hier het stelsel der
nieuwe steden niet toegepast worden. Om zulke ondernemingen in het groot te
beginnen en door te drijven, waren aanzienlijke kapitalen noodig. Evenals in het
vorig tijdvak, zetten de graven van Vlaanderen zich kloekmoedig aan 't werk. Philips
van den Elzas liet de groote dijken van het Zwijn bouwen, en, in zijne charters,
beroemt hij er zich op, dat hij op eigen kosten uitgestrekte grondgebieden drooggelegd
heeft(1). Zijne opvolgers blijven dat voortdoen. Gwijde van Dampierre staat in 1286
aan zijn zoon Jan van Namen het aan de zee ontrukte grondgebied in de
Vier-Ambachten af, en de lange dijk die toen van Blankenberge tot Terneuzen
aangelegd werd, heet heden nog de ‘Grave-Jansdijk’(2). In 1293 laat dezelfde

(1) Diericx: Gends Charterboekje, blz. 42 (Gent, 1821); Miraeus: Op. dipl., deel I, blz. 188. Zie
Lambrecht van Ardres, uitg Ménilglaise, blz. 168.
(2) de Reiffenberg: Monuments pour servir à l' histoire des provinces de Namur, etc., deel I,
blz. 206 (Brussel, 1844).
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Gwijde, op eigen kosten, te Ossenisse, in eens 1045 gemeten land = ongeveer 450
hectaren indijken(1). Tevens werden uitgestrekte moerassen en ‘schorren’ (aangeslibd
land, ook ‘utdic’, ‘groede’ of ‘werpland’ geheeten) aan de abdijen geschonken of
aan vazallen beleend. Alleen in het ambacht Hulst bezat de abdij der Duinen 7402
gemeten land, waarvan 5000 ingedijkt waren(2). In de XIIIe eeuw werd het droogleggen
ook door rijke burgers bevorderd. Als de dijken van Zandvliet en Beirendrecht
doorgebroken waren, lieten de aanpalende eigenaars die herbouwen door den heere
van Gistel en door Jan van Swinaerden, burger van Gent(3). Vele van de
persoonsnamen, naar welke ten huidigen dage nog menige polder genoemd wordt,
zijn voorzeker die van schatrijke ondernemers uit de XIIIe eeuw.
Sedert het midden van de XIIe eeuw treft men het woord ‘polder’(4) aan, dat toen
in de plaats komt van den ouden naam ‘moer’, zooals de ingedijkte aangeslibde grond
tot dan toe geheeten werd. Die nieuwe naam werd wellicht gegeven ten gevolge van
eene verbetering in de kunst van bedijking, verbetering die mogelijk gemaakt was
door de stijgende hulpmiddelen welke de economische ontwikkeling van het land
aan de ondernemers bieden kon. De snelle uitvoering van de werken bewijst
ontegensprekelijk dat het land zeer rijk was. De indijking geschiedt zoo vlug dat
zekere charters de overdracht van den tol van eene plaats naar eene andere voorzien,
om reden van het aque interclusionem(5).
De polders, die van ongelijke grootte waren en afgebakend werden met kruisen
als zij aan eene abdij behoorden, waren verdeeld in een zeker getal gemeten(6). Een
deel dier gemeten werd door den eigenaar zelf bebouwd, het overige werd vercijnsd
of verhuurd(7). Niettegenstaande het verzet van de kerk,

(1)
(2)
(3)
(4)

Cronica et cartularium monasterii de Dunis, blz. 377 (Brugge, 1864).
Kluit: op. cit., deel II, blz. 496.
Wauters: Fean I, blz. 339.

Het is valsch dat het woord ‘polder’ vóór de XIIIe eeuw niet aangetroffen wordt. Ik vind het
reeds in het Cartulaire de S. Bavon in 1171: Kercpolre (blz 58); in 1189: Kerpolre, Sudpolre
(blz. 67).
(5) Kluit: op. cit., deel II, blz, 472.
(6) Op het einde der XIIe eeuw treft men geene verdeeling in ‘messenieden’ meer aan, waaruit
blijkt dat de landbouw op grooter schaal gedreven werd.
(7) Zie, bij voorbeeld, Cartulaire de S. Bavon, blz. 162. De abdij bebouwt in de polders perceelen
van 200 gemeten: het overige wordt aan bijzondere personen verpacht.
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hield de bezitter gewoonlijk de novaaltienden van den polder voor zich. De
voortbrengselen van den polder werden geborgen in schuren die op zekeren afstand
van elkander stonden. In 1245 bezat de abdij der Duinen zulke schuren te Zandum,
te Noordhof en te Frankendijke(1), en nog heden vindt men daarvan een merkwaardig
overblijfsel te Dudzele.
De verschillende polders eener zelfde streek maakten een samenhangend geheel
uit. Hunne dijken maakten deel uit van een zelfde verdedigingsstelsel tegen de zee
en dienden tot onderlinge bescherming. Anderzijds moesten gemeenschappelijke
maatregelen getroffen worden voor den afloop van het water, voor het bouwen van
sluizen enz. Vroegtijdig kwamen dan ook de vereenigingen tot stand die, van de
XIIIe eeuw af, in de teksten voorkomen onder den naam van ‘wateringen’ en die
heden nog in het grootste deel van België's kuststreek bestaan. Die wateringen nemen
in het graafschap dezelfde plaats in als de gilden in het Brabantsch gemeentewezen.
Zij waren, inderdaad, tegelijk èn zelfstandige lichamen èn instellingen van het
openbaar gezag. Want dit laatste oefende, door zijne ‘watergraven’ en ‘moermeesters’,
een bestendig toezicht op haar uit.
De kapitalistische exploitatie die zulke merkwaardige uitslagen in de polders
opleverde, werd ook toegepast in de heiden en moerassen van het binnenland. In de
XIIIe eeuw schijnt men dat stelsel van bebouwing veelvuldiger te bezigen dan het
stichten van nieuwe steden. De graaf van Vlaanderen liet voor eigen rekening
uitgestrekte onlanden ontginnen en gaf er andere aan de abdijen. In Brabant zag men
hetzelfde(2). De groote heide die de Vlaamsche zeestreek van het binnenland scheidde,
begon te verdwijnen. Evenals in de polders, werd de aangewonnen grond in twee
deelen verdeeld: op een deel daarvan, gewoonlijk omgeven met eene gracht, werd
eene groote hoeve aangelegd die door den eigenaar bebouwd werd, het ander werd
bij perceelen gegeven aan laten.

(1) Kluit: op. cit, deel II, blz. 496.
(2) Wauters: Fean I, blz. 335 en volg.
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Dit ontginnen op groote schaal doet vermoeden dat het land, behalve groote kapitalen,
ook eene aanzienlijke bevolking bezat. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat, in
Vlaanderen toch, de bevolking reeds op het einde der XIe eeuw uiterst talrijk was.
Sedert dien groeide zij nog snel aan. Gedurende heel de XIIe eeuw stelt men nog
steeds eene groote uitwijking van Vlamingen naar Duitschland en naar Engeland
vast. In de XIIIe eeuw vermindert zij en houdt zij ten slotte heel op. De reden daarvan
is, ongetwijfeld, dat het toen bebouwde gedeelte van 's lands grond toereikend
geworden was voor de bevolking, die overigens in de steden ook nieuwe middelen
van bestaan gevonden had; immers, de landverhuizing houdt juist op in de eerste
helft der XIIIe eeuw, toen de grootste werken van ontginnen en indijken aan den
gang waren.
In 1218-1220 telde de weinig uitgebreide proosdij Brugge 2000 huisgezinnen(1).
Gillis li Muisit schatte de bevolking eener villa campestris op 1500 inwoners(2). Is
die raming misschien overdreven, dan bewijst de lijst van de in den slag van Kassel
gedoode Vlamingen toch dat de dorpen van de kust in het begin van de XIVe eeuw
sterk bevolkt waren. Hondschoote verloor 122 man, Adinkerke 76, Alveringem 77,
Beveren 80, Warhem 76 enz.(3). Dat is een blijk van eene wonderbare
geboorteverhouding, want niet al de boeren namen deel aan den opstand van 1328,
en men vergete niet dat de groote hongersnood van 1315 duizenden menschen
weggemaaid had. Meer nog, bij het aantal gesneuvelden moeten voor elk dorp nog
de strijders geteld worden die naar hunne haardsteden terugkeerden. Wij kennen ze
voor twee dorpen: Elverdinge, dat in 't heel 49 man leverde (8 dooden en 41
overlevenden) en Watou, dat 272 strijders zond (71 gesneuvelden, 201 overlevenden).
Houdt men daarbij rekening met vrouwen, kinderen en thuisgebleven boeren, dan
mag voorzeker aan beide dorpen veel meer dan 2 tot 400 inwoners toegekend worden,
welk cijfer toen het gemiddeld aantal zielen van de dorpen in het grootste deel

(1) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel II, blz. 435.
(2) Corpus Chronicorum Flandriae, deel II, blz. 280.
(3) H. Pirenne: Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328, blz. LXVIII (Brussel, 1900).
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van West-Europa moest zijn. Overigens, zoo de vermeerdering der bevolking moeilijk
te bewijzen is, dan blijkt zij toch klaar uit de feiten. In het midden der XIIIe eeuw
was die vermeerdering zoo groot, dat allerwegen nieuwe parochieën moesten opgericht
worden. De bisschop van Doornijk, Walter van Marvis (1219-1251), stichtte er eene
menigte in het Westen van Vlaanderen(1). De schoone Gothische kerken welke men
nog in vele dorpen dier streek aantreft, bieden deze eigenaardigheid dat zij bestaan
uit drie evenbreede beuken zonder gevel: aldus konden zij vele geloovigen beschutten
en zonder te veel moeite vergroot worden.
En terwijl de bevolking aangroeit, wordt de akkerbouw intensiever. Men ziet af
van het stelsel, het land na de bebouwing een jaar braak te laten liggen. Tot in de
XIIIe eeuw, bemestte men de akkers nog door middel van gedroogde biezen, doch
van toen af wordt veelal dierendrek gebruikt. Die nieuwigheid laat zich verklaren
door de uitbreiding welke de veeteelt, ten gevolge van de toenemende behoeften der
steden, gekregen had. Vooral in het Vlaamsche land was die tak des landbouws zeer
belangrijk geworden. Door de vetweiderij vervormden de groote kloosterhoeven zich
tot kapitalistische boerderijen. Tegen gestelden prijs, gelastten zij zich koeien en
varkens van naburige eigenaars in hare beemden te mesten(2). Vlaanderen bracht toen
nog melk en kaas in overvloed voort. Graangewassen werden vooral gewonnen in
de plattelandsstreken, hoofdzakelijk in Henegouw. Brabant leverde gewassen voor
de nijverheid, bij voorbeeld wouw(3). Gerst werd vooral gekweekt ter wille van het
bier, dien bij uitstek nationalen drank. Toch werd veel wijn verbruikt: hij kwam bij
de begoede lieden op tafel, en in de herbergen schonk men niets anders. Men trok
hem uit de omstreken van Bordeaux, van den Rijn of de Moezel. Van de vroeger
allerwegen, zelfs in het koude Kempenland aange-

(1) Descamps: Walter de Marvis. Zie blz. 280, n. 1. - Voeg daarbij, Andries: Notice sur la grande
bruyère flamande de Bulscampveld, blz. 271 (Annales de la Société d'Emulation de Bruges,
2e reeks, deel XIII, 1864).
(2) Ch. Duvivier: Revue archéologique de Bruxelles, deel I, blz. 146. Zie Cantimpré: Bonum
universale de apibus (uitg. Dowaai), blz. 258.
(3) Wauters: Jean I, blz. 271.
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legde wijngaarden, leverden alleen die van de Maasvallei nog wijn voor den handel(1).
In het midden van de XIIIe eeuw, krijgt het Vlaamsche platteland zijn kenschetsend
uitzicht. Buiten de groote heiden van Bulscampveld en Beverhoutsveld, waarvan de
laatste sporen tot onze dagen bewaard bleven, vindt men geene andere
gemeentegronden meer dan de bermen der wegen en de glooiingen der dijken(2). De
in de XIIe eeuw nog zoo talrijke elzenboschjes beginnen te verdwijnen; doch de
akkers zijn met boomen omringd, zoodat, in die eindelooze vlakte, de kimme overal
bedekt wordt met eenen groenen voorhang. En hier en daar verheft zich eene kerk,
rond dewelke de smidse, de pastorij en de dorpsherberg staan. De windmolens, eene
nieuwigheid, vermenigvuldigen zich snel(3). Op het einde der eeuw zijn zij reeds
uiterst talrijk: alleen rondom de stad Ieperen vindt men er 120. Door het rechttrekken
van rivieren, is het verkeer te water verbeterd. De scheepvaart wordt gemakkelijker
gemaakt door ‘rabatten’, over dewelke de schepen komen door middel van eene
‘overdracht’, d.i. eene helling met kaapstanders. Sedert het begin der eeuw hebben
de groote steden vaarten gegraven, zoowel voor het aanbrengen harer levensmiddelen
als voor het wegvoeren harer voortbrengselen. De vaart van Veurne naar Diksmuide
wordt vermeld in 1183. In 1187 wordt eene andere gegraven naar Poperinge, om den
toevoer van eetwaren op de Vrijdagsche markt te vergemakkelijken. In 1243 wordt
eene vaart gemaakt van Aardenburg naar de zee; in 1251 begint men het graven van
de vaart van Ieperen naar Nieuwpoort en van de Lievevaart, die Gent met de haven
van Damme verbindt. ‘Heirstraten’ (groote banen) en ‘kerkstraten’ (kleine banen)
worden overal aangelegd. Telken jare wordt de staat dier banen nagezien.

(1) J. Halkin: Etude historique sur la culture de la vigne en Belgique (Luik, 1895).
(2) Vele inlichtingen omtrent de gemeentegronden, zoowel in het Vlaamsche als in het Waalsche
gedeelte van België, vindt men in P. Errera: Les Masuirs (Brussel, 1891).
(3) Corpus Chronic. Flandr., deel IV, blz. 455. De oudste mij bekende uitdrukkelijke vermelding
van windmolens in de Nederlanden is van het jaar 1246. Corpus Chronic. Flandr., deel I,
blz. 716. Toch moesten ze toen reeds lang bestaan. In een charter van Philips van den Elzas
van 1183 (Miraeus: Op. dipl., deel I, blz. 546) staat, naast den ‘molendinum aquaticum’, de
‘molendinum quod vento movetur’ vermeld.
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Zoo de toestand van de boeren in het Europa der XIIIe eeuw overal vrij goed was,
moest hij in de Nederlanden en vooral in Vlaanderen voortreffelijk zijn. De
boerenbevolking onderscheidt er zich van die van Frankrijk, niet alleen door hare
vrijheid(1), doch nog door hare krachtige lichaamsgesteldheid en hare uitmuntende
voeding(2). De boer, eigenaar of pachter, is onafhankelijk: immers hij verkoopt zijne
voortbrengselen in de stad. In de XIIIeeeuw wordt onzeggelijk veel grond gekocht,
en ontstaat in het land eene klasse van kleine eigenaars die vrijelijk hun akker
bebouwen. Hoorige arbeid bestaat schier niet meer. In de plaats van hoorigen heeft
men nu boerenarbeiders (‘cossaten’, ‘coppers’), die eene hut en een lapje grond
bezitten. Doch zij schijnen welvarend. Zij hebben weiderecht op den zoom van wegen
en dijken, en vischrecht(3). De wolspinnerij bezorgt overigens den veldbewoners eene
merkelijke bijverdienste. Van hongersnood hoort men in de XIIIe eeuw schier niet:
men gewaagt slechts van een enkelen, in 1315, die veroorzaakt werd door
aanhoudenden regen en gedurende welken het koren plotselings den prijs van 10
gouden florijnen het halve mud (ongeveer 40 liter) bereikte: hij sleepte, naar het
schijnt, het derde der bevolking ten grave(4).
De boer van Henegouw, van Namen, van de Ardennen is ten achteren tegen den
Vlaamschen boer, gewis ten gevolge van het klein aantal steden en de geringe
kapitalen in die streken. De oude staat van zaken is hier zeer traagzaam verdwenen.
De vroondiensten zijn wel verminderd, doch nog niet verdwenen; de teelt van
grondstoffen voor de nijverheid is er ongekend; het aantal hoorigen is er betrekkelijk
groot. De private veeten, die in Vlaanderen geheel en in Brabant grootendeels
verdwenen zijn, woeden daar nog. De oorlogen der Awans en der Waroux heeft

(1) In Frankrijk, zeggen de Annales Gandenses, ‘vulgus communiter servum est’.
(2) ‘Flandrenses, homines fortes et bene nutriti ac optime armati, de peditibus Francorum quasi
non curant’. Annales Gandenses, uitg. Funck-Brentano, blz. 22. Zie ook de beschrijving van
Vlaanderen door Bartholomeus de Engelschman (Histoire littéraire de la France, deel XXX,
blz. 359).
(3) Keure der Vier-Ambachten, § 24, Warnkoenig: op. cit., deel II, 2e afdeeling, P.J., blz. 197.
(4) Volgens de rekeningen van Ieperen, stierven in die stad, in 6 maanden, 3013 menschen.
Diegerick: Annales de la Société de la Westflandre, d. I, blz. 322.
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Haspengouw gedurende 50 jaar geteisterd en, in Namen, bleven de ‘vriendenoorlogen’
tot in de XVe eeuw bestaan(1). Meer nog: in oostelijk België oefenen de heeren en in
't bijzonder de kerkelijke eigenaren een grooteren maatschappelijken invloed uit dan
in Vlaanderen. Terwijl, in Vlaanderen, de in de steden gebruikte maten ook op den
buiten aangenomen worden, zijn het, in het vorstendom Luik, de maten van
Sint-Lambrechts die allengs de landsmaten worden. Doch niettegenstaande deze
bijzonderheden, mag men bevestigen dat de zeer groote meerderheid van den
boerenstand, in den loop van de XIIIe eeuw, in België vrijgemaakt werd. En de
vrijgeworden boer zal immer vrij blijven. De Nederlanden zullen niet, zooals
Duitschland bij voorbeeld, op het einde der middeleeuwen de herinvoering van de
hoorigheid beleven.

III
In de XIIIe eeuw hebben de meeste Nederlandsche vorstendommen een geheel van
landsinstellingen dat men, op hetzelfde tijdstip, te vergeefs in de andere streken van
West-Europa zoeken zou. In dit opzicht is Duitschland eene eeuw ten achteren. En
in Frankrijk heeft de sedert Philips-August steeds aangroeiende macht der koningen,
de leenvorsten belet zoo onafhankelijk als de Belgische vorsten te worden.
Die krachtige bloei van 's lands instellingen is ongetwijfeld eveneens toe te
schrijven aan den economischen voorspoed. Door de aanzienlijke inkomsten die
handel en nijverheid aan de vorsten schonken, konden deze een ingewikkeld beheer
onderhouden. Anderzijds waren, sedert de XIeeeuw, groote wijzigingen gekomen in
de samehstelling der bevolking, die voortaan grootendeels bestond uit kooplieden,
handwerkslieden en vrije boeren, waardoor een nieuw politiek stelsel zich opdrong.
De gegrondheid dezer zienswijze blijkt duidelijk als men bedenkt dat, onder al de
Belgische vorstendommen, Vlaanderen het krachtigst economisch leven en tevens
het best en volledigst bestuurswezen bezit.

(1) L. Wodon: Le droit de vengeance dans le comté de Namur (Brussel, 1890).
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Reeds op het einde der XIIe eeuw, zijn de Nederlandsche vorstendommen teenemaal
gevormd. Zij zijn geen samenraapsel van domeinen, graafschappen en voogdijen
meer: zij verschijnen als onafhankelijke Staten die door een min of meer zwakken
band aan een verren opperleenheer, koning of keizer, verbonden zijn. Vlaanderen,
Henegouw, Brabant en het vorstendom Luik zijn van elkander gescheiden door
nauwkeurig vastgestelde grenzen, die tot het einde der XVIIIe eeuw schier ongewijzigd
blijven. Terzelfder tijd heeft zich een gewrocht van samentrekking in elk hunner
voltrokken. De vorst heeft een einde gesteld aan de zelfstandigheid die zijne
machtigste leenmannen vroeger tegenover hem bleven bezitten. De graven van
Vlaanderen hebben de landgoederen van de huizen van Aalst en van Dendermonde
afgekocht; de graven van Henegouw hebben de heeren van Avesnes ten gronde
gericht, terwijl de hertogen van Brabant de heeren van Grimbergen tot onmacht
brachten. In het land van Luik staat Hugo van Pierrepont in 1227 de stad Mézières
aan den bisschop van Metz af; daarvoor krijgt hij de stad Sint-Truiden die
onontbeerlijk was om het vorstendom langs de zijde van Brabant te dekken.
De vorsten zullen dus voortaan in goed afgebakende grondgebieden hun gezag
uitoefenen. En hoe verder men komt, krijgt dat gezag meer eenheid. In de XIe eeuw
had de vorst zijne tusschenkomst door allerhande voorwendselen gerechtvaardigd.
Hij handelde naarvolgens geval en omstandigheid, nu eens als voogd, dan als
domeineigenaar, dan weer als leenheer zijner vazallen. Alleen zijne hoedanigheid
van hoeder van den vrede in zijn landschap gaf hem een algemeen erkenden invloed.
In de XIIe en in de XIIIe eeuw ging het gansch anders. Nu bezit de vorst het opperste
gezag, het imperium, waarin al de bestanddeelen zijner macht vereenigd en versterkt
zijn. Het gezag dat hij uitoefent is een mengsel van ongelijksoortige rechten, ambten
en voorrechten die echter zoo innig versmolten zijn, dat zij niet meer kunnen
gescheiden worden.
Gedurende het eerste tijdvak der middeleeuwen werd het gezag des vorsten onder
leenroerigen vorm uitgeoefend. Burggraven, meiers, schouten, die men zijn
bestuurspersoneel heeten
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mag, waren allen erfvazallen(1); slechts door een brozen band van manschap en
getrouwheid waren zij aan hem verbonden. Om op hen zijn voorrang te behouden,
was hij dan ook verplicht, zelf de handen uit de mouwen te steken. Hij was gedurig
op een of ander zijner landgoederen, sprak zelf recht, zat de schepenbanken voor,
liet in zijn bijzijn dieven en struikroovers opknoopen, onthalzen of zieden. Meer nog,
hij zocht de macht zijner leenmannen in te toomen door zich te omgeven van
geestelijken en kapelaans, die voor het grootste deel niet tot den hoogen adel
behoorden. Reeds in de XIe eeuw stelde de graaf van Vlaanderen, op zijne eigen
landgoederen, niet-erfelijke notarissen aan: daardoor waren zij hem teenemaal
verknocht en erkenden zij geen anderen meester dan hem(2).
De opkomst der steden en de vrijmaking der boeren in de XIIe en in de XIIIe eeuw
begunstigden alleszins de politiek der vorsten, want daardoor konden zij den invloed
hunner leenmannen kortwieken. Immers - zooals wij hooger zagen - trachtten de
vrije mannen onder het rechtstreeksch gezag des vorsten te komen, om aan dat der
leenroerige heeren te ontsnappen, wier gezag meer op hen drukte, omdat die dichter
in hunne nabijheid waren. Overigens verhieven de meeste steden rechtstreeks van
den graaf, en 't is ook op de landgoederen van den oppersten rechter dat al de nieuwe
steden verrezen en dat de meeste ontginningen plaats hadden. Van toen af, was een
nieuw bestuurswezen mogelijk. In stede van bestuur van en rechtsmacht over burgers
en vrije boeren, ten erfelijken titel, aan leenmannen toe te vertrouwen, hield de vorst
die zelf in handen. In Vlaanderen stelt hij, reeds in het midden van de XIIe eeuw,
baljuws (bajuli, baliuw, bailliu) aan, dat zijn afzetbare ambtenaren die betaald worden
niet met beleening van landgoederen, maar met eene bezoldiging in geld, en verplicht
zijn jaarlijks rekenschap van hun beheer te geven. Die personages zijn een nieuw
type van territorialen ambtenaar. Inderdaad,

(1) Of ministerialen, doch hooger zag men dat die hoedanigheid heel vroeg hare belangrijkheid
verloor.
(2) H. Pirenne: La chancellerie et les notaires des comtes de Flandre (Mélanges Julien Havet,
blz. 733. Parijs, 1895).
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de baljuw bekleedt geenerlei plaats in de leenroerige rangorde. Zijne hoedanigheid
verschilt teenemaal van die der burggraven of der erfschouten: tusschen hen en hem
wordt men dadelijk eene volstrekte onvereenigbaarheid gewaar. Tusschen de oude
en de nieuwe ambtenaren bestaat hetzelfde verschil als tusschen het oude laatschap
en de vrije pacht. Gelijksoortige economische oorzaken hebben terzelfder tijd de
inrichting des grondbezits en het bestuur der menschen vervormd: evenals zij den
eigenaren veroorloofden, door middel van verpachting, de werkelijke rente hunner
goederen te innen, veroorloofden zij den vorsten, door de hulp van bezoldigde
bedienden, het rechtstreeksch bestuur van hun grondgebied te bemachtigen(1).
Zooals men weet, kwam de baljuw niet alleen in Vlaanderen te voorschijn. Hij
bestond in een groot gedeelte van de westerwereld, in Normandië, in Champagne,
in Bourgondië, in de Fransche kroondomeinen, alsmede schier overal in de
Nederlanden. Doch zoo vroegtijdig reeds verschijnt hij in Vlaanderen, dat niets
toelaat te gelooven dat het ambt in navolging van het buitenland ingesteld werd. Niet
alleen worden de Vlaamsche baljuws vermeld vóór die der andere Belgische
vorstendommen, doch nog vóór die des konings van Frankrijk(2).
De Vlaamsche baljuws komen 't eerst te voorschijn in de steden en in de eigen
domeinen des graven, waar zij in de plaats komen van de notarissen, die na de XIIe
eeuw niet meer vermeld worden; weldra zien wij ze ook in de andere streken van

(1) De eerste verordening betreffende de Vlaamsche baljuws voert dezen kenschetsenden titel:
‘Haec sunt puncta quae, per universam terram suam, comes observari praecepit.’ (XIIe eeuw.)
Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel II, blz. 423.
(2) In 1173 wordt melding gemaakt van de eerste Fransche baljuws (Borelli de Serres: Recherches
sur quelques services publics, blz. 199, n. 2. Parijs: 1895). In Vlaanderen worden zij reeds
vermeld in 1137 (Van Lokeren: Chartes et documents de l'abbaye de S. Pierre, deel I, blz.
134, Gent, 1868). Wel is waar zijn de in dien tekst bedoelde baillivi nog maar domaniale
ambtenaren, doch opmerkelijk is het, dat de naam die kort nadien aan de nieuwe ambtenaren
zal gegeven worden, toen reeds bestond. In 1185 hebben baillivi en officiales nog dezelfde
beteekenis (Van Lokeren: Chartes de S. Pierre, deel I, blz. 193, nrs 351 en 352). In 1179 is
er spraak van ministeriales ‘qui moderno tempore baillivi appellantur’ (Giry: Histoire de
Saint-Omer, blz. 118). De vicecomes Geeraard, vermeld te Gent in 1169 (Vande Putte:
Annales S. Petri, blz. 149), is insgelijks een baljuw, want de burggraaf van dien tijd heette
Rogier. De ambtenaar quem loco suo ad justiciam tenendam instituit [comes]. (Giry: op. cit.,
blz. 117), in 1176, moet ook als baljuw beschouwd worden.
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België. Hun ambt was ingesteld zoowel in het belang van den vorst als in dat van de
bevolking. Men ziet klaarblijkelijk dat burgers en boeren hen boven de leenroerige
burggraven stelden en gaarne onder hunne rechtsmacht kwamen, evenals de bewoners
van domeingoederen zich graag in de nieuwe steden vestigden. De burggraven werden
dan ook langzamerhand eenvoudige vazallen, aan wie leenen en inkomsten bewilligd
werden, doch die niets meer te zien hadden in het bestuur van het land. In de XIIIe
eeuw gebeurt het zelfs dikwerf dat de graaf hun de rechten afkoopt die zij nog in
vruchtgebruik hebben. Tot op het einde der XVIIIe eeuw blijft Vlaanderen verdeeld
in kasselrijen; doch de graaf wordt er voortaan niet meer vertegenwoordigd door
burggraven, maar door baljuws(1).
Schier altijd worden de baljuws gekozen in den kleinen adel, die aldus voor
verschillende zijner leden eene loopbaan in het bestuurswezen vindt. Over het
algemeen blijven zij maar een korten tijd, gewoonlijk een paar jaren, in dezelfde
omschrijving. Zij mogen hun ambt niet uitoefenen in het baljuwschap waar zij zelven
of hunne vrouw geboren zijn(2); in de steden, mogen zij tot de burgerij niet behooren
en daarin gelijken zij tamelijk wel aan de Italiaansche podestaten. Die maatregelen
zijn getroffen in het belang èn van den graaf èn van de inwoners: van den graaf omdat
zij een waarborg zijn voor de trouw en gehoorzaamheid des ambtenaars; van de
inwoners omdat zij hen vrijwaren van het machtsmisbruik dat een al te invloedrijk
baljuw zich lichtelijk zou kunnen veroorloven.
Onder den baljuw staan - toch van de XIIIe eeuw af - een zeker aantal ‘serjanten’
of ‘vangers’, die een wezenlijk politie-korps uitmaken. Zijne bevoegdheid omvat
rechts-, gelden krijgswezen. Hij ‘maant’ de schepenen, int belastingen,

(1) Het woord baillivia, in de XIIIe eeuw soms als synoniem van kasselrij gebruikt
(Warnkoenig-Gheldolf: op. cit., deel III, blz. 282), bleef niet in zwang. Daarentegen wordt
het doorgaans gebruikt in Henegouw, waar ik reeds in 1193 de bajulatio Binciensis (Duvivier:
Le Hainaut ancien, blz. 654) aantref.
(2) ‘Quoniam manifeste suspecti et inimici judices esse non debent, statuimus quod nullus de
Quatuor-Officiis oriundus vel inde uxorem habens, poterit ex parte nostra ibidem esse baillivus
et subbaillivus aut vices gerens eorumdem in tenendis placitis aut admonendis scabinis’
Warnkoenig: Flandrische Staats und Rechtsgeschichte, deel II, 2e afd., P.J., blz. 187.
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domeininkomsten, boeten, en, in geval van oorlog, roept hij de troepen bijeen, die
hij naar het leger voert. Hij is ook voorzitter van de rechtszittingen die, onder den
naam van ‘doorgaande’ of ‘stille waarheden’, van de XIIIe eeuw af gehouden worden
en die, ten onrechte naar het schijnt, voor een overblijfsel van de oude placita majora
van het Frankisch tijdvak aanschouwd geweest zijn. De graaf heeft voortaan, in zijne
baljuws, een voortreffelijk regeeringswerktuig. Door hun toedoen breidt hij gedurig
zijn gezag uit ten nadeele van zijne leenmannen en van de geestelijke rechtsmacht;
hij onderwerpt meiers, schouten en ammans aan zijn gezag en brengt orde en
regelmaat in het bestuur. De misnoegdheid van den Vlaamschen hoogen adel over
zijnen leenheer, misnoegdheid die de Fransche politiek, van het einde der XIIe eeuw
af, zoo behendig ten nutte maakte, werd gewis grootendeels veroorzaakt door den
bestendigen aangroei van de macht der baljuws.
Vooral aan de zeestreek, wierp het baljuwschap goede vruchten af. In denzelfden
tijd dat Walter van Marvis er nieuwe parochieën stichtte, voerde gravin Joanna er
eene staatkundige inrichting in, die nagenoeg zonder wijziging tot het einde van het
oude stelsel bleef bestaan. Men heeft er tot hiertoe niet genoeg op gelet dat al de
Vlaamsche landkeuren uitsluitend gelden voor de polderstreek langsheen de zee, van
Duinkerken tot de Hont. De reden daarvan is licht te vinden, als men bedenkt dat de
leenroerigheid daar niet diep wortel geschoten had en schier heel de bevolking er
vrij was. Dank zij die omstandigheden, kon daar een eenvoudig en oordeelkundig
bestuurswezen ingericht worden. Dat werk werd in 't groot aangevangen en, van
1240 tot 1243, kregen het Veurne-Ambacht, het ambacht van Winoksbergen, de
kasselrij Bourbourg, het land van Waas en de Vier-Ambachten(1) elk eene keure,
houdende de bevoegdheid en de rangorde van de schepenbanken, de rechten van de

(1) 1240: Keure van het Veurne-Ambacht (Warnkoenig: op. cit., deel II, 2e afd., P.J., blz. 73),
Keure van de kasselrij Bourbourg (Annales du comité flamand de France, deel V), Keure
van het ambacht van Winoksbergen (Inventaire des archives de la Chambre des comptes de
Lille, deel I, blz. 282); 1241: Keure van het land van Waas (Warnkoenig: Ibid., blz. 178);
1242: Keure der Vier-Ambachten (Ibid., blz. 186).
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inwoners en die van den vorst, vertegenwoordigd door den baljuw. Voorzeker golden
die landkeuren in den beginne maar voor de dorpen die rechtstreeks van den graaf
verhieven, doch van lieverlede werden zij het gemeen recht voor de dorpen die van
bijzondere heeren verhieven, zoodat op den duur heel de kuststreek onder de wet
gebracht werd.
Voor de kasselrijen van het overige deel van het graafschap vindt men zulke
charters niet. Doch daar ook deed het grafelijk gezag rasschen voortgang. Reeds
hadden Philips van den Elzas en Boudewijn van Constantinopel verordeningen
kunnen uitvaardigen die op al hunne landgoederen toepasselijk waren, en in de teksten
der XIIIe eeuw vindt men dikwerf het bewijs dat eene communis lex patrie overal
van kracht is.
Waar men den blik ook wende, blijkt het overigens allerwegen dat het grafelijk
gezag verbazenden voortgang doet. In zake krijgsdienst, bij voorbeeld, maakten de
bewoners van landgoederen die van een vreemden opperleenheer verhieven of hem
toebehoorden, aanspraak op vrijstelling van dienst: dit voorrecht verdwijnt. Voortaan
zijn alle, zoo vrije als onvrije laten, bij vijandelijken aanval, verplicht te dienen bij
de ‘landweer’ (ost commun). In zake geldwezen, neemt de in naam des vorsten geïnde
bede eene steeds grootere uitbreiding, zoodat edelen en geestelijken meestal huns
ondanks moeten gedoogen dat die op hunne landgoederen geheven wordt(1). Kortom,
op alle gebied ontwikkelt het vorstelijk gezag zich met ongemeene kracht. Het doet
beurtelings al de kluisters van het oude leenstelsel vallen en brengt hetzelve zulke
gevoelige slagen toe als vroeger de steden het toebrachten.
Men geloove daarom niet dat de vorsten het voorbeeld van de steden nagevolgd
hadden. Het bestuur eener stad en het bestuur eens lands zijn twee gansch
verschillende zaken. Beide verklaren zich door dezelfde maatschappelijke en
economische verhoudingen, die ruilingen in natura en hoorigheid door geldsomloop
en vrijheid vervingen; doch de grondbeginselen die steden en vorsten aandrijven, en
de middelen die zij aanwen-

(1) Cartulaire de S. Bavon, blz. 139 (Anno 1223).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

300
den, verschillen teenemaal van elkander(1). De steden hebben in eene kolonie van
kooplieden en ambachtslieden eene politieke inrichting gevestigd die op haar
aangepast en slechts voor haar werkzaam is: met een woord, haar gemeentewezen
berust op het privilege. De vorsten daarentegen, vast overtuigd dat hunne heerlijkheid
verre boven alle bijzondere rechten en privileges staat, beschouwen zich als verheven
eigenaars en opperste rechters van hun landgoed. Zij beijveren zich het teenemaal
aan hun gezag en aan dat hunner ambtenaren te onderwerpen. Theoretisch,
beschouwen zij de lieden die onder hun gezag staan, als onderdanen. Zij eischen van
hen niet meer alleen manschap, doch ook gehoorzaamheid: opstand wordt gestraft
met verbeurte van lijf en goed(2). Reeds in 't midden der XIIIe eeuw, brengen zij in
hunnen raad gekende rechtsgeleerden(3), die de Romeinsche wetten uitpluizen en
daarin de noodige beweegredenen vinden, om die aanspraken te staven. Ongetwijfeld
zijn practijk en theorie twee, doch zonder moeite wordt men gewaar dat de vorsten
zich bestendig beijveren om hunne heerlijke rechten te vermeerderen en zooveel
mogelijk gezag in hunne handen samen te trekken. Het doel dat zij beoogen, blijkt
duidelijk uit het stelsel der ‘voorbehouden gevallen’, dat reeds in de XIIIe eeuw in
Vlaanderen onbewimpeld geopperd wordt en waarbij tal van misdaden, die vroeger
tot de bevoegdheid der gewone rechtbanken behoorden, aan de rechtspraak van het
grafelijk hof onderworpen worden(4).
Niet alleen door politieke grondbeginselen, doch ook door bestuursvorm, staan
vorsten en steden tegenover elkander. Inderdaad, bij vergelijking tusschen de
onderscheidene openbare diensten in de steden en in de vorstendommen, wordt men

(1) De opmerkingen van den heer von Below hieromtrent in: Die städtische Verwaltung des
Mittelalters als Vorbild des späteren Territorialverwaltung (Historische Zeitschrift, 1895),
gelden alleszins voor de Nederlanden.
(2) Zie de verordening die Gwijde van Dampierre, in 1281, na de Kokerulle aan Ieperen gaf.
Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel V, blz. 386; zie Borgnet: Cartulaire de
Namur, deel I, blz 101.
(3) Zooals, b.v., die ‘meester Daniel’, raadsheer der hertogen van Brabant Hendrik II en Hendrik
III. - H. Pirenne: Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel, blz. 218, 225.
(4) Zie het charter dat Gwijde van Dampierre in 1280 aan Gent gaf. Diericx: Mémoires sur les
lois des Gantois, deel II, blz. 72.
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weldra gewaar dat zij teenemaal van elkander verschillen. Zoo, bij voorbeeld, de
gewichtigste onder hen: het geldwezen. De steden voorzien in hare uitgaven door
middel van accijnsrechten(1). Niets daarvan in de vorstendommen. De door den vorst
geïnde belastingen komen ofwel van zijne domeininkomsten ofwel van de
rechtstreeksche belasting, wil zeggen van de ‘bede’, die overigens ook als opbrengst
van het land beschouwd wordt. Doch weldra zijn die ontoereikend en neemt de vorst
zijne toevlucht tot leening. Sedert het begin der XIIIe eeuw, steken de meeste vorsten
in schulden. Zij ontleenen het hun voor oorlog of bestuur noodige geld aan hunne
steden, doch meer nog aan de Lombardische bankiers van het land. Deze laatsten
mogen, onder de regeering van Gwijde van Dampierre, de voorzienigheid van de
grafelijke schatkist genoemd worden. Onder hen kiest de graaf zijne algemeene
ontvangers; hij verpacht hun een groot deel zijner inkomsten; hij belast hen met het
slaan zijner munt(2).
Doch het gevolg van dien toestand was juist, in Vlaanderen als in de andere
vorstendommen, dat de vorst den beoogden trap van macht, ja van onbeperkte
heerschappij niet kon bereiken. Door zijne schuldeischers lastig gevallen, moest hij
zich tot de steden wenden om aan zijne verbintenissen te kunnen voldoen, zijn krediet
te behouden of bankroet te vermijden(3). De steden stemden er in toe tegenover de
Lombarden voor hem borg te blijven en zijne schulden te erkennen. Ook menigmaal
vroeg hij haar eene ‘bede’, die zij slechts toestonden mits belofte van privileges en
vrijheden. Kortom: in de XIIIe eeuw, was de graaf van Vlaanderen afhankelijk van
zijne gemeenten, evenals

(1) Vóór de XIIIe eeuw hadden de Belgische steden rechtstreeksche belastingen. Doch van toen
af, voorzien zij in hare uitgaven door den accijns (maltoot, ongeld enz.) Daardoor
onderscheiden zij zich van de meeste Fransche en Duitsche steden. Omtrent haar geldwezen,
zie G. Espinas: Les finances de la commune de Douai, des origines au XVe siècle (Nouvelle
Revue historique de droit français et étranger, 1901, blz. 161 en volg.).
(2) Zie dienaangaande een belangrijken tekst in Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre,
blz. 85. Zie ook V. Fris: Note sur Thomas Fin, receveur de Flandre (Bullet. de la Comm.
Roy. d'Histoire, deel LXIX, blz. 8 en volg.).
(3) Zie de veelvuldige vermeldingen van leeningen die de stad Gent sedert 1223 aan de graven
deed, in Diericx: Mémoires sur les lois des Gantois, deel I, blz. 377, 379, 381, 383, 385, 388.
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toen zoovele geruïneerde kleine landjonkers afhankelijk waren van rijke poorters.
Moesten zij hem geld of borg ontzeggen, dan was hij machteloos. Tusschen graaf
en steden ontstaan dan ook vroegtijdig betrekkingen van zeer bijzonderen aard.
Hoewel aan de steden geenerlei recht op tusschenkomst in het bestuur uitdrukkelijk
bewilligd was, hebben zij een grooten invloed in 's lands politiek gekregen. Om
toelagen van haar te krijgen, moeten de vorsten met haar onderhandelen, aan hare
wenschen voldoen, haar de gevraagde voordeelen toestaan. En men mag zeker wezen
dat zij hare hulp duur laten betalen. Zij maken behendig de verlegenheid van hunnen
heer ten nutte om hare macht te vergrooten. De stelling die zij onder Philips van den
Elzas hadden, voldoet haar niet meer: zij willen Staten in den Staat worden. De
vergadering van de schepenbanken der vijf goede steden Brugge, Gent, Ieperen,
Rijsel en Dowaai wordt ingesteld en neemt, niettegenstaande het verzet van den
graaf, een steeds grooter aandeel in het bestuur van het land(1). Door den drang der
toestanden ontstaat aldus een verwarde staat van zaken, ten gevolge van de dreigende
botsing tusschen twee tegenstrijdige strekkingen. Door den nood gedwongen, is de
vorst verplicht de steden ruimschoots deel aan het bestuur te laten nemen. In den
grond wil hij er volstrekt niet van weten, zijne macht te deelen met iemand geestelijken, edelen of burgers. Het gelukt hem zich van beide eerste standen te
ontmaken; doch zijn verzet lijdt schipbreuk op de burgerij, die te rijk en te machtig
is en wier hulp hij niet derven kan. Doch zoo hij den duim legt, is 't zijns ondanks,
omdat hij daartoe door geldgebrek gedwongen is. Hij wacht slechts op eene
gelegenheid om het verloren terrein terug te winnen en laat er geene enkele
voorbijgaan. Gwijde van Dampierre die zich gedwongen ziet in Vlaanderen de
schepenenvergaderingen te dulden, duldt

(1) De Scabini Flandrie worden reeds in het begin der XIIIe eeuw vermeld (Guesnon: Invent.
d'Arras, blz. 13, jaar 1212), doch te dien tijde hebben zij alleen rechterlijke bevoegdheid.
Op het einde derzelfde eeuw, ziet men ze werkdadig deelnemen aan al de aangelegenheden,
waarin de belangen van de steden betrokken zijn. Zie voorbeelden in Gilliodts van Severen:
Inventaire des archives de Bruges, deel IV, blz. 266 en volg. Zij bezitten overigens daartoe
geen enkelen rechtstitel. Eerst in 1305 geeft Philips van Thiette hun een deel in de regeering.
De vergadering der schepenen gaf aanleiding tot het ontstaan van de ‘drie leden van
Vlaanderen’ der XIVe eeuw.
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ze niet in zijn graafschap Namen, waar hij de bevolking der steden niet hoeft te
ontzien(1).
Terwijl de graaf, hoe grooter zijne territoriale macht wordt, zich meer en meer als
den onbeperkten meester van zijn land beschouwt, uiten de steden harerzijds, door
den aangroei van macht en rijkdom verstout, teenemaal tegenovergestelde aanspraken.
Reeds op het einde der XIIIe eeuw is haar ideaal, evenals in schier al de streken waar
handel en nijverheid bloeien, voorzeker republikeinsch. Tusschen hare schepenen
en de heerlijke baljuws ontstaan menigvuldige geschillen. Terwijl de graaf zich
beijvert hare privileges en hare rechtsmacht te besnoeien, trachten zij die maar altijd
uit te breiden. Weldra bemoeien zij zich ook buiten hare muren en bemachtigen zij
de voogdij over de naburige kleine steden(2). Naast de wettige en aloude regeering
van den vorst, ontstaat aldus eene onwettige nieuwe regeering, die door en voor de
burgerij in 't leven geroepen wordt. Tusschen beide werd geen middel tot vergelijk
of overeenkomst getroffen. De botsing is onvermijdelijk, toen een bondgenoot, de
koning van Frankrijk, gansch bereid is ten voordeele van de gemeenten op te treden,
en de woelingen in Vlaanderen in het belang van zijne politiek ten nutte te maken.
De strijd die de twee machten om den voorrang leveren, is grootendeels de schuld
van den oorlog die op het einde der XIIIe eeuw tusschen Philips den Schoone en
Gwijde van Dampierre uitbreekt.
De staatsregeling van Vlaanderen blijft op die wijze onvoltooid. Zij heeft een
hoofdgebrek, eene innerlijke tegenstrijdigheid, wier gevolgen zich in de XIVe eeuw
duidelijk zullen uiten. De beide groote staatkundige machten die het land bezitten:
de vorst en de steden, konden zich niet verstaan om samen het land te besturen. En
toch moet men bekennen dat, in zake landsbestuur, het graafschap met zijn vorstelijk
bestuurswezen verre vooruit was op de naburige streken, die het navolgden. Overal
waar vorsten van het Vlaamsche huis regeerden, stelden

(1) Borgnet: Cartulaire de Namur, deel I, blz. 54, 99.
(2) Zie dienaangaande een merkwaardigen brief van Gwijde van Dampierre, in Kervyn de
Lettenhove: Recherches sur la part que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent à
la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel, blz. 52 (Brussel, 1853).
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zij baljuws aan. Henegouw's opstand, ten tijde van gravin Margareta, - opstand die
door de legende merkelijk vermeerderd en verbeterd is(1), - was hoogst waarschijnlijk
te wijten aan de vermeerdering van de macht der grafelijke ambtenaren en mag
aanschouwd worden als eene crisis, verwekt door den overgang van het oud leenroerig
bestuursstelsel naar een nieuw stelsel dat gesteund was op eene hervorming van
belastingwezen en op samentrekking van gezag. Ook het graafschap Namen, wiens
bestuur onder Gwijde van Dampierre op Vlaamschen voet ingericht werd, kreeg
baljuws.
Heel anders ging het in Brabant, dat zijne oude dynastie behield en dat niet
rechtstreeks aan den Vlaamschen invloed onderworpen werd. En toch ziet men in
dit hertogdom, hoewel later en minder afgeteekend dan in Vlaanderen, een nieuw
regeeringsstelsel invoeren. Onder Jan I blijven hofmeester, maarschalk, kamerheer
en banierdrager - de vier leenroerige hoofdambten - erfelijk in dezelfde familiën
genomen, doch zij hebben nog slechts recht op eene door de ‘costume’ vastgestelde
bezoldiging, en, om werkelijk hun ambt uit te oefenen, verschijnen bezoldigde en
afzetbare ambtenaren(2). De hofmeesters of werkdadige drossaards des hertogs gelijken
teenemaal, door den aard hunner bevoegdheid en door hunne eigenschap van
ambtenaren des vorsten, aan de baljuws van den graaf van Vlaanderen. Evenzoo
voor de meiers van Leuven en Thienen, den amman van Brussel, de baljuws van
Nijvel en Geldenaken, de schouten van Antwerpen en 's Hertogenbosch. Dus, zoo
de ambtenaren er een meer aartsvaderlijk karakter hebben dan in Vlaanderen, zoo
de nieuwe naam van baljuw er minder bekend is, toch is de staatsregeling er, in hare
hoofdtrekken, grondig vervormd. Evenals in Vlaanderen, is het land verdeeld in
groote bestuursomschrijvingen, die op hare beurt onderverdeeld zijn in meierijen,
welke aanvankelijk slechts ‘'s heeren dorpen’ bevatten, doch zich later over heel het
land uitbreiden. Nog als in Vlaanderen en zelfs meer dan in Vlaanderen, wordt voor
heel het hertogdom een gemeen recht vastgesteld,

(1) Ch. Duvivier: La querelle des d'Avesnes et des Dampierre, blz. 215.
(2) Wauters: Jean I, blz. 311 en volg.
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dat samengevat is in de groote charters van 1292, en dat zoowel voor Dietsch- als
voor Romaansch - Brabant geldt.
Er dient aangestipt dat de Brabantsche staatsregeling, in tegenstelling met die van
Vlaanderen, niet te lijden had van de strijdigheid tusschen de macht des vorsten en
die der steden. Inderdaad, hoewel de macht van Brussel en Leuven aanzienlijk was,
kon zij niet vergeleken worden met die van de Vlaamsche steden. Ook zijn de
landgoederen des hertogs oneindig uitgestrekter dan die des graven; daardoor is de
hertog niet zoo dikwijls gedwongen geld te leenen of ‘beden’ te vragen. Verder was
zijne dynastie nationaal en door het volk bemind: de zegepralen van Jan I gaven haar
een onvergelijkelijken luister. Edelen, geestelijken en steden zijn haar gansch
toegedaan. In Brabant blijft eene trouw bestaan die men, sedert den dood van
Boudewijn van Constantinopel, in Vlaanderen niet meer ziet. Overigens kunnen de
onderdanen des hertogs niet, als die des graven, tegen hunnen heer toevlucht nemen
bij dezes opperleenheer. De keizer is voor hen een vreemdeling geworden en zij
kennen geene macht boven het Brabantsche huis dat, volgens de kronijkschrijvers,
van Karel den Groote, en volgens de volksoverlevering, van den ridder met den
Zwaan afstamt(1). Vroegtijdig ontstaat dus in het hertogdom eene eenvoudige en
stevige staatsregeling. De belangen van den vorst versmelten zich met die van het
volk. Tusschen beiden ontstaat een modus vivendi waaruit mettertijd een
regeeringsstelsel spruiten zal, dat met België's historische verhoudingen best
overeenkomt.
Met het politiek stelsel van Vlaanderen, van Brabant, ja van Henegouw vergeleken,
onderscheidt dat van het land van Luik zich door de zwakheid der vorsten. Terwijl
het gezag der wereldlijke vorsten aangroeide, is de macht der bisschoppen, die ten
tijde der keizers zoo groot was, gedurig verzwakt. Sedert de bisschop door het kapittel
aangesteld wordt, heeft hij minder te zeggen dan zijne domheeren. Inderdaad, met
het einde der XIIe eeuw, wordt het vorstendom veeleer door het
Sint-Lambrechts-kapittel dan door den bisschop bestuurd, tot dusverre dat

(1) Jan De Klerk: Brabantsche Yeesten, uitg. J.F. Willems, voorrede (Brussel, 1839).
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het land een geestelijk gemeenebest lijkt. Sommige prelaten, zooals Hugo van
Pierrepont in het begin, Hendrik van Gelder in het midden, Hugo van Châlons op
het einde der XIIIe eeuw, trachtten vergeefs dat juk af te schudden. De bisschop is
wel in naam de vorst van het land, hij ontvangt wel de manschap van de vazallen der
Kerk, doch hij voert geenerlei belangrijke nieuwigheid in, en van hem mag gezegd
worden dat hij heerscht zonder te regeeren. Het mangelt hem, inderdaad, aan de
macht die de wereldlijke vorsten putten in de voortduring van hun ras en in het
grondbeginsel van het erfrecht.
Vóór den aanvang der XIVe eeuw, waren nooit twee bisschoppen achtereenvolgens
in dezelfde familie gekozen geweest. Zoo, in de XIIe eeuw, velen hunner door de
graven van Henegouw en de hertogen van Brabant of Limburg aan de keus van de
domheeren opgedrongen werden, bemoeiden de wereldlijke vorsten zich, van de
XIIIe eeuw af, niet meer met de verkiezingen. Voortaan is de vrijheid des kapittels
door den paus gewaarborgd, en kunnen keizers noch naburige vorsten nog drukking
uitoefenen. Doch het tijdvak waarop het kapittel het onbeperktst zelfstandig was, is
ook dat waarop de bisschoppen het minste macht bezaten. Jan van Eppes, Willem
van Savoye, Robrecht van Thorote, Jan van Edingen, Hugo van Châlons, Adolf van
Waldeck volgen elkander op in een even duister bestaan. Allen zijn vreemdelingen
die zich geenszins om het welzijn van het land bekreunen: zij vervullen hun
bisschoppelijk ambt en trekken de daaraan verbonden inkomsten. Meer vragen zij
niet.
Gansch anders is het gesteld met het kapittel. Het heeft de voortduring en de
bestendigheid die de bisschoppen missen. Het kan volharden in de aangenomen
politiek, lang op voorhand plannen beramen. In werkelijkheid is de regeering van
het vorstendom in zijne handen. Daardoor doet het kapittel, in het land van Luik,
denken aan de stelling die de graaf van Vlaanderen of de hertog van Brabant in hunne
landgoederen innemen. Het schijnt alsof dezelfde macht die ginds door een enkelen
man, hier door een genootschap uitgeoefend wordt. Doch, als men de zaak nader
beschouwt, ziet men dat die schijn bedrieglijk is.
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Want het kapittel bezit niet, zooals de leekevorsten, eene algemeen erkende, zooniet
algemeen geëerbiedigde heerlijkheid. Het is eigenlijk maar een bevoorrecht korps
en, als dusdanig, komt zijne nauw met zijne bijzondere belangen verbonden politiek
noodzakelijker wijze in botsing met tegenstrijdige belangen. Dat verklaart de
burgeroorlogen die gedurende de XIIIe eeuw het bisdom verontrustten en die zijne
geschiedenis zoo merkelijk deden verschillen van die der naburige vorstendommen.
Tusschen het kapittel, dat bij uitstek het groot grondbezit vertegenwoordigt, en de
op nering en hanteering gegrondveste steden, moest de botsing van den beginne
plaats hebben, zonder dan nog tot een uitslag te leiden. De vechtensgezinde kleine
adel van Haspengouw en Condroz bemoeit zich ijverig met den strijd en ondersteunt,
naar gelang der omstandigheden, nu eens de eene, dan weer de andere partij.
Onder de drukking van 't kapittel, wordt de bisschop zelf schier altijd in den strijd
medegesleept. Het land biedt dan ook het schouwspel van twee vijandelijke partijen
die elkander ongehinderd bestrijden, dank zij de machteloosheid van een vorst, die
zijn gezag niet kon opleggen. Al de verbeteringen aan de Luiksche staatsregeling
worden door burgeroorlog verkregen; beteekenisvolle bijzonderheid, al de teksten
waaruit zij bestaat, heeten compromis en paix (‘vergelijk’ en ‘vrede’). Op den duur
ontstaat uit die onophoudende botsingen een grondbeginsel dat in 1316 in den vrede
van Fexhe neergeschreven wordt en tot het einde van het oude stelsel de grondslag
van het Luiksch openbaar recht blijft: de verplichting, voor den bisschop, te regeeren
met de toestemming van de drie bevoorrechte standen, w.z. kapittel, adel en steden.
Sedert dien is de staatkundige inrichting, niettegenstaande veelvuldige vijandelijke
pogingen van 's bisschops zijde, in hare hoofdtrekken republikeinsch gebleven. In
geenerlei ander grondgebied der Nederlanden hadden de ‘Stenden’ zulk groot gezag
en zulke uitgebreide voorrechten.
Doch juist omdat het land van Luik schier uitsluitend afhing van de bevoorrechten
en mangelde aan een boven bijzondere belangen verheven, krachtig hoofdgezag, dat
die bevoorrechten in
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bedwang hield, bleef het verstoken van dit bedrijvig, weldoend bestuurswezen,
waarmede van de XIIIe eeuw af Vlaanderen, Brabant en Henegouw begiftigd werden.
Het genoot eene zeer groote staatkundige vrijheid, doch kende weinig veiligheid,
orde en tucht. De baljuws komen er eerst zeer laat te voorschijn; 's lands wetgeving
is er onbeduidend. De in de XIe eeuw ingestelde vredesrechtbank volgt tot het einde
der middeleeuwen nog zeer verouderde formaliteiten(1). Geldwezen en rechtswezen
krijgen geene ontwikkeling. Ten slotte blijven de private veeten, tot het midden van
de XIVe eeuw, eene regelmatige instelling van het vorstendom.

(1) K.W. Nitzsch: Heinrich IV und der Gottes- und Landfrieden (Forschungen zur Deutschen
Geschichte, deel XXI, blz. 269 en volg.).
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Hoofdstuk V
Taal, letteren, kunst, godsdienst
I
Evenals de staatkunde, ondergaan de Nederlandsche kunst en letteren, in de XIIe en
XIIIe eeuw, den invloed van Frankrijk. Men begrijpt licht dat dit zoo moest zijn, als
men beseft dat die XIIe eeuw, die de Capetingische monarchie de eerste plaats onder
de groote Europeesche mogendheden zag innemen, terzelfder tijd het klassiek tijdvak
der middeleeuwsche Fransche letterkunde was. Vlaanderen, dat staatkundig met
Frankrijk verbonden is, en in wiens Zuiden het Romaansch de landstaal is, voelt
natuurlijk dezen invloed in de eerste plaats, evenals het in de XIe eeuw, het eerste,
de Cluniacenzer hervorming en den godsvrede aangenomen had. Van daar ging die
invloed over naar de andere, zoo Waalsche als Dietsche provinciën; aldus heeft
Vlaanderen de overhand in België, èn onder verstandelijk, èn onder economisch
opzicht.
Alleen door den voortgang der Fransche taal in het Germaansch gedeelte van het
graafschap na te gaan, ziet men hoe machtig de Fransche invloed in Vlaanderen was.
Inderdaad, zeer vroegtijdig bespeurt men daar eene wezenlijke verfransching, die
wel is waar de volksklasse niet aantastte, maar die toch het Fransch tot tweede
landstaal der hoogere standen maakte(1).

(1) Dit hoofdstuk was geschreven toen het tweede deel van het merkwaardig werk van G. Kurth
over: La frontière linguistique en Belgique (Brussel, 1898) verscheen. Daarin vindt men een
uitmuntend overzicht van het gebruik der talen in de middeleeuwen.
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Ongetwijfeld was, reeds in de XIIIe eeuw, de toestand van Vlaanderen in zake
taalgebruik teenemaal dezelfde als ten huidigen dage(1). Dat eene Romaansche taal
inheemsch wordt bij een door en door Germaansch volk, is een ongewoon
belangwekkend verschijnsel. Want onder opzicht van volkenkunde, blijft het
Vlaamsche ras, in de XIIIe eeuw, zoo zuiver van vreemde inmenging als in de Xe
eeuw. Het Fransch werd niet geweldig na eene verovering aan Vlaanderen
opgedrongen gelijk aan Engeland; het kwam er niet door groote volksverhuizing,
gelijk het Duitsch in Bohemen of in de Slavische en de Lithausche streken aan de
Oostzee. Gansch natuurlijk, zonder inspanning en door den drang der zaken, kwam
het in dit land dat door zijne ligging, door zijne staatkundige afhankelijkheid, door
zijne kerkelijke indeeling en door zijne handelsbelangen aan Frankrijk gehecht was.
Voor het vorige tijdvak, hebben wij reeds de rol van elke dezer factoren bepaald.
Doch hunne werking vermeerderde natuurlijk in verhouding tot de ontwikkeling van
Franschen invloed en van Fransche beschaving. Reeds in de XIIe eeuw worden de
rijke gemeenten van het Zuiden van Vlaanderen, en vooral Atrecht(2), machtige
brandpunten voor Romaansche literatuur en beschaving; die brandpunten richten
krachtige stralen naar het Noorden des graafschaps. De Fransche invloed deed des
te grooteren voortgang, daar hij geen enkelen hinder op zijn weg aantrof. Inderdaad,
in Engeland, met hetwelk Vlaanderen in de XIIe en de XIIIe eeuw zulke menigvuldige
betrekkingen onderhield, was het Fransch toen de staatstaal, en wij weten reeds dat
nog slechts eene herinnering overbleef van het overwicht dat Duitschland vroeger
in de Nederlanden bezat.
Het Fransch werd Vlaanderen dus niet opgedrongen. In gelijke mate en samen
met de Fransche beschaving, kwam het in den lande. Voor allen die aan het
verstandelijk leven deel-

(1) Hetzelfde verschijnsel treft men aan in de Germaansche deelen van het hertogdom Luxemburg;
zie A. Houdremont: Histoire de la langue française comme langue administrative du pays
de Luxembourg (Luxemburg, 1897).
(2) A. Jeanroy et H. Guy: Chansons et dits artésiens du XIIIe siècle (Bordeaux, 1898). Vergel.
A. Guesnon: La satire à Arras au XIIe siècle (in het tijdschrift Le Moyen Age, 1899, blz. 156
en volg., 248 en volg.; 1900, blz. 1 en volg., 117 en volg.).
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namen, was het gemeenzaam, ja onontbeerlijk geworden.
Zoo de Cluniacenzers, in de XIe eeuw, het Fransch reeds in de meeste Dietsche
kloosters van België ingevoerd hadden, deden de Cistercienzers, die insgelijks uit
Frankrijk kwamen, in, de XIIe eeuw, in de talrijke abdijen die zij in de Nederlanden
stichtten, ook die taal aannemen. Vele kloosters kregen abten en priors uit Frankrijk.
In 1207 klagen de monniken van Andres dat hun uit Charoux gezonden prior geen
Vlaamsch spreekt en zich niet kan doen verstaan(1). Doch zulke klachten treft men
zelden aan. In schier al de groote kloosters leefden Dietsche en Waalsche monniken
ondereen en gewenden zij zich aan elkanders taal. Eenigen hunner lieten ons, hier
en daar, in macaronische schriften, het bewijs hunner kennis achter(2). Wij weten dat
te Sint-Truiden, onder het bestuur van abt Willem II, verscheidene monniken ‘facundi
in latino, gallico et theodisco’ waren(3), en, gebeurde het soms dat een abt modice
litteratus geen Latijn kende, dan had men nog kans zich te doen verstaan door hem
in 't Fransch aan te spreken(4).
Was het Fransch in de kloosters verspreid, zoo was het voorzeker nog veel meer
bij den adel in zwang. Het valt niet te betwijfelen dat de eerste graven van het
tweetalige Vlaanderen, van den beginne af, Fransch spraken. Denkelijk was dit ook
het geval voor Dirk van den Elzas, daar de bevolking van Lorreinen, zijn vaderland,
gedeeltelijk Romaansch en gedeeltelijk Germaansch was(5). Zijn zoon Philips, die
schier gedurende gansch zijne regeering als doodvijand van den koning

(1) G. Kurth: La frontière linguistique en Belgique, deel I, blz. 236.
(2) ‘Cogitavit quaedam verba in latino et gallico et teutonico. Cogitatione facta, mox petit sibi
revelari cogitatum suum, et abbas dixit sibi sic eum cogitasse: Ego vellem esse assy preudhome
als ghij sijt’. Chronica monasterii Villariensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV, blz.
199. Vergel. Lamprecht: Deutsche Geschichte, deel III, blz. 190.
(3) Gesta abbat. Trudon., Mon. Germ. Hist. Script., deel X, blz. 406.
(4) Ibid., deel X, blz. 408, 411. De kennis van de beide talen was, reeds in de XIIe eeuw, zóó
onder de hooge Vlaamsche geestelijkheid verspreid, dat een tekstbewerker van dien tijd, in
de levensbeschrijving van Sint Mummolin (659), bisschop van Doornijk, de woorden ‘et
latina et teutonica praepollebat facundia’ meende te moeten vervangen door: ‘praevalebat
non tantum in teutonica, sed etiam in romana lingua’. Zie Novati: Rendiconti del R. Instituto
Lombardo, 2e reeks, deel XXIII.
(5) Die opmerking vind ik in R. Parisot: Annales de l' Est, 1901, blz. 295, n. 3.
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van Frankrijk handelde, was nochtans een hoofsche vorst, Fransch van opvoeding,
zeden en taal. Onder zijne regeering was het grafelijk hof de verzamelplaats van
Romaansche dichters en geleerden, en dit feit is wel het bewijs dat degenen die
meenen dat het Fransch eerst onder het huis van Dampierre in Vlaanderen verspreid
werd, zich bedriegen. Anderzijds is het waar dat de nationaliteit van de vorsten die
na Philips van den Elzas regeerden, oneindig bijdroeg om eene vóór hen begonnen
beweging te bespoedigen. Boudewijn VIII en Boudewijn IX waren geboren Walen.
Joanna en Margareta waren van kindsbeen af te Parijs opgevoed en het valt te
betwijfelen of zij wel ooit Vlaamsch geleerd hebben, welke taal zij ongetwijfeld
slechts zeer weinig kenden en overigens als eene den hove onwaardige latentaal
beschouwden. Dit moest nog erger zijn onder Gwijde van Dampierre en heel zijn
geslacht. In de XIIIe eeuw wordt alleen Fransch gebruikt door de graven en hunne
omgeving. In die taal worden de rekeningen van hunne huishouding en hunne private
brieven geschreven, evenals de verordeningen aan hunne baljuws en de akten hunner
kanselarij. Feitelijk is het Fransch, van toen af, de officieele taal van Vlaanderen's
hoofdbestuur.
De adel is niet minder verfranscht dan de vorsten. Sedert dat de edelen het landleven
vaarwel zegden om zich aan wapenhandel en aan ridderschap te wijden, ontleenen
zij taal, kleeding en zeden aan Frankrijk. Overigens zijn zij niet alleen door hunne
taal, doch ook nog door hunne gewone bezigheden en door hun eigenwaan van het
overige der bevolking gescheiden. Fransch kennen is een onbetwistbaar blijk van
hoofsch-heid en, om het te leeren, wijkt men voor geenerlei opoffering terug. Te
dien einde worden de jonge edellieden gezonden naar Doornijk, naar Laon of in
Artesië(1); anderen hebben vreemde leermeesters. Overigens dragen de menigvuldige
huwelijken tusschen edele geslachten van Vlaanderen en van Henegouw, Champagne
en Picardië veel bij om onder de eerste het

(1) Willem van Nangis spreekt, in zijne levensbeschrijving van den heiligen Lodewijk, van drie
Vlaamsche edelmanskinderen die naar de abdij van Sint-Nicolaas bij Laon gezonden waren,
om Fransch te leeren.
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gebruik van het Waalsch te verspreiden(1). Een groot aantal Vlaamsche ridders werden,
als kind, met Fransche liedekens in slaap gewiegd, derwijze dat, voor velen hunner,
het Fransch niet alleen eene pronk- en staatsietaal, doch werkelijk hunne moedertaal
is(2). Evenals de graaf, spreken en schrijven de leenroerige heeren Fransch. De meeste
hunner charters van de XIIIe eeuw zijn in die taal opgesteld. Het eenige
grondrentenboek eener Vlaamsche adellijke familie dat wij nog uit dien tijd bezitten,
het Viel Rentier der heeren van Oudenaarde, is mede in 't Fransch geschreven en de
Fransche verzen die op de schutbladen gekrabbeld zijn, getuigen van de verfransching
dergenen die het boek in handen hadden(3).
Het Fransch bleef het monopolie van den adel niet: ook bij een groot deel der
poorterij vond het ingang. De rijke patriciërs - die het prachtvertoon en de hoofsche
zeden der ridders nabootsten, die naar hun voorbeeld steekspelen en ‘ronde tafels’
in de steden inrichtten, die ook fluweelen kleederen en gouden halsketens droegen,
die, als zij, in de gemeentelegers te paard dienden - namen ook hunne taal aan. Doch
de handels-noodwendigheden waren, in dit opzicht, veel machtiger. De onophoudende
betrekkingen van de Vlaamsche kooplieden met de jaarmarkten van Champagne
dwongen hen Fransch te leeren(4). Die taal was hun zoo onontbeerlijk als heden het
Engelsch wezen kan aan de groote exporthuizen van het vasteland die met overzeesche
landen koopmanschappen. Niet

(1) Zie, dienaangaande, de zeer leerrijke stamboomen van de aan Boudewijn van Avesnes
toegeschreven kronijk. Mon. Germ. Hist. Script., deel XXV.
(2) Reeds in de XIIe eeuw moesten de Vlaamsche edelen soms hunne namen verfranschen. Dat
mag men toch afleiden uit de door Galbert gebruikte vormen zooals ‘Borsiardus’ (in stede
van Borchardus), waar de s de Fransche ch vervangt. In de XIIIe eeuw vindt men zelfs
Vlaamsche edellieden die Fransche bijnamen hebben. De vrouw van ridder Geeraard van
Gent heet Elisabeth Boene feeme. N. de Pauw: Obituaire de S. Jean, blz. 83 (Brussel, 1889).
(3) Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 4e reeks, deel XII, blz. 446.
(4) Vlaamsche en Waalsche familiën ruilden, voor eenige jaren, hunne kinderen met elkander,
om hun de vreemde taal te leeren. Zie daarvan een voorbeeld in Ducange, Vo Lingua. Zie S.
Luce: Bertrand Duguesclin, blz. 15 n. (Parijs, 1876), en een zeer belangrijk stuk uit de XIIIe
eeuw, uitgegeven door E. Boutaric, in de Archives des missions scientifiques et littéraires,
2e reeks, deel II, blz. 307 (Parijs, 1865). Eene dergelijke gewoonte bestond in het land van
Luik. Volgens Jacob van Hemricourt: Miroir des nobles de Hesbaye werden jonge ridders
naar het graafschap Loon gezonden, om ‘Dietsche eer en taal’ aan te leeren, uitg. Salbray,
blz. 303 (Brussel, 1673).
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alleen worden de zaken te Provins, Lagny, Troyes, Bar-sur-Aube in 't Fransch
afgehandeld, doch 't is mede in die taal dat de klerken der jaarmarkten de
schuldbrieven, mitsgaders al de te dien tijde gebruikte kredietbescheiden opstelden(1).
In Vlaanderen zelf, gebruikten de Lombardische en Florentijnsche bankiers er geene
andere, zoodat de wolle- en de lakenkoopers onmogelijk hunne zaken beredderen
konden, zonder Fransch te kennen(2). Het valt dus niet te betwijfelen dat al de groote
kooplieden, de leden van gilden en hanzen, reeds vroegtijdig de taal aanleerden die
voor hen zoo belangrijk was.
Zoolang de jaarmarkten van Champagne de groote vastelands markt voor de
Vlaamsche nijverheid waren, deed de verfransching in de steden verbazenden
voortgang. Sint-Omaars, wiens bevolking zuiver Germaansch van ras was, werd in
de XIIIe eeuw eene Franschsprekende stad(3). Voorzeker moest zijne inlijving bij
Artesië, onder Philips-August, daartoe bijdragen, maar toch niet in zulke mate om
dit te verklaren. Inderdaad, Ieperen dat nooit ophield tot het graafschap te behooren,
bevindt zich onder de regeering van gravin Joanna in hetzelfde geval. Van dat tijdstip
af tot verre in de XIVe eeuw, zijn al de oorkonden zijner

(1) In de archieven van Ieperen berusten verscheidene duizenden schuldbrieven van kooplieden
dier stede. Zie G. Des Marez: La lettre de foire à Ypres an XIIIe siècle, blz 103 en volg.
Schier allen zijn in 't Fransch; de Vlaamsche zijn maar eene onbeduidende minderheid. Zelfs
op de jaarmarkten van Thorhout werden de schuldbekentenissen tusschen Vlaamsche en
Engelsche kooplieden in 't Fransch opgesteld. Zie een voorbeeld, Ibid., blz. 253.
(2) In de XIVe en wellicht reeds in de XIIIe eeuw, werden de stukken betreffende de vreemde
kooplieden, te Brugge, in het Vlaamsch en in het Fransch uitgegeven. Zie Hanserecesse
(1256-1430), deel II, blz. 309 (Leipzig, 1872).
(3) Reeds in de XIIIe eeuw gebruikte de stedelijke schepenbank nog slechts de Fransche taal
voor hare dagelijksche schrifturen. Toch bleef het Vlaamsch nog lang door het ‘gemeen’
gesproken. In de XVe eeuw bedelden de ‘Beggarden’ in 't Vlaamsch en werd nog in die taal
voor de stedelijke vierschaar gepleit Giry: Analyse d'un registre des archives municipales
de Saint-Omer (Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, deel IV). Op hetzelfde
tijdstip hadden de meeste straten der stad nog Vlaamsche namen. Volgens de ‘costume’ der
schepenbank, van 1509, moesten de schepenen hunne lijfstraffelijke vonnissen in 't Vlaamsch
opstellen, en eerst op 9 Maart 1590 besloot de magistraat al de verordeningen en statuten die
jaarlijks den eersten Zaterdag na de vernieuwing van de Wet uitgegeven worden, uit 't
Vlaamsch in 't Fransch te doen vertalen, en onderzocht men of het niet raadzaam zou zijn,
de jaarlijksche bekendmakingen in 't Fransch te doen. Pagart d'Hermansart: Documents
inédits contenus dans les archives de Saint-Omer, blz. 5 van het afzonderlijk afdruk (Bulletin
historique et philologique de 1900. Parijs, 1901).
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archieven in het Fransch: de tekst van zijne stedelijke keure is ons in eene Fransche
vertaling bewaard gebleven(1).
De archieven van Gent en van Brugge bezitten te weinig oorkonden uit de XIIIe
eeuw, om ons zulke afdoende bewijzen te leveren. Kennelijke blijken toonen ons
nochtans dat, niettegenstaande beide steden verre van de taalgrens liggen, het Fransch
doorgaans door de rijke poorters gebruikt werd. Vele poorters hebben zegels met
Fransche opschriften(2), en hoewel de in naam van patriciërs, tot in het begin der XIVe
eeuw, in 't Romaansch opgestelde akten zeldzaam zijn, zijn er toch. 't Is in die taal
dat de beruchte Wenemaer, een der hoofden van de aristocratische partij te Gent
onder de regeering van Lodewijk van Nevers(3), in 1323 de akte liet opmaken voor
de stichting van het godshuis, dat thans nog zijn naam draagt.
Het Fransch, dat door de zeden en de handelsvereischten in Vlaanderen reeds diepe
wortels geschoten had, vond bovendien in het bestuur een machtig werktuig tot
verspreiding. De snelle en krachtige ontwikkeling van het gemeenteleven en van het
grafelijk bestuurswezen kwam die taal ter hulp. Inderdaad, baljuws en schepenen
vervingen, in keuren en rekeningen, het Latijn door de levende taal, die meer
overeenkwam met den nieuwen, practischen geest waarmede zij bezield waren.
De beweging begon natuurlijk in de Romaansche deelen van het graafschap. Voor
den maatschappelijken en staatkundigen toestand in Vlaanderen, is het een
beteekenisvol feit dat de oudste gekende in 't Fransch opgestelde keure, die van
Dowaai is (1204). Gedurende de eerste helft der XIIIe eeuw, won het Fransch steeds
veld op het Latijn, in de akten over rechts- en bestuurszaken. Tot rond 1250 werd,
zoowel in het Dietsche als in het Waalsche gedeelte van het land, geenerlei andere
levende

(1) Het oudste boek van de Keuren der stad, opgesteld rond 1309, is in 't Fransch geschreven.
Alle stedelijke rekeningen worden tot in 1380 in dezelfde taal gehouden, behoudens eene
korte onderbreking van 1325 tot 1329, gedurende welk tijdvak de gemeente door de
ambachtslieden bestuurd werd. Zie G. Des Marez: Note sur l'emploi de la langue française
à Ypres, in G. Kurth: La frontière linguistique, deel II, blz. 107 en volg.
(2) Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 59.
(3) Omtrent dit personage, zie Chronicon comitum Flandrensium, Corpus Chron. Flandr., deel
I, blz. 196 en volg. Het Gentsch Museum van Oudheidkunde bezit eene prachtige geelkoperen
plaat, die eertijds op zijn graf lag.
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taal gebruikt in de openbare diensten. Dat officieel Fransch van Vlaanderen, dikwerf
onzuiver en stram, is tamelijk vreemdsoortig en derwijze met Nederlandsche woorden
doorspekt, dat Germanisten daarin soms gelukkige ontdekkingen doen. En toch is
het zoo zonderling niet als het Romaansch dialect dat op hetzelfde tijdstip in Engeland
gebruikt werd; het baart zelfs verwondering dat het door de Dietsche penhouders
niet erger gehavend werd. Want velen van hen die het schreven, hadden het zekerlijk,
door lange studie en taai geduld, op school geleerd. Zoo men kan aannemen dat de
baljuws, die meestal tot den kleinen adel behoorden, het van kindsbeen af kenden,
was dit zeker niet het geval met de schepenen en mindere rechters, die uit de
volksklasse kwamen. De ambtenaren des graven schreven en spraken schier nooit
anders dan Fransch, en degenen die met de regeering in betrekking stonden, moesten
die taal leeren. Overigens dient er op gewezen dat die uitslag verkregen werd zonder
dwang noch geweld(1). Van het midden der XIIIe eeuw af, toen de Vlaamsche
schrijftaal genoegzaam ontwikkeld was om tot het opstellen der akten te kunnen
dienen, namen de samengestelde lichamen die rechtstreeks met het publiek in
betrekking waren, het gebruik van die taal aan zonder dat de graaf trachtte zulks te
beletten. Nochtans bleef het Fransch, tot aan de regeering van Lodewijk van Male,
schier uitsluitend de taal van het hoofdbestuur. De ambtenaren des vorsten bleven
de taal des vorsten gebruiken, waaruit volgde dat de schepenbanken die het Vlaamsch
aangenomen hadden, toch nog Fransch moesten kennen. Om zich een juist en levendig
denkbeeld te geven van de taal-quaestie in Vlaanderen tot rond het einde van de
regeering van Gwijde van Dampierre, hoeft men slechts een charterboek of een
register van dien tijd te doorbladeren. Daarin ontmoet men, ondereen Latijnsche,
Fransche en Vlaamsche teksten en, evenals ten huidigen dage de kennis

(1) Inderdaad, nooit hebben de graven belet, vóór hun hof in 't Vlaamsch te pleiten. De debatten
geschiedden ‘secundum idioma loci’. Philips de Schoone pleegde het eerst inbreuk op de
taalvrijheid in België, toen hij in 1289 besloot dat ‘quando dominus rex mittet ibi [op de
curia comitis] servientem suum ad videndum quale jus fiet, litigabitur in gallico, ita quod
serviens missus ibi ex parte regis, posset referre curiae nostrae certitudinem de iis quae ibi
audiet’. Diericx: Mémoires sur les lois des Gantois. deel II, blz. 138.
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dier drie talen onontbeerlijk is om de geschiedenis van Vlaanderen te bestudeeren,
was zij voor zes eeuwen, in Vlaanderen zelf, aan alle ambtenaren en openbare klerken
onontbeerlijk(1).
Niettegenstaande het Fransch zich zoo snel verspreidde onder edelen, poorters,
ambtenaren, ja, onder rijke plattelandsbewoners(2), vond het geen ingang in de
volksklasse. Zoo die taal, reeds in de XIIIe eeuw, eene menigte bastaardwoorden in
de bestuurstaal bracht, zoo vermocht zij in Vlaanderen niet wat haar in Engeland
gelukt was: het Vlaamsch bleef, zoo in zijn gebruikelijken als in zijn letterkundigen
vorm, teenemaal ongeschonden. Trots alles, bleef de Vlaamsche taal een uitsluitend
Germaansch dialect: het Fransch kwam naast haar plaats nemen, doch vermocht niet
er binnen te dringen(3).
Het spreekt van zelf dat het bestaan, in hetzelfde land, van twee talen die elk door
een onderscheiden deel der bevolking gesproken werd, aanleiding gaf tot tamelijk
erge zwarigheden. In 1175 bevestigt paus Alexander III de aloude ‘costume’ der
Gentenaars, volgens welke zij, in geestelijke zaken, slechts voor hun deken moesten
pleiten en ontslaat hij ze van de verplichting vóór de vierschaar van den officiaal van
Doornijk te verschijnen ‘propter inimicorum pericula et alienae linguae homines’(4).
Later, op het einde der XIIIe eeuw, leest men, onder de redenen die de Vlamingen
doen gelden om van Bonifacius VIII de oprichting eener afzonderlijke diocese te
verkrijgen: ‘quod maxima pars comitatus habet in usu ydioma theutonicum, quapropter
non valent ydonee salutaribus monitis per suos episcopos informari, qui sui ydiomatis
sunt ignari’(5).

(1) Soms vindt men, in den tekst van een zelfde onderzoek, Vlaamsche en Fransche getuigenissen.
Zie een voorbeeld in Warnkoenig: Flandrische Staatsund Rechtsgeschichte, deel III, P.J.,
blz. 94. Soms worden beide talen ondereen in denzelfden volzin gebruikt. In de verordening
voor de Stadswaag te Brugge, in 1282, leest men: ‘sine augmentatione que contrepois dicitur...
illam ponderationem que vulgo dicitur clofwichte’. Hanserecesse, l.c., deel I, blz. 14. Zie
nog Saint-Genois: Inventaire des chartes des comtes de Flandre, nr 1231.
(2) Zie, dienaangaande, een belangrijk voorbeeld in H. Duthilloeul: Douai et Lille au XIIIe siècle,
blz. 143 (Douai, 1850).
(3) Omtrent den invloed dien het Fransch oefende op Vlaamsche woordenlijst en woordvoeging,
zie te Winkel. in H. Paul: Grundriss der Germanischen Philologie, deel I, blz. 706 tot 709.
(4) Gheldolf: Coutume de Gand, deel I, blz. 406. waarin de bul ten onrechte aan Alexander IV
toegeschreven wordt.
(5) Kervyn de Lettenhove: Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 93. Opmerkelijk is het dat
de kerkelijke inrichting, zoomin in de middeleeuwen als in het Frankisch tijdvak, rekening
houdt met de nationaliteit van het land. In 1260 scheidt Alexander IV de
Predikheerenkloosters, te Gent en te Brugge, van de Duitsche provincie van die orde, om ze
bij de Fransche provincie te voegen. Sanderus: Flandria illustrata, deel II, blz. 104 (uitg.
1735). In 1372, klagen de Gentenaren nog dat hunne priesters niet altijd Vlaamsch kennen.
Van Lokeren: Chartes de l'abbaye de Saint-Pierre, deel II, blz. 85.
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Evenals in Vlaanderen, drong het Fransch in Brabant, doch met minder kracht.
Evenals de graven, leefden de hertogen in eene omgeving van Romaanschsprekende(1)
en van Nederlandschsprekende lieden, want evenals zij regeerden zij over eene
bevolking die deels Waalsch, en deels Germaansch was. Doch de invloed van
Frankrijk en van de Fransche beschaving brak weldra het evenwicht dat aan hun hof
tusschen beide talen bestond. De bescherming die Aëlis van Leuven (1121-1135),
echtgenoote van koning Hendrik I, in Engeland aan de Fransche letteren schonk,
doet gissen dat zij die taal reeds in haar vaderland had leeren hoogschatten(2). In de
XIIIe eeuw is het Fransch voorzeker de geliefkoosde taal van het hertogelijk huis
geworden. Doch over die oude inlandsche dynastie zegepraalde het niet zoo volkomen
als over de vreemde vorsten die, sedert Dirk van den Elzas, in Vlaanderen regeerden.
De hertogen gebruikten het Fransch in hunne briefwisseling en in hunne huishouding,
doch schier nooit in de betrekkingen met hunne onderdanen. Toen, in de Dietsche
gouwen van het graafschap, het Latijn niet meer gebezigd werd bij het opstellen der
akten, werd het Vlaamsch daartoe gebezigd. De levende taal werd overigens later in
Brabant dan in Vlaanderen ingevoerd, wat een nieuw blijk is van de minder snelle
ontwikkeling van dat land(3). De oudste Fransche oorkonde van het hertogdom is van
het jaar 1253, de oudste Dietsche oorkonde, van 1275(4). Doch zoo het bestuur trouw
bleef aan de landstaal, drong daarentegen

(1) Rasse de Grèz, banierdrager van Jan I te Worringen, was een Waalsch ridder. Zijn schoone
grafsteen, waarop gegrift staat dat hij ‘ala outre meir en Acre et porta le standar à Waronck
avek le duc’ wordt heden bewaard in het Koninklijk Museum van Oudheidkunde te Brussel.
(2) Evenwel verschijnt Albrecht van Leuven, op het einde der XIIe eeuw, nog teenemaal als een
Vlaamschsprekend vorst. Vita Alberti episcopï Leodiensis, Mon. Germ. Hist. Script., deel
XXV, blz. 152, § 22.
(3) Te Mechelen, bij voorbeeld, zijn de ‘Scepenenbrieven’, tot in 1465, uitsluitend in 't Latijn
opgesteld.
(4) Wauters: Jean I, blz. 391.
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het Fransch in den hoogen adel, samen met de ‘hoofsche zeden’, waarvan die taal
zoo onafscheidbaar was, als het Engelsch ten huidigen dage onafscheidbaar van
sportzaken is.
Nu, men weet dat, in de zuiver Germaansche landen, de Brabanders doorgingen
voor typen van ridderlijke volmaaktheid en dat zij dikwijls, in den lof die hun betuigd
wordt, zoo hoog als de Franschen geschat worden(1). Wolfram von Eschenbach spreekt
van degenen die Waalsch spreken, ‘'t zij Franschen of Brabanders’, terwijl Adenet
le Roi zijnerzijds zegt:
‘Tout droit à celui temps que je cis vous devis,
Avoit une costume ens el tyois païs
Que tout li grant seignor, li conte et li marchis,
Avoient entour aus gent françoise tous-dis
Pour aprendre françois leurs filles et leurs fils’.

De Hollandsche kronijkschrijver Melis Stoke bevestigt de woorden van den
Brabantschen dichter: hij vertelt ons dat graaf Floris V op school ‘Walsch ende
Dietsch’ leerde(2).
Het Fransch schijnt overigens, behalve bij den hoogen adel, in Brabant niet van
algemeen gebruik geweest te zijn, en zelfs bij degenen die er aan hielden het te kennen
en te spreken, heeft het de landstaal niet teenemaal verdrongen. De verfransching
was in die provincie, naar het schijnt, vooral eene zaak van mode en goeden smaak.
Zoo de hertogen zelven nog weinig of geen Vlaamsch in hunne familiebetrekkingen
bezigden, wilden zij toch die taal kennen. Het vorstelijk huis moest tweetalig zijn,
evenals het land waarover het regeerde. Van Heelu deed opdracht van zijn gedicht
over den slag van Worringen aan Margareta van Engeland, vrouw van den oudsten
zoon van Jan I:
‘Want si dietsche tale niet en can
Daer bi willic haer ene gichte
Sinden van dietschen gedichte,
Daer si dietsch in leeren moghe(3)’.

(1) Gaston Paris: La poésie du moyen âge, deel II, blz. 23 (Parijs, 1895).
(2) Melis-Stoke: Rijmkronijk, uitg. Huydecoper, deel II, blz. 188 (Leiden, 1772). Zie J. Stecher:
Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique, blz. 22 (Brussel, 1886).
(3) Van Heelu: Rijmkronijk, blz. 1. Zijnerzijds droeg Lodewijk van Velthem zijn Spieghel
historiael op aan eene Antwerpsche edelvrouw, Maria van Berlaer.
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II
De Fransche letterkunde hield, in de Germaansche streken der Nederlanden, natuurlijk
gelijken stap met de Fransche taal. Zij had daar des te gemakkelijker toegang daar
zij, voor Vlaanderen en voor Brabant, eigenlijk geen vreemde letterkunde was.
Inderdaad, de Waalsche gedeelten van beide gouwen tellen onder de landen die
zich, tot het einde der XIIIe eeuw, het schitterendst onderscheidden in de geschiedenis
der Romaansche letterkunde. Zonder den minsten twijfel moet hun verbazende
rijkdom, hunne krachtige stoffelijke en maatschappelijke ontwikkeling beschouwd
worden als de grondoorzaak van dien forschen bloei der letteren, want het is
opmerkenswaardig dat schrijvers in grooten getale alleen verrezen in die streken van
Waalsch-België, waar groote steden krachtdadig medewerkten aan de
handelsbeweging van het tijdvak. Luxemburg, dat eene landbouwende streek bleef,
leverde niets, en het land van Luik, wiens bedrijvigheid op handels- en
nijverheidsgebied niet te vergelijken is met die der Scheldegouwen, leverde, op
letterkundig gebied, slechts eenige sermoenen en boetpredikatiën(1).
Daarentegen vindt men tal van dichters, kronijkschrijvers, vertalers in de rijke
gemeenten van het bekken der Schelde: Atrecht, Dowaai, Rijsel, Kamerijk, Doornijk,
Valencijn. Alle letterkundige vakken van dien tijd worden tegelijk beoefend: naast
de ridderlijke en hoofsche dichtstukken, is het nieuwe heldendicht, waartoe de eerste
kruistocht aanleiding gegeven had, bijzonder ontwikkeld, zooals gansch natuurlijk
is in eene streek die de grootste helden van dien kruistocht leverde(2).

(1) M. Wilmotte: Le wallon, histoire et littérature, des origines à la fin du XVIIIe siècle. Overigens
dient opgemerkt dat Luik eerst zeer laat met Frankrijk in betrekking kwam en, veel meer dan
de wereldlijke vorstendommen, betrekkingen met Duitschland onderhield. Een groot deel
van de kanunniken van Sint-Lambrechts waren Vlamingen of Duitschers en 's bisschops
omgeving had een half-Germaansch karakter. De in 1203 aan het kapittel van Sint-Lambrechts
gegeven verordeningen bepalen dat ‘omnes libri romane vel teutonice scripti de divinis
scripturis in manum episcopi tradantur’.
(2) G. Paris: op. cit., deel II, blz. 28.
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In den schoot der burgerij ontstaat eene soort spotdicht(1), terwijl het didactische vak,
dat zoowel strookt met den practischen en ernstigen geest eener noeste en leergierige
maatschappij, meer en meer gewild wordt.
Heel die Romaansche letterkunde van Vlaanderen, van Brabant en van Henegouw
is gansch eigen aan de streek. Zij is noch van Franschen invoer, noch eene navolging
van vreemde schrijvers. Zij leeft van eigen middelen: zij bezit eene deugdelijke
oorspronkelijkheid, die uitgedrukt wordt in het Picardisch, het plaatselijk dialect, en
eischt luide hare zelfstandigheid naast de eigenlijke Fransche letterkunde. Nog in
het midden der XIIIe eeuw, stelt Cono van Béthune zijne eigen taal tegenover de
Fransche:
‘Encore ne soit me parole franchoise
Si le peut-on bien entendre en franchois,
Ne chil ne sent bien apris ne cortois
S'il m'ont repris se j'ai dis mos d'Artois,
Car je ne sui pas noris à Pontoise.’

De bescherming die België's vorstelijke dynastieën reeds van de XIIe eeuw af aan
de Fransche letteren verleenden, droeg natuurlijk machtig bij tot haren bloei. Hier
nog komt de eerste plaats aan Vlaanderen toe. Philips van den Elzas verschijnt als
eene soort leenroerigen Maecenas. Het hof van dien krachtigen oorlogsman, van dien
stedenstichter, van dien dijkmaker, was eene verzamelplaats van geleerden, en de
dikke muren zijner burchten verborgen het puik van hoofschheid en verfijnde
beschaving. Zijne vrouw, Elisabeth van Vermandois (1159-1182), is om hare
‘minnevonnissen’ (jugements d'amour) beroemd(2). Hij zelf, wiens letterkundige
smaak nog door eene zeer verzorgde opleiding ontwikkeld was(3), was een ijverige
verzamelaar van handschriften, die hij gaarne aan de aan zijn hof verkeerende dichters
leende(4). Niet alleen uit Vlaanderen,

(1) Zie dienaangaande de merkwaardige gedichten, uitgegeven door Guy et Jeanroy: Chansons
et dits artésiens du XIIIe siècle (Bordeaux, 1898). Zie A. Guesnon: La satire à Arras au XIIIe
siècle (Le moyen âge, 2e reeks, deel III, blz. 156 en volg. en 248 en volg.).
(2) G. Paris: Journal des Savants, 1888, blz. 672.
(3) Philips van Harvengt, aangehaald door Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel II,
blz. 75.
(4) G. Paris: La littérature française au moyen âge, blz. 95 (Parijs, 1888).
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doch uit de verschillende streken van Frankrijk, kwamen schrijvers een genoeglijk
en eervol bestaan zoeken aan het hof van een vorst, die bekend stond om zijn rijkdom
en zijne mildheid. Philips was de beschermer van den grootsten Franschen dichter
van zijn tijd, Christiaan van Troye, alsmede van Gautier van Epinal en van den
naamloozen schrijver van ‘Li proverbe au vilain’(1). Ook zijn schoonbroeder,
Boudewijn V van Henegouw, was zeer met de letteren ingenomen. Doch ter wille
van zijn ernstig en beraden karakter, gaf hij de voorkeur aan didactische werken en
begunstigde hij veeleer geschiedschrijvers en vertalers dan dichters. Wanneer, met
dezes zoon Boudewijn VI, het Henegouwsche huis het graafschap Vlaanderen geërfd
had, vonden de gunstelingen van Philips van den Elzas in de nieuwe dynastie zulke
vrijgevige beschermers als dengene dien zij verloren hadden. Boudewijn's gade,
Maria van Champagne, was eene begeesterde liefhebster van poëzij en Boudewijn
zelf wordt aanzien voor den schrijver van Provençaalsche sirventes (minne- en
krijgsliederen), wier echtheid evenwel door sommigen in twijfel getrokken wordt.
Gedurende heel de XIIIe eeuw, blijft de Vlaamsch-Henegouwsche dynastie aan hare
overlevering getrouw. Dichters en prozaschrijvers waren steeds welkom: Mennessier
voltooide voor gravin Joanna den Perceval van Christiaan van Troye; Margareta
begunstigde Jan en Boudewijn van Condé; het Couronnement Renard is opgedragen
aan Willem van Dampierre. In Brabant ziet men hetzelfde schouwspel. De grootste
Belgische minnezanger der middeleeuwen, Adenet le Roi, was de gunsteling der
hertogen, en men weet dat een dezer laatsten, Hendrik III, eenige lieve liederen
schreef, welke ons bewaard gebleven zijn(2).
Doch niet alleen zucht naar weelde en naar het fijne genot dat de dichtkunst
verschaft, noopte de Belgische vorsten zich te omringen van schrijvers die de levende
taal beoefenden, evenals de bisschoppen vroeger de Latijnschrijvende geestelijken
aangehaald hadden. Reeds zeer vroegtijdig verzochten zij hen om die

(1) A. Tobler: Li proverbe au vilain, blz. XVIII (Leipzig, 1895).
(2) A. Wauters: Henri III, duc de Brabant (Bullet. de l'Académie de Belgique, 2e reeks, deel
XXXVIII-XL).
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kennis, die tot dan toe alleen in het bezit der geestelijkheid was, ook in het bereik
der wereldlijken te stellen, door de wetenschappelijke boeken in het Fransch te
vertalen. Hoogst merkwaardig is het dat, evenals België vroeger dan Frankrijk zelf
de levende taal in bestuurszaken gebruikt, ons land ook vroegtijdig de Romaansche
letterkunde verrijkt met menigvuldige vertalingen en allerhande didactische werken.
Een beroemd voorbeeld is dat van Boudewijn II, graaf van Guines (1169-1206).
Die vorst, vertelt Lambrecht van Ardres, ‘omgaf zich van schrijvers en meesters,
ondervroeg ze gedurig en luisterde oplettend. Doch daar hij graag alles had willen
kennen en niet alles onthouden kon, liet hij door meester Landri van Waben het
Hooglied van Salomo, met zijne mystieke uitlegging, uit het Latijn in 't Romaansch
overzetten, in welke taal hij het zich dikwijls liet voorlezen. Ook leerde hij de
evangeliën, vooral de Zondagsevangeliën, met de daarop betrekkelijke sermoenen,
welke vroeger, benevens het Leven van den heiligen abt Antonius, door zekeren
Alfred vertaald waren. Meester Godfried bezorgde hem eene overzetting, uit het
Latijn in het Romaansch, van een groot deel der Natuurkunde. Algemeen is het
bekend dat de eerwaarde vader Simon van Boulogne voor hem, eveneens uit Latijn
in Romaansch, Solin's boek over natuurgeschiedenis vertaalde en dat hij, om voor
zijne moeite betaald te wezen, hem zijn werk opdroeg en het hem in 't openbaar
voorlas(1)’.
Boudewijn van Guines stond zekerlijk niet alleen, en talrijke feiten getuigen dat
de Nederlandsche vorstenhoven door dezelfde weetgierigheid aangegrepen waren.
Wij wezen reeds op de voorliefde van Boudewijn van Henegouw voor de didactische
letterkunde. Verder is het niet ongelegen te herinneren dat - de louter godsdienstige
letterkunde daargelaten - de oudst gekende Fransche prozavertaling de beschrijving
is van den slag van Pharsalus, die rond 1240 door den Henegouwer Jan van Thuin
bewerkt werd.
Onder de verschillende vakken van ernstige letterkunde,

(1) G. Paris: La poésie du moyen âge, tweede reeks, blz. 25 (Parijs, 1895).
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bekleedde de geschiedenis de eereplaats. Hier nog begon men met vertalingen. Het
oudst gekende werk van dien aard, in 't Fransch, werd geleverd door Nicolaas van
Senlis, voor Iolande, gravin van Saint-Pol, zuster van Boudewijn V van Henegouw,
die hem vóór 1198 een handschrift van den Latijnschen tekst van de kronijk van
Turpin vermaakt had(1). Sedert dien, vermeerdert het aantal overgezette werken snel.
Rond 1225, zegt G. Paris, onderneemt een geestelijke, met de ondersteuning van
Rogier, burggraaf van Rijsel, in le Livre des Histoires, de vertaling, in Fransche
proza, van geschiedkundige verhalen uit de meest verschillende bronnen, van de
schepping der wereld af tot aan zijnen tijd(2). Moet men Jacob van Guise gelooven,
dan heeft Boudewijn VI van Henegouw een dergelijk werk doen samenstellen. Doch
de geschiedenis van den lande wekte meer belangstelling dan de wereldgeschiedenis.
De Genealogia comitum Flandriae werd vertaald gedurende de eerste helft der XIIIe
eeuw, en de levende taal diende niet meer alleen tot het verspreiden van Latijnsche
werken, doch weldra ook tot het schrijven van oorspronkelijke verhalen. Een ridder
van Artesië, die in dienst van den heer van Béthune stond, schrijft over de oorlogen
tusschen Frankrijk, Vlaanderen en Engeland, eene kronijk die, om haren openhartigen
en geschakeerden trant, onder de beste lettervruchten van dien tijd gerekend wordt;
eenige jaren later besluit Boudewijn van Avesnes de geschiedenis van Henegouw te
laten opstellen. Op dat tijdstip is geschiedkunde overigens niet meer het monopolie
der edellieden: de bevolking der steden lusten ze, en 't is voor de Doornijksche
burgerij dat Philips Mousket rond 1240 zijne rijmkronijk schreef.
Zoo de burgerij de neiging van den adel voor de ernstige letterkunde deelt, bezit
zij ook hare dichtkunst, eene dichtkunst die teenemaal verschilt van de hoofsche
rijmelarij, de versnapering der schoone edelvrouwen en der heeren. Inderdaad, het
‘dieren-epos’ nam, in de gemeenten, de plaats in welke het ridderlijk heldendicht in
de kasteelen innam. Het is genoeg

(1) G. Paris: La littérature française au moyen âge, blz. 137.
(2) Ibid., blz. 138.
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bekend dat de bestanddeelen van dat epos zeer oud zijn, veel ouder dan de
middeleeuwen, ja dan het Christendom. Doch het blijft ook waar dat de dierenfabels
van Oosterschen, Griekschen of Germaanschen oorsprong, die van mond tot mond
rondgingen, in het Noorden van Frankrijk en in de Nederlanden en juist ten tijde
waarop de koopmansnederzettingen gesticht werden, wil zeggen in de XIe eeuw, de
vervorming ondergingen welke haar zulke buitengewone befaamdheid geven moest.
In die streken is het dat de helden dier verhalen verpersoonlijkt werden en
persoonsnamen kregen; daar is 't dat, naast Reinaart en Isengrim, eene menigte
mindere personages geschapen werden: Nobel (de leeuw), Grimbert (de das), Bellijn
(de ram), Kanteklaar (de haan), Cuwaart (de haas), Tibert (de kater), Bernard (de
ezel), wier deels Romaansche, deels Germaansche namen, door hunne verscheidenheid
zelve, schijnen te verraden dat de beide volkenrassen van België even ijverig aan het
epos gewerkt hebben.
Meester Nivardus, een Vlaamsch priester, wellicht een Gentenaar, - doch die in
alle geval zoo goed op de hoogte van de Waalsche taal, zeden en volksspreuken was,
dat men met schijn van waarheid beweren kon dat hij tot Fransch-Vlaanderen
behoorde(1), - vatte reeds in de eerste helft der XIIe eeuw, in een klerikalen en satirieken
trant de dierenvertelsels samen die hij rondom zich hoorde. Nivardus' dichtstuk vond
geen bijval bij het volk, omdat het in 't Latijn geschreven was en overigens al te veel
toespelingen bevatte op de godsdienstige of staatkundige twisten van den tijd. Doch
de levende taal beproefde het ook, de avonturen van Isengrim en Reinaart te schetsen.
Eene menigte kleine luimige en pittige Fransche gedichten werden van stad tot stad
verspreid en deden aan de predikers eene noodlottige mededinging; deze ontlokte
hun bittere klachten, wier naklank tot ons gekomen is.
Reinaart kan doorgaan als de bewuste en natuurlijke poëzij der burgerij; doch
naast hem, stonden nog deftigere vakken in eere, zoo niet onder de handwerkslieden
en het gemeen van de

(1) L. Willems: Etude sur l'Ysengrinus, blz. 100 (Gent, 1895).
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steden, dan toch onder de patriciërs. De rijke ‘colieden’ en de ‘ledichgangers’ (otiosi)
die de hoofsche zeden der edellieden in alles zochten na te volgen, verslonden, in de
XIIIe eeuw, de Fransche heldendichten. Het is ongetwijfeld om hunnentwil, dat vele
zulker ruwe en manhaftige heldendichten der eerste tijden tot verbasterde gewrochten
zonder smaak of kleur omgewerkt werden.
Het indringen van de hoofsche literatuur in de steden moest een aanzienlijken
invloed oefenen op de levenswijze der burgerij. Doch de edelen zagen minachtend
neder op de ‘heren’ uit de steden, die hunne kleederdracht en hunne steekspelen
nabootsten. Eene nog al luimige parodie der XIIIe eeuw, le Siège de Neuville, vertelt
‘in half-Vlaamsch, half-Picardisch dialect, eene ingebeelde belegering, waarvan de
helden der beide partijen goede burgers uit Vlaanderen zijn, die voorgesteld worden
alsof het Willem van Oranje of Garin van Lorreinen gold’(1).
In die steden waar de rijkdom, reeds van de XIIIe eeuw, meer dan ergens elders
de drift naar feesten en vermakelijkheden ingevoerd had, moest natuurlijk het
denkbeeld ontstaan, letterkundige wedstrijden uit te schrijven, evenals men er
steekspelen inrichtte. Die wedstrijden, die reeds van den beginne gekend waren onder
den naam van puis, worden vermeld te Atrecht, Valencijn, Rijsel, Dowaai, Kamerijk,
Doornijk. Weldra verspreidden zij zich ook in Vlaamsch-Vlaanderen, waar zij
vroegtijdig de ‘Camers van Rhetorika’ deden ontstaan(2).
Zooals men ziet, was de Fransche letterkunde, tot op het einde der XIIIe eeuw,
zeer vruchtbaar in Vlaanderen, Henegouw en Brabant, tot dusverre zelfs dat zij, in
de Nederlanden, eene onafhankelijke en oorspronkelijke Germaansche letterkunde
belette te ontluiken. Langen tijd vergenoegden de Vlaamsche schrijvers zich, Fransche
stukken te vertalen of te bewerken. Tot op het einde der XIIIe eeuw waren de
Romaansche gewrochten het eenige geestesvoedsel voor de Dietsche gouwen. De
adel en de ontwikkelde standen lazen de Fransche dichtwerken in oorspron-

(1) G. Paris: La littérature française au moyen âge, blz. 50.
(2) De oudste Rederijkerskamer is, meen ik, ‘Alpha en Omega’ van Iepere die in den loop van
de XIVe eeuw gesticht werd.
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kelijken tekst; de andere standen kregen vertalingen van ‘Waelsche’ boeken. Vele
oorzaken verklaren dien onnatuurlijk schijnenden toestand: de maatschappelijke
stand was dezelfde in de Dietsche en in de Waalsche streken, Frankrijk oefende een
grooten invloed, en het Fransch was benoorden de taalgrens ongemeen verspreid.
De navolging der Fransche gewrochten had voorzeker de snelle ontwikkeling der
Nederlandsche letterkunde niet kunnen beletten, zoo, tusschen Maas en Noordzee,
een dichter opgestaan was met zulke kloeke ziel, zulke oorspronkelijke
verbeeldingskracht als Wolfram van Eschenbach of Hartman von der Aue. Doch die
letterkunde bevond zich in teenemaal ongunstige verhoudingen. Op dien weelderigen,
overbebouwden bodem, werd het karakter vroegtijdig practisch, prozaïsch: het vond
meer smaak in het nuttige dan in het schoone, en vergde van de letterkunde, in de
eerste plaats, levensregelen en zedenspreuken. De burgerij die Vlaanderen's
staatkundige ontwikkeling bestuurt, wijst ook de richting aan, die de Vlaamsche
letterkunde nemen moet.
Hoe weinig oorspronkelijkheid die letterkunde biedt, toch is zij, met het oog op
de verstandelijke beweging in de middeleeuwen, van groot belang. Inderdaad, dank
zij haar, konden de meeste Fransche dichtwerken naar Duitschland overgaan. België
was, in de XIIe en XIIIe eeuw, wat het in de XIe eeuw geweest was: de bemiddelaar
tusschen de Romaansche en de Germaansche beschaving, die naast elkander op zijn
grondgebied bloeien.
Die rol verschijnt dadelijk met den eersten dichter dien de geschiedenis der
Nederlandsche letteren vermeldt, w.z. met Hendrik van Veldeke. Deze is, wat bij
een Vlaamsch schrijver verwondering baren zal, een ridder als Cono van Béthune
of Wolfram von Eschenbach. Doch terwijl Wolfram lezen noch schrijven kon, is van
Veldeke geleerd: hij kent Latijn en Fransch; hij behoort tot die klasse van hooger
ontwikkelde edellieden, waarvan de graaf van Guines, op hetzelfde tijdperk, zulk
merkwaardig voorbeeld is. Van Veldeke zal dan ook vertaler wezen. Zijne
Sint-Servaes-Legende is aan Latijnsche teksten ontleend, terwijl zijn Eneït bewerk
is naar het Roman d'Enéas van
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Benedictus van Sainte-More. Zijn pogen werd met grooten bijval beloond. Van
Veldeke bracht in de Germaansche letterkunde de kennis dier hoofsche poëzij, die
er van toen af zulken diepen invloed moest oefenen. Overigens verliet hij vroegtijdig
zijn vaderland om zich in Duitschland te vestigen. Ongetwijfeld was het Fransch
toen reeds te zeer onder den Belgischen adel verspreid, opdat een eenvoudig vertaler
den bijval hadde kunnen verwerven, welke den ridder uit Loon aan de overzijde van
de Maas ten deel viel. In Duitschland, niet in de Nederlanden, werd hij door de
dichters als hun ‘meester’ aanzien.
Van Veldeke is de oudste en de eenige beroemde van een wezenlijk legio vertalers.
Heel de XIIIe eeuw door, werd elk heldendicht dat in Frankrijk eenigen ophef maakte,
dadelijk in het Vlaamsch overgezet. Geene enkele dier vertalingen bezit overigens
de minste waarde. Zij doen onwillekeurig denken aan de vertalingen van Fransche
romanliteratuur van onzen tijd. Kunst noch vorm zijn daarin te vinden. Zij hadden
geen ander doel dan aan de meer en meer geuite voorliefde van het publiek te voldoen.
In onderscheid met van Veldeke, maken die schrijvers geen deel uit van de
ridderschap: zij schrijven voor de burgerij, 't is in de burgerij dat zij ontstaan. De
meesten hunner schijnen te behooren tot die groep gemeenteklerken die, zooals wij
zagen, door den aard van hun ambt, Fransch moesten kennen. Diederik van Assenede
(† rond 1293), vertaler van Floris ende Blancefloer, was dit voorzeker, evenals
waarschijnlijk ook Segher Diegotgaf (einde XIIIe eeuw) en Loy Latewaert
(1330-1350), bewerker van Seghelijn van Jherusalem, die, naar hun naam te
oordeelen, geene edellieden zijn. Toch oefenen die duistere schrijvers, door hunne
vertalingen, een tamelijk grooten invloed op de Nederlandsche letterkunde in de
middeleeuwen. Niet alleen deden zij daarin eene menigte uit het Fransch ontleende
woorden opnemen, doch zij deden ook zekere in Romaansche dichtkunst gebruikelijke
prosodische gewoonten aannemen.
In de kleurlooze menigte vertalers, onderscheidt zich een zeer levendig figuur,
namelijk Willem, de schrijver van Reinaart. Wel is waar heeft hij nogmaals, zooals
hij zelf zegt, de stof van
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zijn gedicht aan ‘Waelsche boeken’ ontleend, doch hij heeft zijne voorbeelden
overtroffen, en zijn verhaal, waaraan hij eene echt Vlaamsche kleur wist te geven en
dat hij in de omstreken van Gent en in het land van Waas, ‘het soete land’, laat spelen,
blijft het meesterstuk van het middeleeuwsch dierenepos. De bijval van Reinaart is
licht te begrijpen, als men bedenkt hoe zeer die fabel overeenkwam met het karakter
en met de gevoelens van de bevolking der steden(1). De dichter werd door zijn
onderwerp zelf begeesterd. Hoewel de heldendichten graag gewild waren, konden
zij de dichters uit de burgerklasse niet bezielen; gansch anders was het met de
avonturen van Reinaart, waar de spottende en bijtende scherts zich volop lucht kon
geven. Niettegenstaande de mode, bleven de heldendichten kleurloos, koud en stram
in dit land van nering en hanteering, dat Vlaanderen hiet; het dieren-epos daarentegen
kreeg hier zijn klassieken vorm; men weet dat Willem's gewrocht vroegtijdig in al
de Germaansche landen verspreid, er nog steeds populair is.
Evenals Willem, werd de andere groote vertegenwoordiger der Vlaamsche
letterkunde, Jacob van Maerlant, in de XIIIe eeuw, insgelijks door het burgerlijk
gevoel bezield. Hij, die weldra de ‘vader der Dietsche dichters’ zou genoemd worden,
behoorde, evenals Diederik van Assenede en Segher Diegotgaf, tot die stedelijke
‘clercken’, die in hun vrijen tijd Fransche dichtstukken vertaalden. Als zij, begon
van Maerlant met overzettingen van werken van Robrecht van Borron, Benedictus
van Sainte More en Gautier van Châtillon. Doch zijne verdienste bestaat daarin, dat
hij het eerste voelde hoe weinig de hoofsche en ridderlijke trant strookte met den
aard zijner landgenooten. Hij stichtte in Vlaanderen het didactisch vak, dat zoo
wonderwel overeenkomt met het practisch en verstandig karakter van den lande.
Nadat hij in den beginne eenen tol betaald had aan de heerschende mode, bezint hij
zich, krijgt hij walg van de wufte en gevaarlijke romanliteratuur, van de ‘boerten’
der

(1) Voor Sint-Omaars wordt het feit bevestigd door Gautier van Coinsi, aangehaald door te
Winkel: Maerlant's werke i beschouwd als spiegel van de XIIIe eeuw, blz. 191 (2e uitg. Gent,
1892).
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dichters en hangt hij de ‘wijse clercken’ aan, wier Latijnsche werken een kostbaren
schat van kennis bevatten.
‘Wat waelsch is, valsch is’,

schrijft hij; daarom verbrandt hij wat hij vroeger vereerde, en vraagt hij aan Vincentius
van Beauvais, aan Pieter Comestor, aan Thomas van Cantimpré de nuttige waarheden,
die hij niet vindt bij die
‘... Scone waelsche valsche poëten
Die meer rimen dan si weten’.

Die herhaalde aanvallen op de ‘Waelsche poëten’ mogen ons echter niet verleiden,
in Maerlant eenen vijand van Frankrijk te zien, zooals wel eens gedaan werd(1). Wat
hij afkeurt en verwerpt zijn de in 't Fransch, niet de door Franschen geschreven
boeken. Met zijne tijdgenooten, aanschouwt hij, daarentegen, Frankrijk als het land
van alle kennis, van alle wijsbegeerte:
‘Wie verhief wilen so scone
In die werelt die Griexe crone,
Daerna Rome, nu Vrancrike?
Clergie deet al sekerlike’.

Hij voelt zelfs voor dit vaderland der letteren eene wezenlijke begeestering, en het
is opmerkenswaardig dat men bij dien dichter, die zoo kort vóór den Sporenslag
schreef, de volgende hoogdravende lofrede van Philips den Schoone's regeering
vindt:
‘Riddersceep ende clergie
Regneert onder die crone vrie,
Cuusheit, eere, tucht ende vrede
Es daer meest inder werelt mede(2)’.

Die lof is overigens gansch natuurlijk verklaarbaar als men bedenkt welke verbazende
aantrekking de Parijzer hoogeschool toen op de Nederlanden oefende. Sedert dat,
met de keizerlijke Kerk, de groote kloosterscholen verdwenen waren, was Parijs,
voor Vlaanderen als voor Lotharingen, feitelijk eene verstandelijke hoofdstad
geworden(3). Al de eenigszins geleerde geeste-

(1) te Winkel: Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de XIIIe eeuw, blz. 395. Zie ook
W. De Vreese: Jacques van Maerlant, in de Biographie nationale publiée par l'Académie
de Belgique, deel XIII, blz. 64: ‘Buiten zijn land, vereert Maerlant geenerlei volk meer dan
het Fransche volk’.
(2) te Winkel: op. cit., blz. 396.
(3) Philips van Harvengt († 1182), abt van Bonne-Espérance, zegt dat ‘Parisius honestam
scientiam acquisivisse honestum est’.
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lijken hadden, in Sinte-Genoveva's-klooster, de lessen van dezes beroemde meesters
bijgewoond. Gillis li Muisit zegt ons dat drie en zeventig studenten van Doornijk
alleen, gedurende zijne jeugd de lessen der Parijzer hoogeschool volgden(1). Talrijke
beurzen werden gesticht om onbemiddelden scholieren toe te laten daar hunne
opleiding voort te zetten. In van Maerlant's tijd had kanunnik Arnold van Maldegem
verscheidene beurzen gesticht voor jongelieden uit het Brugsche Vrije, waar de
dichter geboren was(2) Doch de Nederlanden stuurden niet alleen scholieren, doch
ook meesters naar Parijs, onder meer Siger van Brabant en Hendrik van Gent(3). De
kloekste geesten van den lande vonden dus, aan de oevers van de Seine, een waardig
tooneel voor hunne eerzucht of hunne bedrijvigheid; men begrijpt dan ook dat, in de
volgende eeuw, Jacob van Guise, met het oog op de uitwijking van de Belgische
geleerden naar Parijs, zijnen landgenooten kon verwijten dat zij slechts de sciencias
grossas atque palpabiles lustten.
Met rechtschapen inzicht had van Maerlant het verdienstelijk plan opgevat, de
kennis die tot dan toe het monopolie der geestelijken gebleven was, ook in het bereik
der wereldlijken te brengen. In den waarsten zin des woords was hij een
volksbeschaver. Hij behandelde alle takken der menschelijke wetenschap:
natuurgeschiedenis in Der naturen Bloeme, staatkunde en zedeleer in de Heimelicheit
der Heimelicheden, heilige schrift in den Rijmbijbel, algemeene geschiedenis in den
Spiegel historiael. Die gewrochten kwamen juist van pas en maakten dadelijk een
verbazenden opgang: eenigen hunner werden zelfs - eenig voorbeeld wellicht in de
toenmalige Vlaamsche letterkunde - waardig geacht in 't Fransch vertaald te worden(4).
Doch

(1) Poésies de Gilles le Muisit, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel I, blz. 106 (Leuven, 1882). In
1472 bestond te Ieperen, nog eene ‘broederschap der scholieren van Parijs’. Diegerick:
Inventaire des chartes de la ville d'Ypres, deel VII, blz. 166, nr 2389.
(2) Bullet. de la comm. roy. d'Histoire, 5e reeks, deel V, blz. 109.
(3) Wauters: Bullet. de l'Académie de Belgique, 2e reeks, deel XI, blz. 358. Omtrent Siger van
Brabant, zie het onlangs verschenen werk van Mandonnet: Siger de Brabant et l'Averroïsme
latin au XIIIe siècle (Freiburg, 1899).
(4) P. Fredericq: Het Brugsch fragment der Fransche vertaling van Maerlant's ‘Wapene Martijn’
(Tijdschrift voor Nederl. taal- en letterkunde, 1884). Zie G. Huet: La traduction française
des Martins de Maerlant (Romania, 1900, blz. 98 en volg.).
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't was niet alleen om hun ietwat paedagogisch karakter dat de burgerij die boeken
lustte: 't was ook om de goede raadgevingen die zij behelsden, om hun ernstigen,
godgewijden trant. De dichter wil dat wetenschap opbouwe en veredele en, evenals
alle zedenmeesters, put hij daarin argumenten tegen het zedenbederf dat, volgens
hem, leeken en geestelijken overrompeld had. Zeer dikwijls verheft zijne schier altijd
kloeke en sobere taal zich dan tot wezenlijke welsprekendheid. Maerlant's dichterlijke
bezieling is eigenlijk in hoofdzaak christelijk. Nooit was hij meer verheven dan in
zijne gedichten Van den lande van oversee en Der kerken claghe, waarin hij, na de
inneming van Acra, een nieuwen kruistocht predikte. Men mag, overigens, met grond
veronderstellen dat zijne welsprekende vermaningen weinig indruk op zijne
landgenooten maakten. De burgers, die smaak vonden in den Rijmbijbel of in den
Spiegel historiael, bleven volkomen koel tegenover het gedacht van den kruistocht;
gewis vertolkte van Heelu veel juister hun gevoelen, toen hij verklaarde dat het even
verdienstelijk is ‘roefhuse te brekene af’ dan te strijden voor de herovering van het
heilige graf(1).
Voorzeker werd van Maerlant's invloed zeer overschat, als hij aanschouwd werd
als den aanvuurder dier Vlaamsche democratie welke, drie jaar na zijnen dood, een
Fransch leger onder Kortrijk's muren vernielen, en van dan af aan de geschiedenis
der Nederlanden eene andere richting geven moest. Inderdaad, van Maerlant heeft
niets van een politischen dichter, en zoo hij eenvoud van zeden predikt, zoo hij
armoede en arbeidzaamheid prijst, moet men daarin niet meerder zien dan de gewone
boetpredikatiën van de moralisten van alle tijden, en geenszins aanvallen tegen de
patriciërs van de steden, wier macht in Kortrijk's veld een graf vond. In zijne werken
is geenerlei spoor van de maatschappelijke eischen, die toen onder de wevers en de
vollers van de groote steden opstegen. Doch, zoo hij zekerlijk geene mannen als De
Coninc, Zannekin en Artevelde bezielde, oefende hij niettemin een beslissenden
invloed op het Vlaamsche volk. Niet dat hij hetzelve teenemaal uit zijne afhankelijk-

(1) Zie hooger, blz. 231.
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heid tegenover de Fransche werken trok (in de XIVe eeuw werden nog vele Fransche
werken vertaald en, zelfs ten tijde van Maerlant, vertaalde Hein van Aken le Roman
de la Rose), maar omdat hij zijne taal verhief tot den rang van letterkundige taal,
omdat hij er een werktuig van maakte dat 's lands geest ten volle uiten kon. Hij
verdiende alleszins den naam van ‘vader der Dietsche dichters al te gaar’, dien
Boendale hem geeft. Tot het einde van de middeleeuwen werden zijne stappen
gevolgd door de meeste schrijvers die zich in de Nederlandsche letterkunde
onderscheidden, en zoo men, na zijnen dood, tot uitspanning nog ‘Waelsche boeken’
las, was het in zijne werken dat de Vlaamsche ziel, voor 't eerst, het haar passend
geestesvoedsel vond.
In België ging het met de kunst evenals met de letteren. Zij ook ondergaat, in de
XIIe en in de XIIIe eeuw, Frankrijk's invloed en 't is weer in de Waalsche gedeelten
van het land dat die invloed het hevigst is. Zijn brandpunt is niet Luik, wiens
beteekenis, zoowel op het gebied van kunsten als op dat van letteren, den val der
keizerlijke Kerk niet overleefde, maar wel Doornijk. Wij zagen reeds dat, gedurende
het voorgaande tijdvak, Doornijk oneindig bijdroeg tot verspreiding van bouwkunst
en beeldhouwkunst in de Vlaamsche gouwen. In de XIIe eeuw klom die beweging
nog. De Fransche spitsbogenstijl werd langs Doornijk in België ingevoerd, evenals
de Romaansche bouwstijl er vroeger, uit Duitschland, langs Luik ingevoerd werd.
Het prachtig koor waardoor, onder bisschop Walter van Marvis (1219-1251), het
Romaansch koor der hoofdkerk vervangen werd, is, zoowel onder opzicht van plan
als van uitvoering, een zuiver Fransch gewrocht. Toch kon de Doornijksche school
zich niet met eene slaafsche navolging van den Franschen stijl vergenoegen(1). De
schoone Sint-Jacobs-, Sint-Nicolaas-, Sint-Quintens- en
Sinte-Maria-Magdalenakerken, welke de hoofdkerk omgeven, hebben een recht
oorspronkelijk karakter. Met haar vierkant kooreind, hare zuilen uit een enkel stuk,
hare

(1) Omtrent deze school, zie L. Cloquet: Compte-rendu des travaux du dixième congrès
(archéologique) tenu à Tournai du 5 au 8 août 1895, blz. 368 en volg., die hare belangrijkheid
echter schijnt overdreven te hebben.
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lansvormige vensters zonder middenposten noch klaverblad, hare opene, doorloopende
smalle gaanderij, eindelijk haren spitsgevel, ingesloten door twee, met dunne zuiltjes
versierde hoektorentjes, zijn zij typen van sierlijkheid en goeden smaak, die dadelijk
den blik treffen.
De Doornijksche stijl verspreidde zich overal waar steen uit de Doornijksche
groeven gebezigd werd(1). Men vindt hem te Valencijn, in het Oosten van Henegouw,
in Vlaanderen, behalve aan de zeekust(2), ja in Holland. Sint-Jans-(3) en
Sint-Nicolaaskerken, te Gent, zijn daarvan onwraakbare blijken, en de hoofdmotieven
van die kerken zijn gemakkelijk te vinden in de vóór het midden der XIVe eeuw
gemaakte gebouwen van Brugge. Ongelukkiglijk kennen wij de namen dier
kunstenaars niet die, onder de regeering van Joanna en van Margareta van
Constantinopel, tijdens welke de bouwkunde groote blijken van levenskracht gaf,
zoovele monumenten uit Vlaanderen's bodem deden verrijzen. Een enkele naam
bleef ons bewaard: die van den Waal Arnold van Binche, den bouwmeester van de
mooie kerk van O.-L.-Vrouw van Pamel, te Oudenaarde. Hoogstwaarschijnlijk zijn
ook de andere steenen monumenten van het graafschap aan Waalsche bouwmeesters
te danken. De streek die de bouwmaterialen leverde, leverde nog, als voorheen,
degenen die ze moesten gebruiken. Overigens kan men niet twijfelen over de faam
die de Doornijksche bouwmeesters in de Scheldevallei verworven hadden, als men,
nog in de XIVeeeuw, Doornijksche kunstenaars aan het Gentsche belfort en aan het
Brugsche stadhuis ziet werken.
Brabant onderging niet, als Vlaanderen, den invloed van de

(1) Die steen werd bij uitnemendheid, in de Nederlanden, algemeen gebezigd door de
beeldhouwers. In 1284-85 kochten de magistraten van Dordrecht zulke steen tot het uitvoeren
van werken aan de Stadshalle. Dozy: Stadsrekeningen van Dordrecht, blz. 14 ('s Gravenhage,
1891).
(2) Inderdaad, de Doornijksche steen ware slechts over landwegen in die al te verre van de
Schelde verwijderde streek kunnen komen, wat al te duur zou geweest zijn. Daarom liet men
uit de omstreken van Béthune, langs de Scarpe en de Leie tot Waasten, de prachtige zandsteen
komen, waarmede de bekleedingen van den gevel der Iepersche hallen gemaakt zijn. De
Doornijksche steen diende alleen voor beeldhouwwerk. Overigens, zooals wij zullen zien,
werd hardsteen slechts bij uitzondering verwerkt in West-Vlaanderen, waar vooral baksteen
gebezigd werd.
(3) Thans Sint-Baafskerk.
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Waalsche stad. Daar het zelf rijke steengroeven bezat, moest het zijne steen elders
niet nemen; daardoor ontsnapte het aan den inval der buitenlandsche bouwmeesters.
Zijne monumenten hebben dan ook een gansch ander uitzien dan die van Vlaanderen.
Hoewel het koor van Sint-Jans te Gent en dat van Sinter-Goedele te Brussel rond
denzelfden tijd gebouwd zijn, is het onbetwistbaar dat beide tot verschillende scholen
behooren. Die zelfstandigheid van de Brabantsche bouwkunde verklaart den bijval,
dien zij later verwierf. Van de XVe eeuw af, zal zij in alle gouwen der Nederlanden
schitteren en ze met prachtige gebouwen verrijken.
De Vlaamsche kuststreek die, evenals Brabant, van de Doornijksche school
onafhankelijk bleef, was, evenals hetzelve, de bakermat van eene inheemsche
oorspronkelijke kunst. Ook hier oefenden de bouwmaterialen invloed op de
ontwikkeling der bouwkunde. De langs de Schelde verscheepte hardsteen kon die
verre, ten Zuiden van de uitmonding dezes grooten strooms gelegene streek niet
bereiken. Men bezigde dus baksteen. Ongetwijfeld zochten de bouwmeesters overal
hunne ingeving in Fransche of Doornijksche gewrochten, doch de gebruikte bouwstof
verplichtte hen nieuwe doenwijzen aan te nemen, welke aan de kerken van die streek
- aan die van Damme en van Lissewege bij voorbeeld - een zoo eigenaardig uitzicht
geven. Het is vooral in de ornementatiek, dat de baksteen meesterstukken van smaak
en phantasie verwekken moest. De muurversiering van den in de XIIIeeeuw
gebouwden spijker van Ter-Doest is een voorbode van de lieve gevelspitsen die, ten
huidigen dage, in de straten van Brugge, Ieperen en Gent, de blikken van de bezoekers
streelen.
De meesten der in de XIIIe eeuw in Vlaanderen gebouwde kerken zijn
parochiekerken. Op de kosten der inwoners opgericht, getuigen zij van de macht en
den rijkdom der groote gemeenten van het land. Toch zijn zij daarvan niet de volste
uiting: 't is in de burgerlijke gebouwen dat de luister der burgerij zijne verhevenste
uitdrukking vindt. Zoo men in Frankrijk, in Duitschland, in Engeland, tempels aantreft
die, om hunne zuivere lijnen en hunne onberispelijke verhoudingen, verre
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boven de Nederlandsche kerken staan, zoo vindt men daar nergens een gebouw dat
met de hallen van Brugge en vooral met die van Ieperen wedijveren kan. Hier staat
men tegenover eene heel nieuwe, heel oorspronkelijke kunst. Vlaanderen ontleende
nergens het model van die groote, einstige gebouwen, wier aangrijpend karaker van
grootschheid en manhaftigheid geenszins het practisch doeleinde uitsloot. Zij zijn
scheppingen van het steedsch vernuft, dat ook in de letterkunde zulke diepe sporen
liet, door ze aan de slaafsche nabootsing der Fransche werken te ontrukken.
Schitterender nog was de uitslag op kunstgebied: in die hallen vond de Vlaamsche
beschaving der XIIIe eeuw hare edelste en verhevenste uiting.
De schets van den verstandelijken trap der Nederlanden in de XIIe en XIIIe eeuw
ware onvolledig, zoo wij ook ten slotte niet eenige vluchtige beschouwingen gaven
over de eigenaardige uitingen van den godsdienstzin in België, gedurende dat tijdvak.
Men weet hoe levendig dat gevoel in de XIe eeuw was, en met welke hevigheid het
zich bij den eersten kruistocht en bij den investituur-strijd uitte. De toen in 't leven
geroepen begeestering bleef lang bestaan. Meer dan eene eeuw lang bleef België
eene kweekschool voor kruisvaarders en werden voortdurend nieuwe abdijen
opgericht. De tweede kruistocht verwekte daar zulke begeestering, dat zekere
gemeenten, naar men zegt, het grootste deel harer mannelijke bevolking vertrekken
zagen. Dirk van den Elzas trok viermaal naar het Heilige Land, Philips van den Elzas
stierf er in 1191, Boudewijn IX speelde in den vierden kruistocht dezelfde rol als
Godfried van Bouillon in den eersten.
Terzelfder tijd werden steeds nieuwe kloosters gesticht. Het waren niet meer
uitsluitend de vorsten, die hunne oprichting bevorderden. Edelen, ja eenvoudige
burgers wedijverden met hen. De nieuwe Premonstratenzer- en Cistercienzerorden
verspreidden zich uit Frankrijk in de Nederlanden zoo snel als, in het vorige tijdvak,
de Cluniacenzerorde. Bij het leven van Sint Bernardus, werden niet minder dan zeven
Cistercienzerkloosters gesticht(1). Deze kloosters waren zonder onderscheid

(1) G. Vacandard: Vie de S. Bernard, deel II, blz. 401, 402 (Parijs, 1895).
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over heel het land verspreid: de Waalsche streek hield op, bij uitstek het land der
kloosters te wezen. Van de Nederlanden gingen de nieuwe orden naar Duitschland
over, en het waren koloniën van Belgische monniken die, generzijds den Rijn, menige
Cistercienzerabdij bevolkten(1).
Het godsdienstig gevoel was niet minder levendig in de steden dan op het platteland,
doch dáár nam het een eigenaardig karakter aan. Vroegtijdig zocht de burgerij zich
te onttrekken aan de geestelijke voogdij der kloosters, evenals zij, op gerechtelijk en
economisch gebied, zich zocht te onttrekken aan die der leenroerige heeren. Zij
verstaat, zelve de priesters harer parochieën, zelve de meesters harer scholen aan te
stellen. Reeds in de XIIe eeuw, bouwen de patriciërs kapellen, die zij trachten als
openbare kerken te doen aannemen. In de XIe eeuw bezitten de gilden reeds hunne
kapelaans. Weldra wemelt het van godsdienstige broederschappen van allen aard.
Het aantal gasthuizen vermeerdert met ongehoorde snelheid.
Zoo men de oude kloosters en de kapittels met onverholen vijandschap bejegent,
worden de bedelorden daarentegen met begeestering ontvangen. Alle steden van
eenige beteekenis bezitten reeds, van de eerste helft der XIIIe eeuw af, hare
Franciscaner- en Dominicanerkloosters, en, in den strijd van die orden tegen de
wereldlijke geestelijkheid en de oude kloosters, verklaart de openbare meening zich
onstuimig voor de nieuw-gekomenen. Deze nemen een werkzaam deel aan het
steedsche leven: zij prediken in de kerken en vergezellen de gemeentelegers als
aalmoezeniers. Een hunner liet ons het aangrijpendste en nauwkeurigste verhaal(2)
van den heldhaftigen strijd, welken de Vlaamsche steden weldra tegen Frankrijk
zullen uithouden.
Die onafhankelijkheid, welke het godsdienstig gevoel in de steden kenschetste,
was niet zonder gevaar voor de orthodoxie. In die levendige en onrustige gemeenten,
waar zoovele menschen van verschillende verhouding tegenover elkander stonden,
moest geloofsijver lichtelijk tot ketterij overslaan.

(1) Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, deel II. blz. 15 (Leipzig, 1891).
(2) De schrijver der Annales Gandenses was minderbroeder te Gent.
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Evenals, ten tijde van het Roomsch keizerrijk, het Christendom zelf, verspreidde de
ketterij zich onder de kooplieden en handwerkslieden van de steden. Reeds in de
XIIe eeuw, zijn een groot deel van de wevers door verdachte leerstellingen
aangestoken. Tanchelm verspreidt te Antwerpen, onder het volk, eene leer, welke
de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament des altaars loochende, en, heel
den loop der XIIe eeuw door, komt de dwaling als een smeulend vuur, bestendig, nu
hier dan ginds, weder plotselings te voorschijn(1). De door de gemeentebeweging
veroorzaakte zedelijke en maatschappelijke storingen verklaren genoegzaam dien
staat van zaken. De geestelijkheid kon overigens het hoofd bieden aan 't gevaar.
Moedige priesters namen de taak op zich, het evangelie aan het volk te prediken. Zij
leefden onder het volk, maakten voor hetzelve geestelijke zangen in zijne taal, namen
deel aan zijne zondagsvermaken. Zoo deed, bij voorbeeld, te Luik, Lambrecht de
Stotteraar, een zoo merkwaardig als oorspronkelijk figuur. Hij verwierp de kostelijke
overzeesche bedevaarten en stelde aalmoezen en naastenliefde verre daarboven. Hij
bevestigde dat men minder zondigde met 's Zondags te werken dan met naar
goochelaars te kijken, te zingen of te dansen op het voorplein van kerken of op
kerkhoven(2). Deze predikatiën droegen goede vruchten: in de XIIIe eeuw is het gevaar
bezworen; ketterij bestaat nog slechts sporadisch te Dowaai en te Atrecht; 't is eene
beweging zonder beteekenis noch gevolgen geworden.
De pogingen van Lambrecht den Stotteraar en van zijne makkers getuigen van de
onrust en de verwarring, waarmede het ontstaan der steden gepaard ging. Hunnerzijds
komen de begijnenhoven te voorschijn als afdoende uiting van de tot de

(1) P. Fredericq: Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, blz. 10 en volg. (Gent, 1892).
(2) P. Fredericq: Les documents de Glascow concernant Lambert le Bègue (Bulletin de l'Académie
de Belgique, 3e reeks, deel XXIX). Lambrecht predikte den ‘textores et pellifices’. Hij had
voor hen het Leven der Maagd Maria en de Handelingen der Apostelen in Romaansche
verzen overgezet, in navolging van een ‘magister Flandrensis’, die ook het boek der psalmen
voor het volk vertaald had. Van Lambrecht bezit men een Antigraphum, uitgegeven door A.
Fayen, in 1899, in het Bulletin de la Commission royale d'Histoire. Meer onlangs heeft P.
Meyer (Romania, Oct. 1900) bewezen dat hetzelfde personage ook Romaansche gebeden
en een almanak gemaakt had.
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orthodoxie teruggekeerde steedsche godsvrucht. De eerste begijnen waren weduwen
of jongedochters die, zonder kloostergelofte te doen, haar leven wijdden aan gebed,
aan kastijding en aan krankenverpleging. In de steden waar zoovele vrouwen, ten
gevolge van het overschot der vrouwelijke bevolking op de mannelijke, tot
ongehuwden staat gedoemd zijn, ziet men ze reeds in de XIIe eeuw verschijnen. Haar
verhevenste type is Maria van Oignies die, na eenige jaren huwelijk, van haren
echtgenoot scheidde, lange jaren in leprozenhuizen doorbracht en zich ten slotte met
eenige gezellinnen vestigde nabij het kleine klooster van Oignies, in het Naamsche,
waar hare levenswijze Jacob van Vitry's bewondering verwekte(1). Die dweepsters,
die, reeds van de XIIe eeuw af, heel het Walenland door zeer talrijk waren, gingen
weldra in gemeenschap samenwonen in beluiken. Zoo ontstonden de begijnenhoven.
Het is onmogelijk vast te stellen waar het eerste hof tot stand kwam. Het is voorzeker
ten gevolge van eene valsche woordafleiding dat de stichting van deze orde aan
Lambrecht den Stotteraar (Fransch: le Bègue) toegeschreven werd(2). De nieuwe orde
moet te Nijvel, in Waalsch-Brabant, ingesteld zijn. Zij verspreidde zich overigens
dadelijk in al de steden der Nederlanden. Inderdaad, zij beant-

(1) Hij gaf hare levensbeschrijving, die opgenomen is in de Acta Sanctorum van de Bollandisten,
Juni, deel IV. Het is een der leerrijkste schriften voor de geschiedenis van den godsdienstzin
in de Nederlanden in de XIIIe eeuw. Dienaangaande vindt men nog een schat van anecdoten
in Cesarius van Heisterbach: Dialogus Miraculorum en in Thomas van Cantimpré: Bonum
universale de apibus.
(2) Men heeft niet bemerkt dat de toenaam van Lambrecht: le Bègue of liever Balbulus slechts
een bijnaam en geenszins een familienaam is. Hadden de begijnen zijn naam aangenomen,
dan zouden zij zich ‘Lambertinessen’ en niet ‘Begijnen’ geheeten hebben. Vergel.
Benedictijnen van ‘Benedictus’, Franciscanen van ‘Franciscus’, Dominicanen van ‘Dominicus’
enz. Men kent de afleiding van het woord niet. Zie J. Vercoullie: Woordenboek der
Nederlandsche taal, 2e uitg. (Gent, 1898), art. Begijn. - Het is onmogelijk het woord af te
leiden van een werkwoord ‘beggen’ (bidden, bedelen), daar de begijnen nooit van aalmoezen
leefden. Overigens moet het woord van Romaanschen, en niet van Germaanschen oorsprong
zijn, want hoewel de begijnen zich te beginnen van de XIIIe eeuw vooral in de Vlaamsche
deelen van België verspreidden, verschenen zij 't eerst in de Waalsche gouwen. Thomas van
Cantimpré: Bonum universale de Apibus, II, k. 51 (blz. 478) zegt dat de orde te Nijvel ingesteld
werd. Het ware derhalve niet onmogelijk dat de naam dient afgeleid van den naam van de
patrones dier stad: Sinte Begga, zuster van Sinte Geertruida. De orde werd in de XIIe eeuw
ingesteld, doch het woord beghina komt eerst in de XIIIe eeuw voor. Eene oorkonde die haar
bestaan te Vilvoorden in 1065 vermeldt (Miraeus: Op. dipl., deel II, blz. 948) is eene
vervalsching, die twee eeuwen later bedreven werd.
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woordde teenemaal aan de behoeften van het burgerleven: de Belgische steden der
middeleeuwen vonden in het begijnenhof de oplossing der ‘vrouwenquaestie’.
De begijn legt geene gelofte af. Zij mag de orde weder verlaten en trouwen. Zij
brengt haar leven niet uitsluitend in bespiegeling door: zij werkt, als hare middelen
haar niet toelaten een onafhankelijk leven te leiden. In de XIIIe eeuw vinden vele
begijnen eene broodwinning in de wolnijverheid; anderen onderwijzen
burgerkinderen(1).
De begijnengemeenschappen waren in het midden der XIIIe eeuw zeer bloeiend.
Men vindt er tot in de kleinste steden. In Vlaanderen, bij voorbeeld, waren er, vóór
1275, te Gent, Brugge, Rijsel, Ieperen, Aardenburg, Oudenaarde, IJzendijke, Oostburg,
Damme, Gistel, Kortrijk, Deinze, Aalst, Dendermonde enz.(2). De instelling der
begijnen had weldra die der beggarden (‘beggaerts’, ‘baggaerts’, ‘bogaerts’, beghini)
voor gevolg. Reeds in 1252 zijn er te Brugge. Zij leefden volgens den regel van den
heiligen Franciscus of van den heiligen Dominicus en oefenden het weversambacht
uit(3). Zij waren minder talrijk dan de begijnen. Eenen en anderen verspreidden zich
in Duitschland en in Frankrijk. De Nederlanden die sedert zoolang nieuwe
godsdienstige orden en nieuwe geestelijke gedachten van hunne zuiderburen gekregen
had, stuurden dezen, op hunne beurt, eene op eigen bodem en door hunne
maatschappelijke bedrijvigheid verwekte instelling.
Uit een algemeen overzicht van de beschaving in de Nederlanden gedurende het
hierboven geschetste tijdvak, zal blijken dat, op elk gebied, de Fransche invloed
overwegend was, evenals de Duitsche invloed het in het voorgaand tijdvak geweest
was. Dat verklaart de vluggere ontwikkeling van de Waalsche streken van het bekken
der Schelde, en den invloed dien zij

(1) Omtrent de bezigheden en de maatschappelijke rol der begijnen, zie eene oorkonde van 1328
in P. Fredericq: Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, deel I, blz. 178 (Gent,
1888).
(2) Zie Van Lokeren: Chartes et documents de Saint Pierre, deel I, blz. 375. Voor Brabant, zie
Wauters: Jean I, blz. 378.
(3) Omtrent deze, zie Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de l'ancienne Ecole Bogaerde
à Bruges. Inleiding (Brugge, 1899).
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vroegtijdig op de Germaansche gouwen oefenden. Doch, in den loop der XIIIe eeuw,
mochten Vlaanderen en Brabant hunne ontvoogding danken aan den steedschen
geest, die aan kunsten, letteren en godsdienstige denkbeelden eene oorspronkelijke
richting gaf. In de XIVe eeuw bespeurt men een gansch nieuwen staat van zaken.
Het Dietsch element krijgt de overhand op het Romaansch element. Het had ze
overigens reeds in de XIIe eeuw, toch in een deel van België, namelijk in het land
van Luik.
Inderdaad, van toen af waren de Romaansche gouwen van het bisdom reeds, en
voor lang, onder de afhankelijkheid der Vlaamsche streken. Terwijl Atrecht, Rijsel,
Dowaai en Doornijk sneller dan Gent en Brugge den weg des vooruitgangs betraden,
liet Luik zich doorde Brabantsche steden overvleugelen. Noch zijne kunst, noch zijne
letteren, kunnen met de hare vergeleken worden(1). Talrijke Picardische woorden
slopen in het Vlaamsch dialect, doch geen enkel Luikerwaalsch woord overschreed
de Brabantsche grens; integendeel: vele te Luik opgestelde teksten wemelen van
Nederlandsche uitdrukkingen(2).

(1) Terwijl Vlaamsche kinderen naar Fransch-Vlaanderen gezonden werden om er hunne
opleiding te voltooien, werden de jonge Luikenaars met dat doel naar het land van Loon
gestuurd.
(2) Ziehier eenige zulker, die ik aangetroffen heb in teksten van de XIVe en de XVe eeuw: hoppe
(soort bier), speelhuus, bouwmestres, waffe (wafel), cràne (kraan), reise (reis, krijgstocht),
bogdrai (botdrager, soort geldstuk), branskateir (brandschatten), heyde, ho (hoop), hurier
(hoereerder), neppe (snip), skinquer (schenken, geven), sticher (steken), strit, opsatte (opzet,
samenscholing), dockzale, winlecke (herbergdiender), palent (paling), birmanne (soort
geldstuk), bokhaut (bokking). Zie ook A. Wilmotte: le Wallon, blz. 33.
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Derde boek
De strijd tusschen Vlaanderen en Frankrijk
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[Inleiding]
In de geschiedenis der Nederlanden, hebben vooral twee tijdvakken, de XIVe en de
XVIe eeuw, het voorrecht de aandacht der geschiedschrijvers en de belangstelling
der leeken te wekken. Inderdaad, beide onderscheiden zich door hetzelfde karakter
van heldenmoed en van hartstochtelijke bedrijvigheid. Doch daar houdt de gelijkenis
op. De omwenteling der XVIe eeuw was eene nationale en godsdienstige beweging,
terwijl die der XIVe eeuw eene maatschappelijke beweging was. Alle bewustzijn van
nationaliteit was daaraan vreemd, en zij, die er aan deelnamen, dachten er geenszins
aan, den staatkundigen toestand der Nederlanden te wijzigen en dezer verschillende
gewesten tot één gemeenschappelijk vaderland te vereenigen. Het ware eene volslagen
dwaling, Jacob van Artevelde als voorlooper van Willem den Zwijger te beschouwen.
Het belang dat de XIVe eeuw inboezemt, is niettemin ten volle gewettigd. De
verschrikkelijke maatschappelijke strijd die toen in het land losbrak, had hoogst
gewichtige politieke gevolgen. Hij verwekte, tusschen Frankrijk en Vlaanderen, een
vijftigjarigen oorlog, die uitliep op de sedert Philips-August door de Capetingers
gevolgde annexatie-politiek. Het was dan ook Vlaanderen dat, in de XIVe eeuw, over
de toekomst der Nederlanden beschikte. Door zijn hardnekkigen wederstand aan
Frankrijk, heeft het hun het lot gespaard dat hun, rond het einde der XIIIe eeuw,
beschoren scheen. Philips de Schoone is, vóór Lodewijk XI, de laatste Fransche
koning die België's grenzen ernstig bedreigde: met hem verdwijnt voor langen tijd
het Fransche overwicht in onze streken.
Evenals gedurende de vorige eeuwen, zijn, in de XIVe eeuw, de staatkundige
gebeurtenissen innig verbonden met de algemeene geschiedenis van Europa. Had
Vlaanderen slechts op eigen krachten moeten rekenen, dan ware het er ongetwijfeld
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niet in geslaagd zijnen opperleenheer te wederstaan. Doch evenals ten tijde van
Ferrand van Portugal, verbond het zijne zaak met die van Engeland en, evenals de
slag van Bouvines het onder de afhankelijkheid van Frankrijk bracht, lieten de
veldslagen van Sluis, Crécy en Azincourt het toe, voor langen tijd het juk niet meer
te duchten, dat het in den Sporenslag afgeschud had.
Het is Vlaanderen niet gelukt zijne onafhankelijkheid te bewaren, zonder smartvolle
wonden te bekomen. Onder Philips-August had het Artesië verloren, onder Philips
den Schoone moest het van Waalsch-Vlaanderen scheiden. Rijsel en Dowaai traden
uit dien stedenbond, die zoo lang den toon gegeven had aan de beschaving des lands;
daardoor ook was het graafschap geen tweetalig land meer. Het Waalsch element
moest echter nog meer verzwakken. De verkrijging van het graafschap Holland door
het huis van Avesnes bracht die landstreek, welke tot hiertoe weinig betrekking gehad
had met de zuiderstreken, in rechtstreeksche gemeenschap met deze. Daardoor kregen
de Nederlanden een sterk afgeteekend Germaansch karakter. Zij ondergingen eene
vervorming van denzelfden aard als die welke zich rond hetzelfde tijdstip in Engeland
voltrok.
Het verval der jaarmarkten van Champagne en de politieke verzwakking van
Frankrijk brachten ook het hunne tot dien uitslag bij. Boendale deelt de bewondering
niet meer, die Van Maerlant zoo klaarblijkelijk voor dat land koesterde. Bij hem
vindt men de ondubbelzinnige uiting van het bewustzijn zijner Dietsche nationaliteit:
‘Kerstenheit es gedeelt en tween:
Die waelsche tongen die es een,
Dandre die dietsche al geheel.’

Zoo de Fransche invloed verzwakte, werd hij toch niet vervangen door een anderen.
Duitschland bleef als te voren den Nederlanden vreemd, en Engeland met hetwelk
zij nochtans zulke innige betrekkingen onderhielden, oefende geen merkbaren invloed
op hen. Daardoor ontstond langzaam op onzen bodem eene oorspronkelijke
beschaving die in de XVe eeuw met ongeëvenaarden luister schitteren moest. Te
midden van den strijd
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tusschen edelen en ambachten, in den schoot der steden, en tusschen de steden en
de vorsten, in den schoot der vorstendommen, zagen de kunstenaars, die het
Bourgondisch tijdvak met hunne gewrochten opluisterden, het levenslicht. Evenals
in Italië, moest ook in de Nederlanden het politisch leven den bloei der kunsten
voorbereiden, door de karakters te harden, het vernuft aan te wakkeren, het
individualisme in 't leven te roepen. De eeuw der Artevelden werd opgevolgd door
de eeuw der Van Eyck's.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

348

Hoofdstuk I
Maatschappelijke en staatkundige trekken van den strijd
I
Sedert het tijdstip waarop het gemeentewezen zich voorgoed bevestigde, waren de
steden van de verschillende Nederlandsche vorstendommen zeer lang uitsluitend
door de patriciërs bestuurd. Dat is, zooals men weet, het algemeen verschijnsel in
het middeleeuwsch Europa, en juist die algemeenheid bewijst dat zij onvermijdelijk
was. Bij uitstek handelsplaatsen, moesten de steden natuurlijk eerst eene staatkundige
ontwikkeling doormaken, waar de macht door de groote kooplieden uitgeoefend
werd.
Hierbij kwamen nog andere oorzaken. Inderdaad, het stadsrecht kende maar
algeheele staatkundige en burgerlijke rechten toe aan grondeigenaren en aan bezitters
van een bepaald roerend kapitaal. Anderzijds waren de hooge gemeente-ambten
alleen in het bereik der bezittende klasse, daar zij kosteloos waren en al den tijd van
de titularissen innamen.
De eerste patriciërs mogen schier allen - behalve te Luik en te Leuven, waar men
evenals in verscheidene steden van Duitschland ministeriales onder hen aantreft als rijkgeworden kooplieden aanschouwd worden. Zeer vroegtijdig, in alle geval in
het begin der XIIe eeuw, kon de opkomende bourgeoisie groote fortuinen vergaren.
De Gesta episcoporum Cameracensium vertellen met vele zoo kleurrijke als leerzame
bijzonderheden de geschienis van zekeren Werimbold die, zonder een rooden duit
te bezitten, binnen weinige jaren aanzienlijke schatten verza-
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melde(1). De rijkdommen die zich aldus in handen der kooplieden ophoopten, lieten
hun toe grondeigenaars te worden. De in den handel verwezenlijkte winsten werden
in onroerende goederen omgezet. In de XIIIe eeuw, behoort schier gansch de bodem
der steden aan de schatrijke geslachten(2), en ziet men een groot aantal burgers den
handel en zijne beslommeringen vaarwel zeggen en gemakkelijk leven van de rente
hunner onroerende goederen, die langzamerhand belangrijker worden naarmate de
steden zich uitbreiden en nieuwe gebouwen uit den grond verrijzen(3). Die
bevoorrechten, die in de oorkonden ‘ervachtige lieden’, hommes héritables, viri
heriditarii geheeten worden, krijgen van het volk de spotnamen ‘ledichgangers’ en
otiosi. Velen hunner vermeerderen nog hunne inkomsten door het pachten der tollen
en der opbrengsten van het vorstelijk domein, of door deel te nemen aan de
bankverrichtingen van eene of andere Lombardenmaatschappij(4). Naast die groep
die wij als de ‘oud-patriciërs’ mogen beschouwen, staat het handelsgilde, - wiens
karakter steeds meer en meer aristocratisch werd en dat ten slotte de handwerkslieden
uit zijn midden sloot om nog alleen de wol- en lakenkoopers als leden toe te laten,
- dat de woeligste en bedrijvigste elementen der hooge bourgeoisie telt. Bestendige
en innige betrekkingen bestaan overigens tusschen ‘ervachtige lieden’ en kooplieden
van het gilde. Elk geslacht telt leden van beide afdeelingen: de eerste wordt gedurig
aangevuld door leden uit de tweede, en deze staat op hare beurt open voor de zonen
der ‘ledichgangers’ die zich aan den handel willen wijden. Kortom, zoo de patriciërs
zich volgens hunne persoonlijke neiging aan verschillende bezigheden overleveren,
maken zij, in hun geheel, eene duidelijk erkenbare klasse uit. Men beschouwt ze als
de burgerij bij uitnemendheid: de ‘poorterij’; de kronijkschrijvers heeten ze
afwisselend majores, ditiores, boni homines.

(1) Gestes des évêques de Cambrai, uitg. Ch. De Smet, blz. 122 (Parijs, 1880).
(2) Reeds in de XIIIe eeuw worden te Brugge verscheidene straten naar namen van patriciërs
genoemd. Zie C. Verschelde, in Mémoires de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire
de la Flandre, jaar 1871, blz. 357 en volg.
(3) G. Des Marez: Etude sur la propriété foncière, blz. 48 en volg.
(4) Hocsem: Gesta episcoporum Leodiensium, blz. 338.
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Tusschen die geld-poorterij en de overige steedsche bevolking is de tegenstelling
treffend.
De patriciërs zonderen zich af van 't ‘gemeen’ (communitas), van de
ambachtslieden, door hunne zeden, hunne kleeding, ja door de taal die zij spreken(1).
De tijd is voorgoed voorbij dat, in de eerste steedsche nederzettingen, kooplieden en
handwerkslieden onder den gemeenschappelijken naam van mercatores vermengd
waren. Het verschil van vermogen heeft tusschen hen een onoverkomelijken
scheidsmuur opgericht en alle betrekking onmogelijk gemaakt. In alle uitingen van
het maatschappelijke leven, laten de patriciërs met trotsche ijdelheid hunne overhand
zien. Zij laten zich ‘here’ noemen; de gekanteelde torens hunner ‘steenen’ verheffen
zich hoog boven de strooien daken der arbeidersstulpen(2); bij het gemeenteleger
dienen zij te paard; in het ‘ghiselhuis’ maakt men zorgvuldig onderscheid tusschen
de gewone burgers (burgensis de officio) en de burgers die thuis wijn plegen te
drinken (burgensis qui ad hospitium vinum bibere solet(3). In de steedsche kerken
nopen godvruchtige stichtingen de priesters, telken dage aan de gebeden der
geloovigen de zielen der machtige ‘heren’ aan te bevelen die, onder de zerken of
koperen platen waarop hunne beeltenis in krijgsgewaad staat, vóór het koor begraven
liggen(4).
Deze door het patriciaat zoo openlijk vertoonde kaste-trots heeft zijne reden van
bestaan. Het is inderdaad een bewonderenswaardig schouwspel, dat de groote poorterij
van het midden der XIIe tot het einde der XIIIe eeuw gaf. Door haar verstand, hare
rustelooze werkzaamheid, haren handelsgeest, hare toewijding aan de openbare
zaken, doet zij, trots het verschil van tijd en van toestanden, onwillekeurig denken
aan de parlementarische aristocratie die, gedurende de XVIIe en de XVIIIe eeuw,
Engeland geregeerd heeft. Wel is waar, kent men enkel haar

(1) Zie hooger blz. 313.
(2) Giselbert spreekt op het einde der XIIe eeuw van de ‘homines in Gandavo potentes parentela
et turribus fortes’. Iets later, gewaagt Willem Brito van de ‘turritas domos’ van Rijsel.
(3) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel III, blz. 284.
(4) Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, deel I, blz. 99, nr 113. Zie ook hooger blz. 315,
n. 3.
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werk en geenszins degenen die dit werk verrichtten: het is enkel bij toeval dat de
namen van eenige poorters die in het politiek leven van hunnen tijd bemoeid waren,
tot ons gekomen zijn, zooals bij voorbeeld van Simon Saphir, van Gent, dien koning
Jan van Engeland meer dan eens in de Nederlanden met onderhandelingen belastte.
Doch als wij de rol van de afzonderlijke personen niet kennen, kan men, naar hare
uitslagen, de rol van heel de klasse beoordeelen. Onder de regeering der patriciërs
kregen de steden haren bepaalden vorm, werden hare muren opgetrokken, hare hallen,
hare parochiekerken, hare belforts gebouwd, hare straten gekasseid, hare waterloopen
rechtgetrokken, hare vaarten gegraven. Nog onder deze regeering werden de
gemeenten begiftigd met een stelsel van geld-, krijgs- en bestuurswezen, dat tot het
einde der middeleeuwen geene merkelijke verandering onderging. Zij ook gaf
volksscholen aan de gemeenten(1), onttrok haar aan de geestelijke rechtsmacht, schafte
de leenheerlijke rechten af, welke nog op haren bodem of hare inwoners drukten, en
breidde, ten slotte, de in de charters geschreven privileges tot in de laatste
gevolgtrekkingen uit. En niet alleen als magistraten verhieven de poorters de steden
tot dien luister waarin zij op het einde der XIIIe eeuw schitterden. Milddadig
besteedden zij nog hun persoonlijk vermogen tot de bevordering van het openbaar
welzijn. Werimbold, waarvan wij hooger spraken, wordt door den kronijkschrijver
van Kamerijk geroemd, omdat hij met eigen penningen een knellenden tol afkocht,
die aan eene der stadspoorten geheven werd(2). Doch de vurige liefde tot de vaderstad
die de groote poorterij bezielde, uitte zich vooral door de stichting van steedsche
gasthuizen. Sedert het einde der XIIe eeuw, vermeer-

(1) Reeds in 1166-79 klagen de monniken van Sint-Pieters te Gent dat de wereldlijke overheid
verstaat, de schoolmeesters aan te stellen. Van Lokeren: Chartes de Saint-Pierre, deel I, blz.
153 (met onjuiste dagteekening). De Gentsche keure van 1192 laat iedereen toe scholen te
openen. Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel III, blz. 229. Te Ieperen bleef, in
de XIIIe eeuw, het begevingsrecht over de hoogere scholen (scole majores) aan het kapittel,
maar mogen ‘parve scole in quibus discipuli poterunt erudiri usque ad Catonem’ vrijelijk
gesticht worden. Feys et Nélis: Cartulaire de la prévòté de Saint-Martin à Ypres, deel I, blz.
123 (Brugge, 1880).
(2) Gestes des évêques de Cambrai. uitg. De Smet, blz. 132. Hij belegde bovendien nog inkomsten
voor het onderhoud van de bruggen der stad. Ibid., blz. 134. Zie hooger blz. 265, n. 1.
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deren de liefdadige stichtingen die haar te danken zijn, met verbazende snelheid(1).
En evenals het koor van de Sint-Janskerk te Gent, de hallen van Ieperen en van
Brugge, de vaart van Gent naar Damme en de vijvers van Zillebeke en Dikkebusch
die de stad Ieperen van drinkwater moesten voorzien, nog ten huidigen dage van de
grootheid en de vruchtbaarheid der patriciërsregeering getuigen, bestaat het vermogen
der bureelen van weldadigheid van het hedendaagsch België nog grootendeels uit
schenkingen van die ‘ervachtige lieden’ en die ‘comannen’, welke milddadig de
groote winsten van den verkoop der Vlaamsche lakens door heel westelijk Europa,
tot het lenigen der armoede besteedden.
Doch de oorzaak van de grootheid van het patricisch stelsel was ook de oorzaak
van zijn val. Het bezat al de goede, doch ook al de slechte hoedanigheden eener
klasse-regeering. Voorzeker was het in den aanvang noodig dat de handelssteden
bestuurd werden door die kooplieden, wier welvaart tot hare eigene ontwikkeling
onontbeerlijk was. De alleenheerschappij der rijken beantwoordde in den beginne
aan een maatschappelijken toestand die gegrondvest was op handel en nijverheid,
evenals de leenroerigheid zelve overeenkwam met de behoeften van een tijdvak,
waarin grooteigendom bij uitstek de economische macht was. Doch, terwijl in de
XIIIe eeuw baljuws en ambtenaren des vorsten langzamerhand de plaats innamen
van de leenheeren, wier stelling niet meer beantwoordde aan den nieuwen staat van
zaken in het land, verstonden de hoogpoorters aan geen enkel hunner voorrechten te
verzaken. Integendeel: het gezag dat zij uitoefenen wordt hoe langer hoe drukkender:
halsstarrig houden zij 't ‘gemeen’ uit alle ambten gesloten en weigeren zij het alle
controle.
De gebreken van een stelsel dat de politieke heerschappij over de massa der
handwerkslieden juist in handen stelde van diegenen voor wie die handwerkslieden
arbeidden, moesten zich

(1) Te Ieperen, bij voorbeeld, worden gasthuizen gesticht in 1230 door Margareta Voet, weduwe
van een schepen, in 1276 door Christina Belle, insgelijks weduwe van een schepen, in 1277
en 1279 door de schepenen Lambrecht Bardonc en Pieter Broederlam.
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weldra ten klaarste uiten. De arbeidersklasse, die in de XIIe eeuw door de ketterij
beroerd was, wordt in de XIIIe eeuw door vinnige maatschappelijke eischen
geschokt(1). Priesters en bedelmonniken gelastten zich met de taak, het evangelie aan
de volksmassa te verkondigen en fluisterden hunnen toehoorders het bewustzijn
hunner menschenwaarde in. Terwijl zij hun christelijken deemoed predikten,
vervulden zij hen ook, zeer dikwijls onbewust, met haat en verachting voor de rijken.
Verklaart Willem Cornelius, te Antwerpen, niet dat de zelfs deugdzame rijke minder
waard is dan een ontuchtig vrouwspersoon(2)? Men begrijpt welke verontwaardiging,
bij voorbeeld, de straffeloosheid, die de keure van Gent verzekert aan dengene die
het meisje van eenen arme (filiam pauperis) schaakte om er zijne bijzit van te maken(3),
moest verwekken onder de tot zulke gedachten gewonnen volksklasse!
In de nijverheidssteden wordt de ontevredenheid vooral gevoed en versterkt door
het bittere vraagstuk der werkloonen. Ongetwijfeld waren zekere al te schreeuwende
misbruiken uitgeroeid, werd o.a. het truck-system verboden(4). Toch blijft het maar
al te waar dat het bedrag der loonen vastgesteld wordt door de schepenbank, wil
zeggen door de patriciërs. Men voege daarbij het verbod aan de handwerkslieden in
het gilde te treden en laken te verkoopen, het toezicht op de wolle-ambachten dat
uitsluitend aan de kooplieden opgedragen is, de geheimzinnigheid waarmede de
magistraat hare beraadslagingen omgaf, en men zal licht begrijpen dat, reeds in de
eerste helft der XIIIe eeuw, twee klassepartijen ontstaan waren in al de handelssteden
tusschen Maas en Noordzee, namelijk die der armen en

(1) Sedert dat dit boek geschreven werd, heeft G. Des Marez eene zeer belangwekkende studie
geleverd over den inwendigen toestand der Vlaamsche steden, n.l.: Les luttes sociales en
Flandre au moyen age (Revue de l'Université de Bruxelles, deel V, 1900, blz. 649-663 en
781-798).
(2) Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus, blz. 433 (Dowaai, 1605). Echter dient
aangemerkt dat Cornelius ketter was; doch, zelfs in de orthodoxe kerk, moesten predikatiën
als die van Lambrecht den Stotteraar (zie blz. 338) en het vurig mysticisme van de eerste
begijnen een grooten invloed op het volk oefenen.
(3) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel III, blz. 291.
(4) ‘Nus saiers ne drapiers n'offre ne ne doinst à folon denrées por se deserte, sor LX sous, ne
folons à sen vallet, sor XX sous.’ Bekendmakingen van Sint-Omaars, 1270, in A. Giry:
Histoire de Saint-Omer, blz. 519, § 236.
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die der rijken. Eenerzijds, staan de patriciërs, de poorters, de majores, de ‘goeden’;
anderzijds, de handwerkslieden, het ‘gemeen’, de minores, de ‘kwadiën’. Dezelfde
tegenstelling vindt men op hetzelfde tijdstip in Italië, tusschen het popolo minuto en
het popolo grasso.
De strijd is des te onvermijdelijker, daar de handwerkslieden georganiseerd zijn.
De neringen waarin zij ingedeeld zijn, vormen reeds, tusschen de leden van de
verschillende nijverheidsgroepen der stad, den zeer stevigen band van de gemeenschap
der belangen. Doch die neringen zijn ingericht en worden nagegaan door de
schepenbank en kunnen dus niet tegen haar keeren. Doch anders is het gesteld met
de godsdienstige broederschappen, die reeds op het einde der XIIe eeuw in den schoot
der arbeidersklasse gesticht worden. Hier voelen de handwerkslieden zich thuis,
buiten toezicht en bemoeiing der openbare machten. De vrijwillige bijdragen welke
zij zich getroosten, de algemeene deelneming aan zekere godsdienstige plechtigheden
of aan de begrafenis van overleden gezellen, de verplichting van de verordening der
broederschap streng na te leven, op straffe van werkbelet(1), doen een machtig
bewustzijn van solidariteit en kameraadschap onder de ‘broeders’ ontstaan.
De ambachtslieden der grootnijverheid, die talrijker zijn en meer onmiddellijk dan
de anderen getroffen worden door het bestaande stelsel, verschijnen overal aan het
hoofd der beweging. De vollers en de wevers in de centrums der lakennijverheid, de
koperslagers te Dinant, later de kolenmijnwerkers te Luik zijn de onvermoeibare
aanvoerders van 't ‘gemeen’, tot verovering van het gezag.
't Is ten onrechte dat men reeds in de XIIe eeuw sporen van volksbeweging in de
steden meende te bespeuren(2). De menigvuldige opstanden, die de oorkonden van
dat tijdstip vermelden, waren tegen de geestelijkheid of tegen de leenroerigheid
gericht; geheel de bevolking, zonder onderscheid van stand, nam daaraan deel; zij
hadden voor doel de laatste banden die de ontwikkeling van het gemeentewezen
beletten, voorgoed te doen

(1) Piot: Cartulaire de Saint-Trond, deel I, blz. 193.
(2) Wauters: Les libertés communales, deel II, blz. 597.
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vallen. Vóór 1200 zijn de maatschappelijke standen nog weinig merkbaar: vergeten
wij niet dat het woord mercatores toen zoowel gold voor handwerkslieden als voor
eigenlijke kooplieden. In de volgende eeuw is het anders gesteld. Van toen af zet de
gisting onder het ‘gemeen’ zich overal in de Nederlanden voort. In 1253 hitst Hendrik
van Dinant te Luik de ‘kleinen’ op tegen de schepenen en tegen den bisschop(1). In
1255 zoeken de koperslagers van Dinant, door eene geweldige omwenteling, zich te
verlossen van de economische exploitatie door de hoogpoorters(2). Te Hoei zijn de
wevers, in 1299, handgemeen met de conservatores drapparie, wil zeggen met de
kooplieden van het gilde(3). In Brabant ziet men hetzelfde. In 1248 gaan de vollers
van Leeuwe eene samenzwering tegen de magistraten aan; in 1267 wordt Leuven
het tooneel van opstanden die door de neringen verwekt zijn(4). Doch 't is in Vlaanderen
en in de naburige streken dat de beweging zich het hevigst voelen doet. In 1225
vertoonen de woelingen die bij de verschijning van den valschen Boudewijn
ontstonden, een zuiver democratisch karakter(5). De armen en 't ‘gemeen’ begroeten
geestdriftig de komst van den zoogenaamden keizer. Zij hopen dat hij een einde aan
hun lijden stellen en maatschappelijke hervormingen invoeren zal.
‘Povre gent, telier et foulon
Estoient si privet coulon;
Et li mellour et li plus gros
En orent partot mauvais los.
Et dissoient la povre gent
Qu'il en orent or et argent
Et emperéour l'apieloient(6).’

De naïeve trouw des volks verbond zich aldus met eene verwarde verzuchting naar
een ideaal van rechtvaardigheid en met onmatige begeerten, om dien gelukzoeker te
doen slagen. Eenigen

(1) Hocsem: Gesta episcoporum Leodiensium, blz. 280 en volg.
(2) H. Pirenne: Histoire de la constitution de la ville de Dinant, blz. 36 en volg.
(3) Johannes Presbyter, in Chapeaville: Gesta episc. Leod., deel II, blz. 334. Verg. La chronique
liégeoise de 1402, uitg. E. Bacha, blz. 235 (Brussel, 1900).
(4) H. Vander Linden: Histoire de la constitution de la ville de Louvain, blz. 73.
(5) Omtrent den valschen Boudewijn, zie Petit-Dutaillis: Histoire de Louis VIII, blz. 259 (Parijs
1894), die geene acht gaf op het maatschappelijk karakter van den opstand.
(6) Kronijk van Philips Mousket, vers 24741 en volg.
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tijd lang, stond heel het plebs der steden aan zijne zijde, en gravin Joanna, verschrikt
over de snelheid der losbarsting, vluchtte naar Doornijk en riep de hulp in van den
koning van Frankrijk. Te Valencijn, brak eene wezenlijke omwenteling uit. De
patricische gezworenen werden afgezet, de ambachtslieden riepen de ‘commune’
uit, maakten zich meester van de rijken welke den tijd niet gehad hadden om te
vluchten(1), en men moest de stad belegeren om haar weder tot gehoorzaamheid te
brengen. Doorheen het prozaïsch verhaal van Philips Mousket, bespeurt men zeer
goed dat de valsche Boudewijn, gedurende eenigen tijd, eene rol speelde, niet ongelijk
aan die welke, drie eeuwen later, Jan van Leiden beroemd moest maken, terwijl de
opstandelingen van Valencijn, door hunne oprechte illusiën, hunne standvastige hoop
en hunne ruwe handelwijze, aan de wederdoopers van Munster herinneren.
De gebeurtenissen van 1225 hadden op het volksbewustzijn een diepen indruk
gelaten, die niet spoedig kon uitgewischt worden. Van toen af vertoonde zich in
Vlaanderen eene onafgebroken maatschappelijke beweging, die des te heviger wordt
naarmate men de XIVe eeuw nadert. In de steden van Waalsch-Vlaanderen laat zij
zich het eerst bespeuren. Te Dowaai, is zij gekenschetst door volksopstanden, die
‘takehans’ genoemd worden(2), en waarin al de kenteekenen der werkstakingen waar
te nemen zijn. Van daar bereikt de beweging weldra het Noorden van het graafschap.
Hoe dringend het gevaar was, blijkt uit de maatregelen die getroffen worden om het
te bestrijden. Den wevers en vollers wordt verboden wapenen te dragen, ja, zelfs met
hun gereedschap op straat te komen, meer dan zeven bijeen te komen en zich te
vereenigen tot eenig ander doel dan het welzijn des ambachts. De strengste straffen
worden tegen hen

(1)

Les rices ont pris et raiens
La vile ont li millor widie.

(2) Taillard: Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles in langue romane wallonne, blz. 119, jaar
1244 (Dowaai, 1849). Hetzelfde woord vindt men te Rowaan terug, Giry: Etablissements de
Rouen, deel I, blz. 41. De Annales Gandenses, jaar 1301, geven de belangwekkende schets
van eene werkstaking te Gent. Zulke werkstakingen moesten talrijk zijn, want de
gemeenteverordeningen kondigen dikwijls straffen af tegen werklieden die weigeren aan
den arbeid te gaan.
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uitgesproken: de verbanning, ja, de dood(1). De steden sluiten verbonden met elkander
om de ambachtslieden uit te leveren die, na deelneming aan eene samenzwering
tegen eene harer, naar eene andere zouden gevlucht zijn(2). De Hanze der XVII steden
die in het begin der XIIIe eeuw(3) tot stand gebrachte vereeniging van
nijverheidscentrums, schijnt alleen de gemeenschappelijke verdediging tegen
woelzieke of verdachte arbeiders tot doel te hebben. Deze maatregelen hadden geen
ander gevolg dan den haat nog meer te doen blaken.
Overigens, hoe langer de heerschappij der patriciërs duurde, des te slechter zij
werd en des te minder tegenstand zij bieden kon. Aanvankelijk geldregeering, was
zij eene soort van uitsluitende en zelfzuchtige oligarchie geworden. Handelsgilden
en schepenschap waren langzamerhand een monopolie in bezit van eenige
bevoorrechte familiën geworden. De hoogpoorterij opende zich niet meer voor
nieuwgekomenen. Evenals de neringen bij haar verval, op het einde der middeleeuwen,
kenschetst zij zich door dien geest van bekrompen protectionisme. Te Brugge teekende
zij verzet aan tegen de door den graaf aan de vreemde kooplieden bewilligde
privileges; meer nog, door hare plagerijen deed zij de Oosterlingen, in 1280, tijdelijk
uit Aardenburg wijken(4). Te Gent was het nog erger. Het was den XXXIX gelukt de
schepenambten erfelijk te maken, zoodat men onder hen ouderlingen, zieken en
melaatschen aantrof, die teenemaal onbekwaam waren hun ambt waar te nemen(5).
Allerwegen verhieven zich klachten over de brutaliteit of de partijdigheid der
schepenen(6). Het patriciaat was tegen zich

(1) Zie de verordeningen van Sint-Omaars, uitgegeven door Giry: Histoire de Saint-Omer, blz.
349 en volg. Verg. Wauters: Jean I, blz. 284. Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre,
deel IV, blz. 251.
(2) Zie voorbeelden in 1242, Wauters: Jean Ier, blz. 284; in 1249, Wauters: Libertés communales,
blz. 717; in 1252, Diericx: Mémoires sur les lois des Gantois, deel I, blz. 380; in 1270,

(3)
(4)
(5)
(6)

Warnkoenig: Flandrische Staats und Rechtsgeschichte, deal II2, blz. 66; in 1274, Diericx:
op. cit., deel I, blz. 384-385, Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 68.
Omtrent het onderscheid tusschen de Hanze van Londen en de Hanze der XVII steden, zie
H. Pirenne: La Hanse flamande de Londres, hooger aangehaald, blz. 259, n. 3.
Hanserecesse, (1256-1430), deel I, blz. 8 en volgende (Leipzig, 1870).
Warnkoenig: Documents inédits relatifs à l'histoire des XXXIX (Messager des sciences et
des arts, deel I, 1833, blz. 103-160).
Zie de verzoekschriften van de ‘meentucht’ der stad Brugge aan den graaf van Vlaanderen.
Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel IV, blz. 253.
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zelf verdeeld(1). Vele ‘ervachtige lieden’ en kooplieden deelden met het volk het
gevoel van onwil tegen de kliek die het gezag in handen had en het maar in haar
eigen belang oefende. Zooals doorgaans bij alle verouderde en ondeugdelijk geworden
stelsels, toonden de schepenen, tegenover den opkomenden storm, de ongelooflijkste
verblindheid. Te Gent lieten de XXXIX door hunne neven de dochters van de poorters,
en door hunne knechts die van den middelstand ongestraft oplichten. Te Ieperen
werden de harde levensvoorwaarden der lakenwevers door nieuwe verordeningen
nog verergerd. Te Brugge werd de accijns zwaarder dan ooit gemaakt. In al de
gemeenten verkeerde het geldwezen in de grootste ontreddering. Om het tekort te
dekken, leende men tegen hoogen interest bij de Lombarden. Anderzijds bleven de
schepenen halsstarrig weigeren rekenschap van hun beheer te geven, zoodat men ze
van verduistering van gelden beschuldigde. Men verweet hun dat zij den schat der
gemeenten in feesten verspilden; het feit dat verscheidenen onder hen de ontvangst
der belastingen pachtten, verwekte de algemeene verontwaardiging.
Eene omwenteling was onvermijdelijk. In 1280 brak zij in al de gemeenten van
Vlaanderen los; men weet niet of zij op het touw gezet was ofwel zich in enkele
dagen voortzette naar Brugge, Ieperen, Dowaai, Doornijk(2). Nu staat men niet voor
afgezonderde pogingen zonder samenhang, doch tegenover het vastberaden besluit,
het patricisch stelsel voorgoed te slechten. Ambachtslieden die door onmeedoogende
verordeningen verdrukt werden, kooplieden en lakenwevers die uit het gilde geslo-

(1) Talrijke veeten komen, in de XIIIe eeuw, voor in den schoot van het patriciaat. Voor Leuven,
zie Vander Linden: Histoire de Louvain, blz. 69. Te Gent zijn de vijandelijke partijen kennelijk
door onderscheidene kleederdracht. Annales Gandenses, uitg. Funck-Brentano, blz. 13.
(2) Tot hiertoe werd niet genoeg acht gegeven op de algemeenheid der beweging. Voor Brugge
en Ieperen, zie Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel IV, blz. 251 en deel V, blz.
381; voor Dowaai, Pilate-Prévost: Table chronologique et analytique des archives de la
mairie de Douai, blz. 47, nr 179 (Dowaai, 1843). De beweging zette zich onmiddellijk voort
naar Doornijk, waar Gillis li Muisit, in 1281, eene samenzwering der wevers tegen de ‘rectores
civitatis’ vermeldt. Corpus Chron. Flandr., deel II, blz. 170. Ch.V. Langlois stelt, op hetzelfde
tijdvak, woelingen vast te Rowaan en Provins (Histoire de France, uitgeg. door E. Lavisse,
deel III, blz. 77, Parijs, 1901).
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ten waren, belastingschuldigen die verbitterd waren over de bestendige verhooging
der lasten, allen vereenigden zich tegen den gemeenschappelijken vijand. Toen waren
de Vlaamsche steden voor de eerste maal het tooneel van die straatgevechten, die
zich zoo dikwijls in de XIVe eeuw moesten hernieuwen. De ruwe volksinstincten,
die door den sedert lang opgehoopten haat aangepookt waren, braken met ongehoord
geweld los. Te Ieperen deden de opstandelingen beroep op de ambachtslieden der
naburige dorpen, lieten ze in de stad en gaven hun wapenen. Vierentwintig uren lang
werd gemoord en geplunderd; zelfs de kerken, die de godsvrucht der hoogpoorters
verrijkt en versierd had, bleven niet verschoond(1).
De gebeurtenissen van 1280 verplichtten den graaf zich krachtdadig met de
steedsche politiek te bemoeien. Gwijde van Dampierre maakte gretig van de
voortreffelijke gelegenheid gebruik om als middelaar tusschen beide partijen op te
treden: zijne houding kon niet twijfelachtig zijn. Sedert lang verdroeg hij met
ongenoegen de handelingen dier hoogmoedige ‘heren’ die zich verzetten tegen zijn
gezag, die aan zijne baljuws het recht ontzegden zich in te laten met hunne
verordeningen en met het geldelijk beheer, ja de uitvoering zijner bevelen
verhinderden. Meer dan eens had hij, doch vruchteloos, gezocht hunne
onafhankelijkheid te beperken en hun het gewicht van zijn leenheerschap te doen
voelen. Samen met zijne moeder Margareta had hij, in 1275, den raad der XXXIX
van Gent afgeschaft. In 1279, had hij de schepenen willen dwingen hem rekenschap
te geven. Hij had getracht de steden te onderwerpen aan de ‘vrije waarheden’ zijner
baljuws. Dit was hem mislukt. De XXXIX hadden weldra het gezag hernomen, de
magistraten hadden halsstarrig geweigerd hun beheer te laten nagaan, 's vorsten
ambtenaren hadden bij voortduring hun gezag met misprijzen zien bejegenen: ja, de
schepenen wisten, trots de keuren, den graaf baljuws uit de poorterij, 't is te zeggen
niets dan werktuigen in hunne handen op te dringen.

(1) Zie Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel V, blz. 381 en volg., het zeer belangrijke
vonnis van Gwijde van Dampierre, dat volgde op dat oproer, gekend onder den naam van
‘Kokerulle’.
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Het valt niet te betwijfelen dat, in die geschillen tusschen graaf en patriciërs, de graaf
op de genegenheid des volks rekenen mocht. Elke poging om eene gehate macht te
fnuiken, moest door het ‘gemeen’ ondersteund worden. De ambachtslieden bemerkten
nog niet dat de zaak van den vorst geenszins de hunne was, en dat hij het patriciaat
niet wilde verpletteren om hen vrij te maken, doch enkel om de stedelijke
zelfstandigheid ten voordeele van zijn gezag te kortwieken. In 1280 wendden zij
zich dan ook tot Gwijde en vertoonden hem deemoedig hunne wenschen: instelling
van een nazicht op de magistraturen, afschaffing van het erfelijk schepenschap,
vertegenwoordiging van de ambachtslieden in den raad, herstelling van de
ambtsrechten der baljuws en naleving van de regelen betreffende hunne aanstelling(1).
Hierbij werden nog bijkomende wenschen geuit, namelijk: afschaffing van de
voorrechten van het gilde en het recht voor een iegelijk van vrij en wolinvoer, zonder
zich bij de Londensche Hanze te moeten aansluiten. Deze eischen stemden al te zeer
overeen met Gwijde's innige wenschen, om afgewezen te worden. Door zich tot
Gwijde te wenden, bevestigden de ambachtslieden feitelijk, op de klaarblijkendste
wijze, zijne heerschappij over de steden. Hij verhaastte zich de gelegenheid ten nutte
te maken. Ongetwijfeld kon hij de ‘gruwelijke gebeurtenissen’ die de gemeenten
met bloed besmeurd hadden, niet ongestraft laten. Hij stelt wel is waar de schepenen
van Ieperen verantwoordelijk voor de in die stad uitgebroken onlusten, daar zij ‘het
dreigend gevaar van het oproer kenden, gelijk zij zelven zeiden’, doch verklaart
niettemin dat de opstandelingen ‘geenszins tegen de schepenen hoefden op te staan,
doch zich tot hem moesten wenden om verbetering te vragen en, zooals behoort, zijn
besluit afwachten’. Hij houdt het dan ook daarvoor dat zij, wegens hun oproer en
krachtens zijne heerlijkheid, jegens hem al hunne roerende en onroerende goederen
verbeurd hebben. Maar hij wil van zijn recht niet ten volle gebruik maken om zijne
stad niet ten gronde te richten, doch zich slechts met het vierde deel vergenoegen.

(1) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel IV, blz. 253; vergel. den aangehaalden
tekst, blz. 297, n. 2.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

361
De tegenstelling tusschen die wijze van spreken over zijne ‘heerlijkheid’ en bijna
van majesteitsschennis, en de naar zelfstandigheid strevende politiek der gemeenten
is in 't oog vallend. Nochtans was Gwijde's vonnis de volkszaak gunstig. De oppositie
zag het grootste deel harer eischen ingewilligd, zoodat zij, in de eerste tijden, welde
oogen sluiten moest voor de voorrechten die de graaf zich ten koste der steedsche
privileges toeëigende. Want Gwijde verhaastte zich het in de laatste jaren verloren
terrein te heroveren. Reeds in 1280 had hij geweigerd aan Brugge de charters terug
te geven die in den brand van het belfort gebleven waren. Zoo hij de Gentsche XXXIX
aan een streng toezicht onderwierp, maakte hij zich ook meester van de zegels der
stad, zoomede van de sleutels harer schatkamer. Hij versterkte den invloed zijner
baljuws, en deed het stelsel der ‘voorbehouden gevallen’ doorgaan(1). Zijn doel was
blijkbaar de zegepraal van een monarchaal centralisatiestelsel, in den aard van datgene
welk de koning van Frankrijk toen in zijn rijk vervolgde. Ongetwijfeld maakte hij
de grondbeginselen van Philips den Schoone ten nutte(2).
Doch de wederstand bleef niet lang uit. Zoo de ambachtslieden, die vóór alles het
juk der poorters zochten af te schudden, weinig bezorgd schijnen over de ingrijpingen
des graven, zoo was dit geenszins het geval bij de bourgeois die zich met het volk
vereenigd hadden om de oligarchie der poorters omver te werpen. Zij verstonden
niet, dat de val dier oligarchie ten bate des graven kwam. Zij hadden gestreden tegen
een hoogmoedig en partijdig bestuur; hun streven was deelneming aan eene regeering,
uit dewelke zij gesloten waren. Doch zij waren vastbesloten de stedelijke
zelfstandigheid te handhaven, en de wending der zaken moest hun bittere
teleurstellingen baren. Weldra verzoenen zij zich dan ook met de oude magistraten.
Hoe duidelijker

(1) De ‘voorbehouden gevallen’, wil zeggen de zaken die aan de rechtspraak der schepenen
onttrokken en aan de vierschaar des graven onderworpen worden, zijn heel dezelfde als de
‘koninklijke gevallen’ in Frankrijk. Zie in Cartulaire de Namur, uitg. J. Borgnet, deel I, blz.
106, jaar 1293, een zeer leerrijken tekst over de aan den graaf voorbehouden gevallen.
(2) In 1280 begint de reeks gemeenterekeningen gelijktijdig in de groote steden van Vlaanderen.
Dat kan niet aan een toeval, doch moet aan het bevel des graven toegeschreven worden.
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de inzichten des graven zich uiten, des te grooter wordt de misnoegdheid der rijke
burgerij. De vijanden van gisteren worden bondgenooten om de
gemeente-onafhankelijkheid te verdedigen, en hun republikeinsch ideaal stelt zich
duidelijk tegenover het monarchaal ideaal van den vorst. De kenteekenen van dien
ommekeer zijn vroegtijdig merkbaar. Reeds in 1283 is Gwijde gedwongen de oude
schepenen van Ieperen te ontzien en het gebeurde van 1280 te vergeven(1). Te Gent
durft hij de XXXIX niet afzetten en, bij een groot onderzoek dat hij over hun beheer
liet instellen, verklaren verschillende onderhoorde getuigen dat zij dan alleen bereid
zijn een eenjarig schepenambt te aanvaarden, als die nieuwigheid de grafelijke macht
niet vesterkt(2). In 1295, laat Brugge eene lange reeks grieven tegen Gwijde opstellen(3).
Om der staatkunde des graven doelmatig het hoofd te bieden, had het patriciaat
eenen bondgenoot noodig. Die bondgenoot was van zelf aangewezen: de natuurlijke
verdediger van de poorters tegen hunnen leenheer was de koning van Frankrijk.
Het verbond van de Vlaamsche hoogpoorters met Philips den Schoone had voor
de geschiedenis van België zulke gewichtige gevolgen, dat wij hierover eene
uitweiding verschuldigd zijn. De voorstelling die de meeste Belgische
geschiedschrijvers, onder den invloed van gansch nieuwere vooroordeelen, daarvan
gegeven hebben, is overigens volkomen onjuist. Sedert Kervyn de Lettenhove, werden
de aanhangers des konings schier altijd als bewerkers van de inlijving bij Frankrijk
aanschouwd. Geen woord van haat en verachting was voor hen erg genoeg, en de
scheldnaam ‘leliaard’ beteekende en beteekent nog in België zooveel als meineedige
en landverrader.
Men had toch moeten bedenken dat vaderlandsliefde, of beter nationaal bewustzijn,
zich in Vlaanderen eerst later, onder den invloed van den oorlog met den vreemde,
ontwikkelde. De strijd tegen Frankrijk was, voor het Vlaamsche volk, wat de strijd
tegen Engeland voor de Franschen was. Men mag zeggen dat het Vlaamsch nationaal
bewustzijn ontwaakte bij den Sporenslag:

(1) Diegerick: Inventaire des chartes de la ville d'Ypres, deel I, blz. 124.
(2) Warnkoenig: Documents inédits enz. Zie blz. 357, nr 5.
(3) Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 42 en v.
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vóór dat tijdstip zou men te vergeefs, in het openbaar leven, blijken daarvan zoeken.
Meer nog: om de poorterij te beschuldigen de inlijving bij Frankrijk bevorderd te
hebben, moet men óf niets van de stedelijke politiek der middeleeuwen kennen, óf
wetens en willens de waarheid verdraaien. Niet om hunne onafhankelijkheid te
offeren, doch integendeel om ze te bewaren, riepen de patriciërs den koning van
Frankrijk ter hulp. Republikeinen en particularisten als zij waren, was niets vreemder
van hunne inzichten dan zich bij Frankrijk te laten inlijven, zich te onderwerpen aan
het beheer der baljuws van Philips den Schoone en aan de kroon beden en schattingen
te betalen. Hun gedrag verklaart zich heel natuurlijk, juist als dat der Duitsche
vrijsteden rond hetzelfde tijdstip. Om zich aan den gewestelijken vorst, aan hunnen
‘middelbaren heer’ te onttrekken, poogden zij de onmiddellijkheid onder hunnen
opperleenheer te krijgen, streefden zij, evenals de Germaansche steden, naar de
Reichsunmittelbarkeit. Zij wilden geenszins Franschen, doch rechtstreeksche vazallen
van den koning van Frankrijk worden, om de banden te breken die hen aan hunnen
vorst hechtten. Hadden zij de gebeurtenissen kunnen voorzien, hunne blikken buiten
den engen kring hunner onmiddellijke belangen kunnen verheffen, dan hadden zij
zeker begrepen dat zulke politiek onvermijdelijk tegen hen moest keeren. De
onmiddellijkheid onder den Keizer gaf aan de Duitsche steden de vrijheid, doch
onder den Capetinger zou zij de Vlaamsche steden dienstbaar gemaakt hebben. In
Duitschland, waar het hoofdgezag kracht noch aanzien had, konden de stedelijke
gemeenebesten bloeien; doch in Frankrijk konden zij niet op tegen den vooruitgang
van koningdom en van centralisatie. De patriciërs begrepen niet hoe naïef het was,
tegen Gwijde van Dampierre, beroep te doen op dien Philips den Schoone die, in
zijn rijk, de ‘communes’ onderdrukte, hare belforten sloopte en hare charters
verbeurde. Zij zagen in hem slechts een beschermer: zij wendden zich tot hem,
evenals de Luikenaren, in strijd tegen hunnen bisschop, zich tot den hertog van
Brabant wendden(1), of als de Kame-

(1) Zie hooger, blz. 232.
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rijkers eens, om dezelfde reden, de hulp van den graaf van Henegouw inriepen(1).
Zulke politiek was, overigens, niet door de steden ingevoerd. Deze laatsten volgden
daarin slechts het voorbeeld van den adel. Deze, misnoegd over de instelling der
baljuws en over de gedurige beperking zijner voorrechten, had zich, sedert het begin
der XIIIe eeuw, verbonden met den koning, tegen den graaf. De edelen hadden met
genoegen de bepaling van het verdrag van Melun aanvaard, waarbij hun de
verplichting opgelegd werd, in geval van oorlog met Frankrijk, hunnen leenheer aan
zijn lot over te laten(2). Men mag zeggen dat, rond het midden van de eeuw, weinige
edelen nog in den graaf hun natuurlijken beschermer zagen. De machtigsten onder
hen waren met den Franschen adel verzwagerd en waren hem met hart en ziel
toegedaan. Feitelijk erkenden zij het grafelijk gezag niet meer. Hetzelfde mag gezegd
van eenige groote abdijen; deze ook zochten onder de bescherming der kroon over
te gaan. In 1287 bevestigde de abt van Sint-Pieters, te Gent, vóór het parlement van
Parijs dat hij onder de hoede des konings en niet onder die des graven stond(3).
Zoolang edelen en abten alleen stonden om zich tegenover hunnen leenheer op de
hoogere rechten der kroon te beroepen, was de stelling der Dampierre's niet ernstig
bedreigd. Doch het gevaar werd dreigend, als de steden op hare beurt dezelfde houding
aannamen. Het was inderdaad blijkbaar dat, als de graaf niet meer rekenen mocht
op de gehoorzaamheid en vooral op de hulpgelden van die machtige steden die zijne
schatkist vulden, zijn reeds ondermijnd gezag bij den minsten aanstoot in duigen
moest storten.
Het gevaar vertoonde zich reeds bij de regeering van Philips den Stoute
(1270-1285), zonder echter nog zeer dreigend te wezen. Reeds in 1275 hadden de
door Gwijde en Margareta afgedankte XXXIX beroep ingeslagen bij het parlement
van

(1) W. Reinecke: Geschichte der Stadt Cambrai, blz. 125 en volg.
(2) Zie hooger, blz. 223.
(3) Van Lokeren: Chartes et documents de l'abbaye de St. Pierre, deel I, blz. 434, nr 926.
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Parijs. Na het gehouden onderzoek, werd hunne klacht verworpen, en bleven er zeven
afgesteld. Doch het parlement had de anderen in bediening gelaten en de aan de stad
gegeven nieuwe inrichting kon niet ingevoerd worden(1). Dat was de eerste en een
zeer gevoelige tegenslag voor de politiek des graven. Niettemin moesten de
betrekkingen tusschen Gwijde van Dampierre en zijn opperleenheer daardoor niet
lijden. Onder de regeering van Philips den Stoute strekte het huis van Vlaanderen
zijn invloed over alle deelen der Nederlanden uit, en zoo de graaf zich ergerde over
de koninklijke verordeningen en over de bemoeiing der kroonambtenaren met zijne
zaken, dan waren de vergeldingen die de koning hem verstrekte, door het ondersteunen
van al zijne ondernemingen, ruimschoots voldoende om hem deemoedig eenige
vernederingen te doen slikken(2).

II(3)
Toen Philips de Schoone den troon van Frankrijk besteeg (1285), was Gwijde van
Dampierre de machtigste vorst der Nederlanden. Terwijl hij door het meerendeel der
geschiedschrijvers als een goed huisvader aanzien werd, die zijn best deed om aan
zijne talrijke kinderen een bestaan te bezorgen, gedurig naar geld zocht voor hun
uitzet, was hij inderdaad een heerschzuchtige politieker. Tot dan toe, had hij alleen
geluk in zijne loopbaan gekend. Hij had gezegepraald over het huis van Avesnes,
het graafschap Namen verworven, zijn invloed uitgebreid in het land van Luik, in
Luxemburg en in Gelder. De hulp die hem door de koningen van Frankrijk steeds
betoond werd, had veel bijgedragen tot zijne stijgende macht. Doch een oogen-

(1) Ch.V. Langlois: Le règne de Philippe III le Hardi, blz. 212 en volg. (Parijs, 1887).
(2) Omtrent de betrekkingen tusschen Gwijde van Dampierre en Philips den Stoute, zie Langlois:
op. cit., blz. 210.
(3) Voor de gebeurtenissen betreffende den strijd tusschen Philips den Schoone en Gwijde van
Dampierre, volgde ik over het algemeen het zoo nauwkeurig als volledig verhaal van F.
Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre (Parijs, 1897). Voor de beoordeeling der
gebeurtenissen, wijk ik echter op verschillende punten van dat werk af. In de Revue critique
van 6 December 1897, gaf ik de punten omtrent welke ik met M. Funck-Brentano van meening
verschil, met verdediging mijner meening.
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blik moest komen, waarop de Fransche koningen ophielden de hand te leenen aan
den vooruitgang der Vlaamsche dynastie, waarop zij zouden inzien hoe gevaarlijk
het was aan hunne meest bedreigde grenzen een vorstendom te laten ontstaan, dat
onafhankelijker werd naarmate het grooter werd, en waarop zij besluiten zouden,
het graafschap aan hun gezag te onderwerpen.
Hoe steviger de monarchie werd, hoe meer de regeering zich samentrok in de
handen des konings ten nadeele der grootvazallen, hoe meer, onder den invloed van
parlement en rechtsgeleerden, de oppermacht van de kroon en, met haar, die van den
Staat zich uitten, des te onvermijdelijker werd de strijd. Zoo hij tusschen Philips den
Schoone en Gwijde van Dampierre uitbrak, is geen van beiden echter daarvoor
verantwoordelijk, want een noch ander had hem kunnen vermijden.
De staatkundige crisis waaraan Vlaanderen op het einde der XIIIe eeuw leed,
leverde den nieuwen koning eene voortreffelijke gelegenheid om zich met de zaken
van dit land te bemoeien. Reeds in 1287 trad hij in het onophoudend geschil tusschen
den graaf en de XXXIX als bemiddelaar op(1), en dan reeds bemerkt men in zijne
houding dat koel, vastberaden en geweldig karakter dat eigen is aan de staatkunde
van de gansche regeering. Het is nu het parlement alleen niet meer, dat kennis neemt
van het geschil. Philips doet zijne ambtenaren optreden. De baljuw van Vermandois
wordt om zoo te zeggen koninklijk zaakgelastigde in Vlaanderen. Hij ziet en gaat
de handelingen van den graaf na, hij woont de zittingen van zijn gerechtshof bij,
behandelt hem als iemand die onder zijne rechtsmacht staat. Soms laat de baljuw
zich niet eens zien, en worden de provoost van Sint-Quentin, ja, ‘serjanten’ in zijne
plaats gezonden. In 1289 beveelt de koning dat, wanneer een ‘serjant’ bij de grafelijke
vierschaar aanwezig is, de gedingen in het Fransch moeten geschieden, opdat de
‘serjant’ ze gemakkelijk kunne volgen(2). Terzelfder tijd ging hij een stap verder en
zond hij ‘serjant’ Honoré des Mous-

(1) Moeilijkheden breken bovendien in hetzelfde jaar tusschen den koning en den graaf uit,
wegens de stad Doornijk. A. d'Herbomez: Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 5e
reeks, deel III, blz. 26.
(2) Zie hooger blz. 316, n. 1.
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tiers naar Gent om dezes poorters onder zijne hoede te nemen.
De XXXIX verhaastten zich den door den koning gezonden ‘rewaerd’ goed te
ontvangen. Dank zij hem, zagen zij zich onder het rechtstreeksch gezag der kroon
en konden zij den graaf en zijnen baljuw ongestraft trotseeren. De op het belfort
geheschen leliebanier maakte de stad onschendbaar, en de patriciërs betuigden haar
denzelfden eerbied als de bondgenooten des Romeinschen volks vroeger den
roedenbundel der consuls betuigden. Overal pronkten zij met dit geducht zinnebeeld
der oppermacht, weshalve de ambachtslieden ze spottender wijze ‘leliaards’ noemden.
Toch werd den graaf geenerlei vernedering gespaard. Het was niet voldoende dat
men hem de rechtsmacht over de Gentenaren ontnomen had: hij moest bovendien
den ‘serjant’ die ze aan zijne macht onttrokken had, uit eigen kas bezoldigen. Weldra
werden ook te Brugge en te Dowaai koninklijke ‘rewaerds’ aangesteld. Door de
beteekenisvolle houding des konings aangemoedigd, hieven alle ontevredenen het
hoofd op. Niet alleen de steden, doch ook private personen sloegen beroep in bij het
parlement, en dit laatste besliste dat, gedurende de gedingen, de klagers teenemaal
aan het grafelijk gezag zouden onttrokken zijn.
Men kan zich afvragen hoe het komt dat Gwijde van Dampierre dien ondraaglijken
toestand zonder protest duldde? Dit laat zich toch begrijpen, als men de staatkundige
verwikkelingen van den tijd inziet. Afbreken met Philips den Schoone, verzaken aan
het aloude verbond tusschen het huis van Vlaanderen en de kroon en in een ommezien
al de daaruit verkregen kostbare voordeelen prijsgeven, ware zich blootstellen aan
de ondernemingen van den graaf van Henegouw, die zijne aanspraak op
Rijks-Vlaanderen nog niet had laten varen en wiens haat in geenen deele gekoeld
was. Overigens waren gebeurtenissen voorgevallen die den graaf rechtigden te hopen
dat die zelfde koning, die hem in zijn graafschap met vernederingen overlaadde,
gansch bereid was hem, buiten het graafschap, in nieuwe grondgebiedsvergrootingen
te steunen.
In 1290 was Valencijn opgestaan tegen Jan van Avesnes(1).

(1) Zie, omtrent dien opstand, A. Wauters: Le Hainaut pendant la guerre du comte Jean d'A
vesnes contre la ville de Valenciennes (Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 4e reeks, deel
II); D. Franke: Beiträge zur Geschichte Johanns II von Hennegau-Holland (Westdeutsche
Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Ergänzungsheft V, 1889, blz. 90 en volg).
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De oorzaken van dien opstand waren dezelfde als die van den opstand der Vlaamsche
gemeenten. De graaf, die zich op het ‘arme volk’ steunde, had een einde willen stellen
aan de regeering der poorters; de oorlog brak weldra los, en Jan was de stad komen
belegeren. Om aan het dreigend gevaar te ontsnappen, richtten de poorters zich tot
Philips den Schoone. Zij lieten eene memorie opstellen die, door middel van
Merovingische en Karolingische oorkonden, bewijzen moest dat hunne stad aan het
koninkrijk Frankrijk en niet aan het Keizerrijk behoorde. Philips liet natuurlijk de
gunstige gelegenheid om zijne macht te vergrooten, niet ontglippen. Hij aanhoorde
de bede der stad en liet haar toe zich onder de bescherming van Gwijde of van een
zijner zonen te stellen (1292). De aanwinst van de grootste Henegouwsche stad en
van eene prachtige operatiebasis tegen zijnen vijand, moest den graaf van Vlaanderen
vele vernederingen doen vergeten. Hij dacht een oogenblik dat hij met 's konings
hulp in staat zou wezen dat deel van het moederlijk erfdeel in bezit te krijgen dat aan
de d'Avesnes gegeven was, en aldus, door het bezit van Henegouw, zijne
graafschappen van Vlaanderen en Namen met elkander te verbinden, om ten slotte
zijne oppermacht over heel de zuidelijke Nederlanden te vestigen. Doch zijne
begoocheling was van korten duur. In 1293 verzoende Jan van Avesnes zich met
Philips den Schoone, en Gwijde zag zijn zoeten droom verzwinden.
Ondertusschen voltrokken zich gewichtige staatkundige gebeurtenissen, die een
beslissenden invloed op Vlaanderen's lotsbestemming moesten uitoefenen. Na lange
jaren vrede, bereidden Frankrijk en Engeland zich om dat eeuwenoude tweegevecht
te hernieuwen dat reeds vroeger zulke ernstige gevolgen voor de Nederlanden gehad
had. Evenals voortijds Jan Zonder-Land, zocht Edward I overal bondgenooten op
het vasteland. Hij onderhandelde met den hertog van Brabant, met den graaf van
Holland en den graaf van Gelder. Wel is waar, wilde geen hunner
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zich bepaald verbinden. Jan van Brabant vatte heel openhartig hunne politiek samen,
toen hij, kort vóór zijnen dood, aan een zijner vertrouwden verklaarde dat hij zinnens
was in den op handen zijnden oorlog onzijdig te blijven tot dat hij, door een van
beide oorlogvoerenden, zijne hulp duur kon doen betalen(1). Het is klaar dat de koning
van Engeland er aan dacht ook den graaf van Vlaanderen voor zijne zaak te winnen.
Inderdaad, sedert het verlies van Normandië was Vlaanderen, voor de Engelschen
de natuurlijke weg voor elken inval naar Frankrijk. De haven Brugge was alleszins
geschikt tot het ontschepen der troepen. Reeds in het voorjaar van 1293, werden
onderhandelingen aangeknoopt tusschen Edward en Gwijde. In het volgend jaar
werd, bij het verdrag van Lier (31 Augustus 1294), Philippine van Vlaanderen met
Edward's oudsten zoon verloofd.
Bij het sluiten van die overeenkomsten, was de oorlog tusschen Frankrijk en
Engeland reeds uitgebroken en vochten de legers in Guyenne. Philips de Schoone
verhaastte zich zijns vijands ontwerpen in Vlaanderen te verijdelen. Bij de tijding
van het verdrag van Lier, ontbiedt hij Gwijde naar Parijs, onder voorwendsel van
een beroep, door de XXXIX van Gent, vóór het parlement ingeslagen, en laat hij
hem met twee zijner zonen kerkeren. De oude graaf werd eerst weder in vrijheid
gesteld, nadat hij aan zijn leenheer de bruid des Engelschen prinsen overgeleverd
had. Philippine werd van toen af samen met de kinderen van den koning opgebracht
en stierf in den Louvre in 1306(2).
Gwijde van Dampierre heeft later plechtig bevestigd dat de verloving zijner dochter
met Edward's zoon hem niet beletten moest zijn opperleenheer trouw te dienen(3).
Inderdaad, alles bewijst dat hij, in 1294, het inzicht niet had een formeel verbond
met den koning van Engeland te sluiten. Geene der uit dien tijd overgebleven
oorkonden maakte toespeling op een bondgenoot-

(1) Hocsem: Gesta episcoporum Leodiensium, blz. 325. Zie L. Van Velthem: Spiegel historiael,
uitg. Lelong, blz. 195 (Amsterdam, 1717).
(2) In 1304, volgens den voortzetter van de kronijk van Willem van Nangis. Naderhand is zij
de heldin eener roerende legende geworden. Reeds in 1306 beschuldigde men, in Vlaanderen,
Philips den Schoone dat hij haar vergiftigd had. Annales Gandenses, blz. 88.
(3) Zie de verklaring van Gwijde's gezanten aan Philips den Schoone, op 9 Januari 1297, in
Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel II, blz. 566.
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schap tusschen beide vorsten. Het ligt overigens bij de hand dat, zoo Gwijde op dat
oogenblik in de rangen van Frankrijk's vijanden geweest was, Philips hem zeker niet
in vrijheid zou gesteld hebben, en zich niet tevreden gehouden had hem te verbieden
‘een zijner kinderen in de familie van den koning van Engeland of van elk anderen
vijand des koninkrijks uit te huwelijken’. Overigens beschuldigde niemand den graaf,
Edward te hebben gehuldigd. Zijne vijanden bepaalden er zich bij, valsche brieven
met zijn zegel te vervaardigen, om uit te maken dat hij hem paarden en gewapende
krijgers gezonden had(1).
Gwijde's handelwijze laatzich heel eenvoudig verklaren. Tegenover Frankrijk als
tegenover Engeland, zocht hij eerst en vooral onzijdig te blijven. Hij koesterde de
niet te verwezenlijken hoop den oorlog buiten zijne grenzen te houden, en tevens
aan den Vlaamschen handel zijne onontbeerlijke vertierwegen in het Westen en in
het Zuiden te behouden. Deze politiek moest veertig jaar later hervat worden door
Jacob van Artevelde, bij het uitbreken van den honderdjarigen oorlog. Doch in het
een als in het ander geval, kon zij niet doorgevoerd worden. Tengevolge zijner ligging
tusschen de beide oorlogvoerenden, moest Vlaanderen, wat dit ook aan zulk
handeldrijvend volk kosten moest, wel besluiten, voor een van beiden partij te kiezen.
Gwijde aarzelde echter nog drie jaar, alvorens een bepaald besluit te nemen.
Na de kerkering van Philippine in den Louvre, was de graaf in een valschen
toestand zoowel tegenover Engeland als tegenover Frankrijk. Zijns ondanks zag hij
zich gewikkeld in den twist van zijn opperleenheer. De koning ontnam hem alle
vrijheid en alle initiatief, zoowel bij zijne buitenlandsche politiek als bij de regeering
van zijn graafschap. Geen wonder dus dat hij in weifeling en tweestrijd verkeert.
Van 1295 tot 1297 weet hij klaarblijkelijk geen raad en ziet men hem, in gedwongen
houding, tot allerlei uitvluchten en redmiddelen zijne toevlucht nemen om zich uit
de verlegenheid te trekken.
Hij bevond zich inderdaad in zeer verwarde omstandigheden. In het graafschap
bleven de steden hardnekkig in haar verzet:

(1) Kervyn de Lettenhove: loc. cit.
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aan de grens maakten Vlaanderen's erfvijanden den benarden toestand ten nutte om
het graafschap te overvallen: Jan van Avesnes bedreigde Valencijn, terwijl Floris
van Holland, bondgenoot des konings van Engeland, Zeeland overrompelde.
Bij al die aangelegenheden, gaf Edward meer blijk van behendigheid dan Philips
de Schoone: hij brak met den graaf niet af. Hij bleef met hem onderhandelen en
trachtte hem op zijne hand te krijgen door hem met vriendschapsbewijzen te
overladen. Op 6 April 1295 betaalt hij hem 100.000 pond die degraaf van Gelder
hem schuldig was; eenige dagen later, den 28n, verzoent hij hem met Floris van
Holland; in October hervat hij de onderhandelingen voor het huwelijk van Philippine
met zijn zoon. Doch terzelfder tijd dat hij het vertrouwen van den ouden vorst wint
en zich dezes erkentelijkheid verzekert, toont hij zich onverbiddelijk tegenover de
steden. Hij verbiedt den uitvoer der Engelsche wol, om de Vlaamsche nijverheid met
ondergang te bedreigen en de poorters te dwingen voor hem partij te kiezen. Hij wist
bij ondervinding dat dit middel doelmatig was. Een twintigtal jaren vroeger, bij de
tijdelijke moeilijkheden met Engeland, had het, in drie maanden tijds, de Vlamingen
gedwongen den duim te leggen (1274). De koning rekende nogmaals op een
dergelijken uitslag en, niettegenstaande de ontzaglijke opofferingen die de stilstand
van den wolhandel zijnen onderdanen kosten zou, aarzelde hij niet het te beproeven(1).
Terwijl Edward niet ophoudt den vertwijfelden Gwijde goede diensten te bewijzen,
toonde Philips zich in zijne vorderingen strenger en aanmatigender dan ooit. Hij had
de onderbreking der handelsbetrekkingen met Engeland bevolen. Doch hij voorzag
dat de kooplieden der steden dien maatregel slecht onthalen zouden; daarom belastte
hij met dezes uitvoering, niet de zoo talrijk in Vlaanderen aanwezige koninklijke
‘serjanten’, doch de eigen ambtenaren van den graaf. Gwijde moest dus al het hatelijke
van een door den koning getroffen maatregel op zich nemen. Philips liet hem wel de
opbrengst van de verbeurdver-

(1) In 1297 verklaart het parlement dat ‘lana Anglie ascendit fere ad valorem medietatis totius
terre, et vectigal quod inde solvitur ascendit ad quintam partem valoris totius terre’. Ch.
Bémont: Chartes des libertés anglaises, blz. 78.
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klaring der aangeslagen goederen, doch dit kon het verlies van het weinigje
populariteit dat hem overbleef, voorzeker niet vergoeden. De koninklijke
muntverordeningen stelden hem aan andere gevaren bloot. Men weet in welke mate
Philips de Schoone de Fransche geldstukken vervalschte. Het gebruik van dat geld
in Vlaanderen opleggen, was aan den handel den gevoeligsten slag toebrengen. Doch
Philips aarzelde niet. En de graaf moest de hand houden aan de stipte uitvoering dier
draconische verordeningen die, op peine van de zwaarste straffen, het gebruik van
alle andere dan de koninklijke munt verboden en de rijken dwongen zulke penningen
van hun kostbaar gouden en zilveren tafelgerief te laten smelten. Hoe onderdanig
Gwijde ook was, kon hij de laatste bevelen van zijn opperleenheer onmogelijk
opvolgen: hij stiet tegen den hardnekkigen tegenstand der poorterij. De verordeningen
bleven doode letter en ongehoorde geldboeten werden tegen Vlaanderen uitgesproken.
Doch de koning werd weldra gewaar dat hij verkeerd handelde. De door zijne politiek
verwekte misnoegdheid dreigde hem hatelijk te maken in Vlaanderen en dit gewest
naar het Engelsch bondgenootschap te drijven. In het begin van 1296 zag hij zich
dus gedwongen beduidende toegevingen te doen. Om de door het afbreken van het
handelsverkeer met Engeland veroorzaakte schade te verminderen, bevrijdt hij de
Vlaamsche lakens van elke vreemde mededinging binnen het koninkrijk. Hij trekt
de boeten in, beloopen uit hoofde van overtrading der muntverordeningen. Hij verleent
een uitstel van twee jaren voor de betaling van alle door den graaf en de poorters
verschuldigde sommen. Terzelfder tijd beperkt hij de bevoegdheid zijner ‘serjanten’
in Vlaanderen, verwerpt hij het beroep der XXXIX bij het parlement, en laat hij
Gwijde toe door zijn hof al degenen te laten oordeelen die zich, gedurende het door
hen voor den koning ingespannen beroep, aan eenig wanbedrijf plichtig gemaakt
hebben. Doch Philips was vast besloten zijne gedienstigheid te doen betalen. In
vergelding van de beloofde voordeelen, verkreeg hij van den graaf de lichting van
den vijftigsten penning op al de roerende en onroerende goederen zijner onderdanen.
Die belasting zou geïnd worden door de ambtenaren van Gwijde
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van Dampierre, doch de ontvangst bij helft tusschen hem en den koning verdeeld
worden (6 Januari 1296).
Juist terwijl Philips op die wijze te werk ging, onderhandelde hij in 't geniep met
de vijanden zijns leenmans. Nauwelijks waren bovenbedoelde verdragen bekrachtigd,
of hij verbond zich met Jan van Avesnes en met Floris van Holland, die plotselings
den koning van Engeland in den steek liet(1). Het gevaar werd dreigend voor Gwijde.
Op 1 November van het vorige jaar was hij door het parlement gedwongen geweest,
Valencijn aan den koning over te geven. Het lag bij de hand dat die stad de prijs zijn
zou waarmede de koning het bondgenootschap van Jan van Avesnes betalen zou.
Inderdaad, reeds in Februari 1296 zond hij aan de stad het bevel hare poorten voor
den graaf van Henegouw te openen.
Doch de poorters wild en niet meer onder het gezag van hunnen vroegeren vorst
terugkeeren. In stede van te gehoorzamen, riepen zij Gwijde van Dampierre ter hulp
en stonden zij hem de heerlijkheid hunner gemeente af. Gwijde beloofde plechtig,
Valencijn voortaan als een deel van Vlaanderen te zullen beschouwen, de stad nooit
te zullen teruggeven aan Jan van Avesnes en ze tegen een iegelijk, zelfs tegen den
koning van Frankrijk, te zullen verdedigen(2). De spijt omdat hij door zijn
opperleenheer gefopt was, de haat dien hij het huis van Avesnes toedroeg, de drift
naar grondgebiedsvergrooting die hem steeds verteerd had, - dat alles dreef hem tot
openlijke afbreuk. Mogelijk ook hadden de laatste toegevingen van Philips hem meer
zelfvertrouwen gegeven. Wellicht dacht hij dat zijne stelling in Vlaanderen steviger
geworden was. Hij bedroog zich bitter.
Nauwelijks had hij die eerste poging aangewend om zijne onafhankelijkheid te
herwinnen, of de hand des konings viel loodzwaar op hem neder. Enkele oorkonden
waren voldoende om den ongelukkige te doen gevoelen dat hij niets meer was dan

(1) Franke: op. cit., blz. 111. - A. Bergengrün: Die politischen Beziehungen Deutschlands zu
Frankreich während der Regierung Adolfs von Nassau, blz. 66 (Straatsburg, 1884).
(2) Funck-Brentano heeft, volgens mij, niet genoeg belang gehecht aan het aandeel dat de zaak
van Valencijn bijbracht tot de vriendschapsbreuk tusschen Philips den Schoone en Gwijde
van Dampierre.
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een speelbal in de handen van zijn leenheer. Het lichten van den vijftigsten penning
had de steden verbitterd. Reeds in de maand Maart, hadden zij zich tot Philips den
Schoone gewend, eene vaste som aangeboden om van die belasting bevrijd te blijven.
Op 7 April werd hun voorstel aangenomen.De koning verklaarde de belasting
afgeschaft en kondschapte zijn besluit aan den graaf. Hij beloofde hem de helft van
de door de gemeenten geleverde bede, doch hield zijne belofte niet. De voor een
korten tijd verbroken verstandhouding tusschen kroon en poorterij werd aldus
machtiger dan ooit hersteld. Evenals vroeger de baljuw van Vermandois, was de
baljuw van Amiens belast den graaf te dwingen, 's konings bevelen uit te voeren. Op
30 Mei gebood de koning aan Gwijde hem ‘zonder tegenspraak’ te gehoorzamen. In
de volgende maand werd de toestand noch hachelijker. De Vlaamsche steden kregen
opnieuw koninklijke ‘serjanten’. Gwijde, door de Bruggelingen vóór het parlement
gedaagd, werd aangemaand voor hetzelve te verschijnen. Doch Jan van Avesnes
herbegon den oorlog. Om zijn vazal in de onmogelijkheid te stellen zich te verdedigen
door op zijne beurt het rijksleen Henegouw te overrompelen, verbood Philips aan de
steden Gent, Brugge, Ieperen, Rijsel en Dowaai, hare troepen buiten het koninkrijk
te laten gaan. Met bittere spotternij belastte hij den graaf (7 Juli 1296) toe te zien dat
zijne bevelen stiptelijk opgevolgd werden(1).
In de tweede helft der maand Augustus 1296 verscheen Gwijde van Dampierre
vóór het parlement. In bijzijn van de afgevaardigden van zijne steden, werd hij
veroordeeld Valencijn terug te geven en niets te ondernemen tegen de poorters die
de koninklijke ‘serjanten’ ontvangen en zich onder dezer gezag gesteld hadden. In
de volgende zitting was hem eene nog grootere vernedering beschoren. Het hof sprak
de verbeurdverklaring van van zijn graafschap uit, en hij moest het, door afgifte van
een handschoen, den koning overgeven.
Wel is waar gaf Philips hem zijn graafschap terug en vergenoegde hij zich enkel
met de stad Gent. Doch zoo Gwijde bij

(1) Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 181.
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zijne aankomst te Parijs nog eenige begoocheling had, was die nu voorgoed
verzwonden. Hij had zijn opperleenheer aan het werk gezien: deze had zijn doodvijand
tegen hem ondersteund, openlijk het oproer zijner onderdanen aangemoedigd en,
niettegenstaande zijn verzet, hem door zijn parlement doen oordeelen, in stede van
hem zijne verdediging voor het hof der pairs te laten voordragen. Tegenover de
stelling der rechtsgeleerden, tegenover de monarchale centralisatie, tegenover de in
de bronnen van het Romeinsch recht geputte onverbiddelijke politiek, welke traditie
en privilege aan de absolute heerschappij des konings opofferde, welke een pair van
Frankrijk aan de controle van een baljuw onderwierp en aan eene vergadering van
doctors in de rechten toeliet een graafschap verbeurd te verklaren, nam Gwijde zijne
toevlucht tot de leenroerige stelling. Hij zelf had, overigens, die stelling altijd in
Vlaanderen miskend. Was het verzet der gemeenten, onder hetwelk Philips de Schoone
hem verplette, inderdaad iets anders dan het gevolg van Gwijde's pogingen om ze te
onderwerpen aan zijne ambtenaren, aan het beroep bij zijn gerechtshof, aan de
uitoefening van zijn heerenrecht? Stonden zij niet op ter wille van hare gekrenkte
vrijheden? De toestand was dus dezelfde in Vlaanderen als in Frankrijk. Het patriciaat
der steden verdedigde de zelfstandigheid der gemeenten tegen Gwijde van Dampierre,
evenals Gwijde zelf zijne onafhankelijkheid van grootvazal tegen zijnen opperleenheer
verdedigde. Beiden vonden, in het oude recht, bewijsgronden tegen het nieuwe recht,
en Gwijde volgde slechts het voorbeeld van de poorters zijner steden, toen hij het
zuiver feudaal leerstelsel inroept en verklaart ontslagen te zijn van al zijne
vazalsplichten jegens eenen vorst dien hij beschuldigt te kort te komen aan zijne
leenheerlijke plichten jegens hem.
Door zijne afbreuk met Frankrijk had hij overigens niets meer te vreezen. Het
verdrag van Melun - waarbij zijne vazallen verplicht waren hem te verlaten zoo hij
den koning ongehoorzaam was - kon hem niet meer weerhouden, vermits zijne
onderdanen reeds op zijne hand niet meer waren. Alleen door een verbond met
Engeland had hij nog kans zijne onderdanen weder onder zijn gezag te krijgen en
het hoofd te bieden aan
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Jan van Avesnes. Toen de betrekkingen tusschen Philips den Schoone en Gwijde
van Dampierre meer en meer verslechtten, had Edward I alles ingespannen om den
graaf heel en al naar zijnen kant te krijgen: hij beloofde hem milde toelagen,
huwelijken voor zijne kinderen, de teruggave van Artesië. En terwijl zijne gezanten
de ooren van den ouden graaf met al die verleidelijke beloften volbliezen, groeide
het getal van Engeland's bondgenooten steeds aan: de graaf van Gelder, de heer van
Valkenburg, de hertog van Brabant, de graaf van Bar zwoeren hunne hulp aan Edward.
De Duitsche koning, Adolf van Nassau, die sedert 1294 het verbond bijgetreden was,
beloofde de hulp van het Rijk. Floris van Holland, die kort te voren naar Frankrijk
overgeloopen was, was vermoord (28 Juni 1296).
In die omstandigheden kon Gwijde niet meer aarzelen. Reeds in het najaar van
1296 is zijne houding beteekenisvol. Hij weigert op 20 September op eene nieuwe
parlementszitting te verschijnen. In Vlaanderen zelf tracht hij, tegen de patriciërs,
den steun der ambachtslieden te verwerven. Van dat oogenblik bestaat er in de steden,
tusschen de poorterij en het ‘gemeen’, buiten het maatschappelijk onderscheid, ook
nog een staatkundig onderscheid. Twee partijen komen tot stand: de aanhangers des
konings en die des graven. De eersten scharen zich onder de lelievaan, de anderen
onder de Vlaamsche banier met den zwarten leeuw: tegenover de ‘leliaards’, staan
de ‘klauwaards’ op. De zaak des graven wordt nu innig verbonden met de zaak der
steedsche democratie: zijne zegepraal op den koning van Frankrijk moet voorgoed
een einde stellen aan de gehate heerschappij der patriciërs. Voortaan zijn de
leenroerige belangen van Gwijde verbonden met de economische belangen van
wevers en vollers, zoodat in de ziel des volks een vurig gevoel van getrouwheid aan
de dynastie en van haat voor haren vijand, den koning, opkomt. Gwijde spande al
het mogelijke in om die gunstige stemming aan te wakkeren. Einde 1296 en aanvang
1297, werkt hij overal de pogingen van het ‘gemeen’ in de hand. Te Gent, laat hij
een onderzoek instellen over het beheer der XXXIX, waarop hij die afzet en verbant(1).
Te

(1) Onder de beweegredenen van het tegen hen uitgesproken vonnis vinden wij dat ‘zij, ziende
dat de koning van Frankrijk zich gereedmaakt om den graaf van Vlaanderen den oorlog te
verklaren, den koning aanhangen’. Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 225.
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Dowaai doet hij zijn best om het aristocratisch stelsel door eene volksgezinde
stadsregeling te vervangen(1). Aan Brugge schenkt hij niet alleen de in 1280 verbeurde
vrijheden terug, doch hij vermeerdert ze nog(2). Om de genegenheid der gemeenten
te winnen, doet hij de grootste opofferingen en verzaakt hij tijdelijk aan zijne
monarchale staatkunde. Hij verleent al wat zij vragen en herstelt, ten voordeele van
de neringen, die stedelijke zelfstandigheid die hij zoo hardnekkig bestreed, toen de
patriciërs die voorstonden. In zijne uiterste bezorgdheid voor de oogenblikkelijke
behoeften, laat hij de steden volkomen meester, ja overlaadt hij ze met privileges,
overigens met het voornemen, ze later als zijnde ‘tegen recht en rede’ te verbreken(3).
Ten tijde dat Gwijde aldus, in zijne vertwijfeling, hulp zocht bij de partij der
neringen, waren zijne afbreuk met Philips den Schoone en zijn verbond met Engeland
reeds voltrokken. Op 9 Januari 1297 waren twee abten uit het graafschap Namen, de
abt van Gembloers en de abt van Floreffe, van het slot van Wijnendale vertrokken,
om den koning van Frankrijk den veetebrief zijns vazals ter hand te stellen. Die lange
brief is ons overgebleven; men vindt daarin, in den eigenaardigen stijl van dien tijd,
de aangrijpende uiting van al te lang ingehouden gramschap en verontwaardiging(4).
De graaf zet omstandig al zijne

(1) Funck-Brentano: op. cit., blz. 193.
(2) Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 51.
(3) Kervyn de Lettenhove: Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 40.
(4) De toon van den brief is overigens zeer waardig. Daarentegen is die van den brief welke
Philips de Schoone eenige dagen later (24 Januari) aan de inwoners van Doornijk richtte,
veel minder waardig: ‘Ad vestram noticiam multorum relatibus jam credimus devenisse
qualiter comes Flandrensis, ex concepta diu nequitia, venenum quod in suis visceribus diutius
occultarat, de novo Parisius litteris et nunciis evomuit coram multis, seque a subjectione,
colligatione, obedientia et redevantia et aliis oneribus etligaminibus, quibus nobis ut domino
et superiori diversis modis erat astrictus, temeritate propria, in offensam nostri culminis se
absolvens, ligamen fidelitatis quam nobis prestiterat et se promiserat servaturum, contra
juramentum proprium veniendo in sui ignominiam nominis, non est veritus dilligare’.
(d'Herbomez: Philippe le Bel et les Tournaisiens [Bullet. de la Commiss. roy. d'Histoire, 5e
reeks, deel III, blz. 117-118]). Funck-Brentano laat zich zekerlijk medeslepen door zijne
genegenheid voor Philips den Schoone, als hij zegt: ‘De brief van Gwijde van Dampierre is
geen rechtzinnig werk. Het is een advocatengeschrijf’ (bladz. 201). De waarheid is dat al de
door den graaf tegen den koning geuite grieven door al de bronnen gestaafd zijn. Gwijde
kon maar besluiten met den koning af te breken als hij overtuigd was dat het goede recht
langs zijnen kant was. Hij schrijft aan den koning van Engeland: ‘Sire, ore est ensi avenu ke
li cuens de Flandre a tout summei le roi de Franche et mis parfaitement en défaute, par quoy
clerc de droit et de divinitei ont dit et dient ke li roys de Franche a tant meffait envers le
conte ke li cuens est desloyés de homage, de serviche, de féauté et de toute redevanche k'il
li devoit u pooit devoir’. (Kervyn de Lettenhove: Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle, blz.
26).
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grieven uiteen. De kelk der vernederingen is boordevol; hij loopt over in eene
ontzettende akte van beschuldiging tegen Philips den Schoone. Niets ontbreekt: noch
Philippine's kerkering, noch het verbond des konings met Jan van Avesnes, noch de
weigering, den graaf door de pairs te laten oordeelen, noch de muntverordeningen,
noch het verbod van den handel met Engeland, noch, ten slotte, het vergelijk des
konings met de steden bij het lichten van den vijftigsten penning. 't Is niet alleen de
vazal die zijn recht eischt, 't is ook de territoriale vorst die de onafhankelijkheid van
zijne regeering en de belangen van zijn volk verdedigt. Economische beschouwingen
zijn vreemdsoortig vermengd met uit het leenroerig recht getrokken bewijsgronden,
om aan het manifest tegelijk een zeer oud en een zeer modern karakter te geven.
Gwijde spreekt beurtelings gelijk Philips van den Elzas het honderd jaar te voren
hadde kunnen doen en gelijk Jacob van Artevelde het veertig jaar later doen zou.
Terwijl de beide abten naar Parijs togen, richtte Gwijde een dringend beroep tot
Edward I. Eenige dagen later, den 2n Februari, werd in de kapel van Walsingham
een verdrag geteekend(1). Edward beloofde den graaf met zijne schatten en zijn leger
te ondersteunen en verbond zich, geenen vrede te sluiten waarin Gwijde geene
genoegdoening kreeg. Bovendien werd, tot wering van den banvloek, die, volgens
het verdrag van Melun, tegen Vlaanderen bij afbreuk met Frankrijk moest geslingerd
worden, op 25 Januari een plechtig beroep tot den paus in Sint-Donatianuskerk van
Brugge gelezen(2).
Niettegenstaande dit alles was de graaf niet gereed. De gebeurtenissen hadden
hem verrast. Toen hij den koning den oorlog verklaarde, bezat hij de middelen niet
om hem door te voeren. Hij mocht slechts op een gering deel van den adel

(1) Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 206.
(2) Kervyn de Lettenhove: op. cit., blz. 27.
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staat maken. De vestingen zijner steden, die in het begin der XIIIe eeuw gesloopt
waren, waren sedert toen slechts gedeeltelijk hersteld. Hij zelf was te oud en te
versleten om de krijgsverrichtingen te leiden. Hij belastte daarmede zijne zonen en
zijn kleinzoon, Willem van Gulik. De jonge prinsen wanhoopten niet en vervulden
dapper hun plicht tegen den dreigenden inval. Zij verdeelden zich de verdediging
des lands: Robrecht van Béthune en Gwijde van Namen vestigden zich te Rijsel,
Willem te Dowaai, Jan van Namen te Ieperen. Hunne troepen bestonden grootendeels
uit Duitsche ridders en soldeniers die in aller ijl in Rijnland gelicht waren. Doch
Gwijde werd meer en meer ongerust. Adolf van Nassau schreef hem op 31 Augustus
dat de politieke toestand van het Keizerrijk niet toeliet hem ter hulp te komen(1).
Edward was te Londen teruggehouden door onderhandelingen met het parlement,
en kwam niet af(2). De hertog van Brabant bleef onzijdig. In Holland weigerde eene
machtige partij Jan I, den zoon van Floris V, eenvoudig werktuig in handen van den
koning van Engeland, als graaf te erkennen, en deed zij beroep op Jan van Avesnes(3),
die zijnerzijds troepen in Henegouw lichtte. Toen het Fransche leger de grens van
Vlaanderen bereikte (15 Juni 1297), stond geen enkele van 's graven bondgenooten
hem ter zijde: Gwijde was alleen tegenover den koning.
De inval gebeurde snel. Het Fransche leger maakte zich in September meester van
Rijsel, versloeg Willem van Gulik vóór Veurne, bezette Bourbourg en Winoksbergen,
en zond zijne kondschappers tot onder de wallen van Ieperen, wiens bezetting het
den overtocht over de Leie niet dorst beletten. Edward's komst hield den voortgang
van het Fransche leger eenigszins tegen. Doch het was te laat om den toestand te
verhelpen. Het

(1) Bergengrün: op. cit., blz. 79. Later deed hij eene lamlendige demonstratie naar den Rijn, ‘om
hem het verwijt te sparen dat hij zijne bondgenooten verraden had’. Ibid., blz. 85. Zie Brosien:
Der Streit um Reichsflandern, blz. 32.
(2) Zie in Bémont: Chartes des libertés anglaises, blz. 77 de tegenwerpingen die de gemeenten,
in Juli 1297, aan den koning tegen den krijgstocht in Vlaanderen maakten.
(3) Franke: op. cit., blz. 129. De steden wier handel sedert langen tijd leed door het Vlaamsche
leenheerschap over Zeeland waren op zijne hand. Zie hooger, blz. 241.
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Engelsche leger trok zich samen te Gent, terwijl Philips de Schoone bleef legeren
bij Ingelmunster, alwaar de poorters van Brugge hem de sleutels hunner stede kwamen
aanbieden. 't Was klaarblijkelijk dat beide koningen evenzeer den strijd vermeden.
Op 9 October werd te Sint-Baafs-Vijve een wapenstilstand gesloten, na hetwelk de
troepen van beide landen aftrokken. Doch intusschen bleef het grootste deel van
Vlaanderen in de macht van Philips den Schoone. Aan Gwijde bleven niets over dan
Dowaai, Ieperen, Gent, het land van Waas en het land der Vier-Ambachten.
De wapenstilstand van Sint-Baafs-Vijve veranderde weldra, door bemiddeling des
pausen, in eenen duurzamen vrede tusschen Frankrijk en Engeland. Trots zijne
beloften, liet Edward den graaf van Vlaanderen in den steek: in het op 19 Juni 1299
te Montreuil-aan-Zee gesloten verdrag, wordt van Vlaanderen geen gewag gemaakt.
Gwijde was ten einde raad. Hij wist dat Philips de Schoone onverbiddelijk wezen
zou; hij trachtte niet eens hem te vermurwen. Om den slag af te weren die hem
wachtte, spande hij met koortsachtige drift alle pogingen in, stemde hij in alle
opofferingen toe. Ten voordeele van Jan van Holland verzaakte hij aan het
leenheerschap over Zeeland, waarop zijne voorouders zoo hoogmoedig aanspraak
bleven maken; hij huldigde den nieuwen koning van Duitschland, Albrecht van
Oostenrijk, en woonde, te Aken, dezes kroning bij. Zijn zoon Robrecht van Béthune
en zijne gezanten gingen te Rome den paus en de kardinalen met hunne smeekingen
lastig vallen(1). Vergeefsche pogingen. Jan I, eene onmachtige en stompzinnige
misgeboorte, stierf in November 1299, Albrecht van Oostenrijk verbond zich met
den koning van Frankrijk, en Bonifacius VIII bemoeide zich met den strijd als het
te laat was. Zelfs in Vlaanderen verhieven de leliaards het hoofd in de nog aan den
graaf onderworpen steden. De poorters van Dowaai riepen de Franschen in de stad;
de verschrikte volksklasse dorst zich niet verroeren.
De wapenstilstand liep den 6n Januari 1300 ten einde. Vlaan-

(1) Zie hunne briefwisseling met den graaf in Kervyn de Lettenhove: Etudes sur l' histoire du
XIIIe siècle.
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deren werd dadelijk overrompeld door een koninklijk leger, aangevoerd door Karel
van Valois. Het trof alleen wederstand aan te Ieperen, waar Gwijde van Namen het
bevel voerde, en te Damme, dat door Willem van Crèvecoeur verdedigd was. Doch
de strijd was op voorhand verloren: de graaf had feitelijk geen leger meer. Willem
van Crèvecoeur beschikte slechts over 800 man om den vijand te wederstaan. Te
Ieperen wilde de vertwijfelde gemeente de stad overleveren. Alleen dank zij de
wilskracht van Gwijde van Namen en behendig onder het volk verspreide valsche
tijdingen, kon de stad het tot in de maand Mei uithouden. Toen gaf de oude graaf
den strijd op. Met zijn oudsten zoon, Robrecht van Béthune, en Willem van
Crèvecoeur gaf hij zich op genade en ongenade des konings, aan Karel van Valois
over. De gevangenen, gevolgd van eene kleine schaar getrouwen, kwamen op 24
Mei te Parijs aan. Philips de Schoone weigerde hen te ontvangen. Nadat hij ze veertien
dagen in het Châtelet gehouden had, deed hij Gwijde van Dampierre in den burcht
van Compiègne, Robrecht van Béthune in den burcht van Chinon, en Willem van
Crèvecoeur in den burcht van Issoudun opsluiten. Hunne gezellen werden
gevangengezet in verschillende plaatsen van het koninkrijk, te Montlhéry, te La
Nonette in Auvergne, te Falaise in Normandië, te Loudun, te Issoudun, te Niort, te
Chinon, te Janvilles bij Chartres(1).
Voor de tweede maal in de XIIIe eeuw was een graaf van Vlaanderen gevangene
van den koning van Frankrijk. Doch nu was de ramp grooter dan onder Ferrand; de
zegepraal van Philips den Schoone was heel wat beduidender dan die van
Philips-August. Nu was er geen graafschap Vlaanderen meer. 't Was gedaan met het
grootleen van het Noorden dat vroeger koningsvoogden bezorgde. Het woord van
Philips-August was bewaarheid: Vlaanderen was bij Frankrijk ingelijfd(2); het was
nog slechts eene in het kroondomein begrepen koninklijke provincie. Philips de
Schoone verhaastte zich er een stadhouder te zenden. Hij zelf kwam zich, in de maand
Mei 1301, in groote staatsie aan zijne nieuwe onderdanen toonen. Baljuws en ambte-

(1) Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel II, blz. 608 en volg.
(2) Zie hooger, blz. 204.
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naren werden door nieuwaangestelden vervangen; op banieren en wapenschilden
verdween de zwarte leeuw, om plaats te maken voor de lelie...
De inlijving was voltrokken. En die inlijving voorspelde binnen kort die van de
overige gewesten der Nederlanden. Inderdaad, terwijl Philips de Schoone het
graafschap bemachtigde, zegevierde zijne staatkunde ook in Lotharingen. Jan van
Avesnes, die zijn trouwste bondgenoot geworden was, nam in 1299 bezit van de
erflating van Jan I van Holland. Nu hij vorst over twee graafschappen was, kreeg hij
eene geduchte territoriale macht. Met dezes hulp, mocht de koning van Frankrijk de
schoonste hoop koesteren. Minder dan ooit moest hij het verzet van Duitschland
duchten; immers Albrecht van Oostenrijk had kort te voren dezes zwakheid ten toon
gespreid. Inderdaad, nadat Albrecht te vergeefs aan Jan van Avesnes verboden had,
Holland te bemachtigen, was hij tegen dezen ten strijde getrokken. Doch als hij te
Nijmegen de nadering des graven vernam, blies hij spoedig den aftocht(1). Frankrijk
scheen dus voorbestemd zich weldra tot den Rijn uit te strekken en de gevolgen van
het verdrag van Verdun te vernietigen. De hertog van Brabant voelde zich bedreigd,
en het gerucht liep dat Philips het inzicht had hem te onttronen(2). Anderzijds pleegde
Frankrijk beteekenisvolle ingrijpingen op de oevers der Schelde. Kamerijk scheen
eene teenemaal Fransche stad. Ten slotte lijfde Philips zoowel het deel van Vlaanderen
in dat van het Rijk verhief, als dat welk tot zijne kroon behoorde.

(1) Francke: op. cit., blz. 152-154.
(2) Annales Gandenses, blz. 33.
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Hoofdstuk II
De slag van Kortrijk
I
Philips de Schoone had Vlaanderen kunnen bemachtigen; hij kon het niet behouden.
's Konings politiek, die den strijd tusschen graaf en patriciërs zoo behendig ten nutte
gemaakt had, zag weldra tegen zich zelve eene geduchte oppositie oprijzen. De
Fransche verovering was geschied door het toedoen der hoogpoorterij: de vrijmaking
des lands was het werk der neringen. Opnieuw spelen de steden dus de hoofdrol. Het
lot der Nederlanden moest, in het begin der XIVe eeuw, afhangen van de zegepraal
der Brugsche wevers en vollers op de ‘ledichgangers’ en kooplieden. Eens te meer
werd, in dit land van groothandel en grootnijverheid, de staatkundige geschiedenis
door de maatschappelijke geschiedenis beheerscht(1).
Men wachte zich wel, den opstand van Vlaanderen tegen Philips den Schoone als
eene plotselinge losbarsting van nationaal bewustzijn te beschouwen. Voorzeker
hadden de toegevingen die Gwijde bij zijne afbreuk met den koning aan de volkspartij
deed, hem de genegenheid van de ambachtslieden doen verwerven. Maar die
genegenheid, noch de daaruit volgende vijandschap tegen Frankrijk hadden zich door
geenerlei krachtdadige betooging geuit. De neringen hadden de inlijving laten
geschieden zonder naar de wapens te grijpen, en Gwijde moest met droefheid
vaststellen dat de privileges en vrijheden die hij aan zijne

(1) Funck-Brentano heeft afdoende bewezen dat de strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk geen
rassenstrijd, doch een maatschappelijke strijd was.
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goede steden verleend had om hare welwillendheid te betalen, hem weinig gebaat
hadden(1). Reeds in 1298, telde hij zoo weinig op een opstand van de steedsche
democratie te zijnen voordeele, dat hij van den paus de ongeldigheidsverklaring van
zijne aan de steden gedane beloften zocht te bekomen.
Het ware dienvolgens niet onmogelijk geweest, het aan Vlaanderen opgelegde
nieuwe stelsel door het ‘gemeen’ te doen aanvaarden. Daartoe hoefde de koning
enkel aan zijn verbond met de patriciërs te verzaken, deze ronduit aan de volkspartij
te offeren, als beschermer der minores op te treden, en de steden naar eigen believen
te laten regeeren. In den aanvang, schijnt Philips dit begrepen te hebben; bij zijn
bezoek aan Gent, trok hij op aanvraag der neringen eene nieuwe belasting in; eenige
dagen later schafte hij den raad der XXXIX af, en hij verving hem door een eenjarig
schepenschap van zes en twintig leden, verdeeld in twee banken, waarvan de helft
der zetels aan het volkselement kwam(2). Doch zulke politiek was teenemaal in strijd
met de overleveringen der Fransche monarchie. Tusschen koning en steedsche
democratie kon de verstandhouding niet van langen duur zijn. De onbehendigheid
van Philips' stadhouder in Vlaanderen droeg zonder twijfel bij om het onvermijdelijke
te bespoedigen.
Jacob van Chatillon bezat geene der eigenschappen die de vervulling van zijne
moeilijke taak vergde. Het was een geweldig, hoogmoedig man, een echte
vertegenwoordiger van den leenroerigen adel, die het volk met strengheid en
verachting bejegende, en onbekwaam was om de belangen, de streving, de macht
van de onder zijn bestuur gevallen groote steden te begrijpen. Hij was overigens
verzwagerd met de aanzienlijkste geslachten van den Vlaamschen adel; hij stond
dan ook teenemaal onder dezes invloed. Zijn stadhouderschap was het sein van eene
geweldige reactie. De adel, die schier geheel uit leliaards bestond en reeds sedert
lang door de graven van alle inmenging in het bestuur des lands beroofd was, wilde
uit den nieuwen toestand voordeel trekken. Châtillon werd door den adel over-

(1) Kervyn de Lettenhove: Etudes sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 40.
(2) Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 366 en volg.
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mand en bedreef dezelfde fout die, twee eeuwen te voren, een ander werktuig van
Frankrijk, Willem van Normandië, begaan had(1). In dat Vlaanderen waar de burgerij
alles was, wilde hij met den leenadel regeeren. Weldra verheffen zich allerwegen
klachten over de roofzucht zijner ambtenaren: zelfs de vreemde kooplieden van
Brugge klagen over de nieuwe lasten die men hun oplegt(2). Toch hangt de poorterij
der steden, waarvan vele leden met den lagen adel verzwagerd zijn, den stadhouder
aan. De hoogpoorters van Brugge trachten den bij stand te bekomen van Jan van
Gistel, een der aanvoerders van den adel en raadgever van Châtillon. Nauwelijks
heeft Philips de Schoone onze gewesten verlaten, of de volkspartij is meer dan ooit
verbitterd. Zij ondervindt dat de Fransche verovering alleen voor gevolg had, in de
steden de heerschappij der patriciërs en op het platteland die der ridders te versterken(3).
De heffing van eene belasting te Brugge, tot het dekken van de kosten voor de
feesten die ter gelegenheid van het bezoek des konings gegeven waren, was het
voorwendsel tot het oproer. Wevers, vollers, lakenscheerders, al de arme lieden, al
de proletariërs grepen naar de wapens. Een wever, Pieter De Coninc, een kleine man
van zwakken lichaamsbouw, die ‘in zijn gansch leven geen tien pond bezeten had’,
doch die passende woorden vindt om wrok en toorn in de harten te blazen, stelt zich
aan hun hoofd. Hij organiseert het ‘gemeen’, geeft het aanvoerders, hitst het tegen
de rijke leliaards op. Deze roepen Jan van Gistel en Jacob van Châtillon ter hulp.
Eene schaar van 500 ridders nadert de stad: op een overeen-

(1) Zie hooger, blz. 190.
(2) Zie de klachten van de Duitsche kooplieden te Brugge (Hanserecesse 1256-1430, deel I, blz.
38). De kloosters werden niet beter behandeld. Zie in Chronicon et Cartularium de Dunis,
blz. 230, een brief van Philips den Schoone, van 1304, waarin hij belooft het klooster der
Duinen niet meer te kwellen lijk hij placht. Door de menigvuldige bijzonderheden die in den
brief staan, is hij zeer kostbaar om het gedrag van de Fransche ambtenaren na de verovering
te beoordeelen. Zie nog Saint-Genois: Inventaire des chartes des comtes de Flandre, blz.
305. Vergel. Limburg-Stirum: Codex diplomaticus Flandriae, deel II, blz. 152 (Brugge,
1889).
(3) De verordening van Philips den Schoone omtrent de hervorming van het Gentsche
schepenbestuur werd niet uitgevoerd, en de XXXIX bleven in bediening. Zie een brief van
de stad Gent aan Jacob van Châtillon in Limburg-Stirum: op. cit., deel I, blz. 310 (Brugge,
1879).
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gekomen teeken moeten zij de stadspoorten bemachtigen; terzelfder tijd zullen de
patriciërs het volk overvallen. Doch het sluipverbond wordt ontdekt. De ambachten
ijlen naar de wapens en drijven hunne vijanden in dien burcht, waar eens de
moordenaars van Karel den Goede de wijk zochten. Een deel hunner wordt
omgebracht, de anderen worden gevangengenomen, en de handswerklieden
bemachtigen het bestuur van de stad.
Châtillon moest die gebeurtenissen machteloos toezien. Hij roept zijn broeder,
den graaf van Saint-Pol, ter hulp en marcheert, aan de spits van de Fransche soldeniers
der bezetting van Kortrijk en van eene menigte leliaards, opnieuw tegen de stad
Brugge, die hem hare poorten opent. Hij veroordeelt de gemeente tot het verlies van
al hare privileges, tot het slechten harer muren, en, om zich voor de toekomst van
hare gehoorzaamheid te verzekeren, laat hij de grondslagen eener versterkte vesting
leggen(1).
Bij zulke vernedering, vergeten poorters en ambachtslieden tijdelijk hunne twisten
en vereenigen zij zich tot verdediging van de stedelijke onafhankelijkheid. De stad
slaat beroep in bij het parlement, dat haar destijds zoo krachtvol tegen den graaf
ondersteunde. Doch de tijden zijn veranderd: in de lente van het volgend jaar (1302)
wordt Châtillon's vonnis door het parlement bekrachtigd.
Ondertusschen heeft de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Gwijde, Jan, die
in het graafschap Namen de wijk genomen heeft, het gebeurde vernomen. Hij kent
de hulpbronnen van Brugge en de stemming der arbeidende klasse. Wellicht is er
middel om, met de hulp van wevers en vollers, Châtillon te overwinnen en het
graafschap te heroveren. Reeds in het najaar van 1301 is zijn plan vastgesteld: hij
zal de zaak zijns vaders met die der steedsche volkspartij vereenigen en, als behendig
politieker, de beweging in Vlaanderen tot dat doel aanwenden(2). Heimelijk door hem
aangezet, keert De Coninc naar

(1) In 1255 had bisschop Hendrik van Gelder, na het oproer van Luik onder Hendrik van Dinant,
insgelijks een slot gebouwd om de stad in bedwang te houden. Hocsem: Gesta episcoporum
Leodiensium, deel II, blz. 291.
(2) De behendigheid van Jan van Namen, die toen pas vijf en twintig jaar oud was, wordt
bevestigd door den schrijver van de Annales Gandenses, die hem de verdienste van de leiding
der tegen Frankrijk gerichte wederstandsbeweging toeschrijft. In 1293 had Gwijde hem reeds
belast, de opgestane bevolking van Namen te bevredigen. J. Borgnet: Cartulaire de Namur,
deel I, blz. 100.
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Brugge terug. De neringen komen weder in opstand. In het volle bewustzijn dat alle
wederstand nutteloos is, verlaat de baljuw des konings de stad, gevolgd van een groot
aantal patriciërs, die zich niet willen blootstellen door de muiterij bij te wonen. Dan
komt De Coninc openlijk in opstand tegen Châtillon: hij doet gelijktijdig het afbreken
van den ringmuur en het bouwen van de versterkte vesting staken.
Eenige weken later volgt Gent het voorbeeld van Brugge. Een geweldig oproer
breekt er los tegen de patriciërs, die Philips' stadhouder gemachtigd heeft eene
‘maltoot’ te lichten, zoodat, hier ook, het verzet tegen de poorterij een verzet wordt
tegen het Fransche stelsel, dat haar ondersteunt.
Om aan de volksbeweging eene enkele en gelijke richting te geven, om het
proletariaat der steden onder Vlaanderen's banier te scharen en het tegen Frankrijk
op te hitsen, hoefde een aanvoerder die, in al de steden, in hoog aanzien stond. De
grafelijke familie leverde dien, namelijk: Willem van Gulik.
Deze was, door zijne moeder, kleinzoon van Gwijde en jongste broeder van dien
anderen Willem van Gulik die, in den veldtocht van 1297, tegen de Franschen
gestreden had. Hij had zich aan den geestelijken staat gewijd en, als de oorlog uitbrak,
was hij proost te Maastricht. Doch, buiten het kleed, bezat hij niets van een geestelijke.
Jong, schoon, sterk als een reus, was hij krijgsman geboren(1). Zijn oom, Jan van
Namen, zond hem naar Vlaanderen: zijne intrede in Brugge was een echte zegetocht.
Men beschouwde het als een wonder, zegt Van Velthem, dat hij uit het Oosten
gekomen was, om het volk in zijnen strijd tegen Frankrijk te helpen. Doch terwijl
de handwerkslieden hem met begeestering begroetten, hielden de rijken zich ter zijde.
Men vernam dat Châtillon vast besloten was den door den koning geleden hoon op
verschrikkelijke wijze te wreken en dat, te Gent, de leliaards weder de heerschappij
bemachtigd hadden...

(1) Zie zijne beschrijving in Funck-Brentano: op. cit., blz. 379-382.
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De toestand was hachelijk. Willem trok zich eerst in 't land der Vier-Ambachten,
vervolgens in het graafschap Namen terug. De door hem prijsgegeven Bruggelingen
lieten den moed vallen. Eene afvaardiging verscheen vóór Châtillon en gaf hem de
stad over, op voorwaarde dat aan de meest betrokken muiters den tijd zou gegund
worden om de stad te verlaten.
Op 17 Mei 1302 verscheen Châtillon, te midden van een onheilspellend
krijgsvertoon, in de stad Brugge. Het volk dacht zich verloren. De ballingen waren
nog niet ver: men riep ze terug. In het nachtelijk duister bereikten zij de wallen,
geraakten zij gemakkelijk over de halfgesloopte muren, verworgden zij de Fransche
schildwachten en drongen zij de stede binnen. Dat was het sein tot de slachting. De
in diepen slaap verraste soldaten van Châtillon werden zonder moeite omgebracht.
De kreet ‘Schilt ende Vrient(1)’ weerklonk door de straten, en de Franschen, om
tusschen de menigte weg te geraken, hadden goed dien kreet na te bootsen: zij
verrieden zich door hunne uitspraak en werden onmeedoogend gedood. Met de
Franschen werden ook, in dien verschrikkelijken nacht, verscheidene poorters
vermoord. Châtillon kon met eenige zijner handlangers vluchten.
Voortaan lag tusschen den koning en Vlaanderen eene onoverkomelijke klove.
De maatschappelijke haat had zijn werk volbracht: de oorlog was verklaard(2).
Vijf dagen later kwamen Willem van Gulik en Pieter De

(1) J. Frederichs: Note sur le cri de guerre des Matines brugeoises (Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, 5e reeks, deel III, blz. 263 en volg.).
(2) De moderne geleerden die over de geschiedenis van Vlaanderen schreven, hebben deze
gebeurtenissen met de ‘Siciliaansche vespers’ vergeleken en ze de ‘Brugsche Metten’
geheeten. In de teksten van dien tijd heet men ze le fait dou Venredi de Bruges of de ‘Goede
Vridach van Brugge’. (Limburg-Stirum: Cod. dipl. Flandr., deel II, blz. 18, nr 201). De
Fransche kronijkschrijvers, wier meening Funck-Brentano deelt (blz. 388 en volg.), beweren
dat de slachting op voorhand beraamd was en dat Châtillon in eene hinderlaag gelokt werd.
De Annales Gandenses, blz. 26, komen tegen deze beschuldiging op. Werkelijk schijnt geen
verraad van wege de Bruggelingen in 't spel geweest te zijn. Veeleer dachten de
ambachtslieden slechts aan wederstand als zij Châtillon van top tot teen gewapend de stad
zagen binnenkomen. De toorn en de schrik die zich van 't volk meester maakten, verklaren
alles. Men moet de plotselinge opstand van het Brugsche volk in 1302 tegen Châtillon
vergelijken met dien van het Kortrijksche volk in 1325 tegen Lodewijk van Nevers. Zie
Corpus chron. Flandr., deel I, blz. 194.
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Coninc als overwinnaars in Brugge terug. De kleine steden en de boeren van de
Vlaamsche kuststreek zijn verbitterd over de adellijke reactie die het Fransche
stadhouderschap kenschetste, en verklaren zich overal voor hen. Evenals ten tijde
van Robrecht den Fries, geven de forsche kustbewoners en de vrije polderboeren het
sein tot het oproer. Gwijde van Namen, die ook toesnelt, wordt door de bewoners
van het Oudenaardsche en het Kortrijksche met geestdrift ontvangen. Te Ieperen
worden de leliaards door de handwerkslieden gedwongen hem in de stad te laten.
Gent alleen blijft, onder het juk der patriciërs, den koning trouw. Overal elders zijn
de klauwaards meester van het land: zij zetten schepenen af, nemen goederen der
poorters in beslag, verscheuren de lelievaan. De zegepraal der volkspartij verwekt
nationale begeestering. De aanwezigheid der prinsen boezemt den oproerlingen een
diep zelfvertrouwen in. Animosi ut leones(1), zien zij allen het onvermijdelijk gevecht
met vreugde te gemoet.
De slag werd op 11 Juli 1302 geleverd onder de muren van Kortrijk(2). De
samenstelling zelve van de beide legers toonde dat die dag niet alleen een
staatkundigen strijd, doch tevens een klassenstrijd moest beslechten. Achter Robrecht
van Artois bevond zich, naast aangeworven Genueesche boogschutters en Duitsche
ridders, de adel van Artesië, van Champagne, van Picardië, versterkt door Jan van
Avesnes' strijdkrachten en door eene menigte leliaards. Daarentegen stonden in het
Vlaamsche leger slechts voetvolk en lieden uit 't ‘gemeen’, wevers, vollers, boeren
uit het Vrije, met den ijzeren hoed op het hoofd, de zware piek in de vuist. Daar
edelen en poorters 's lands zaak verlaten hadden, beschikte het Vlaamsch leger over
geene ruiterij. Enkel Gwijde, Willem en een twintigtal ridders, waaronder een
Zeeuwsch edelman, Jan van Renesse, vijand der d'Avesnes, waren te paard(3). Het
was wellicht de eerste maal dat de steedsche democratie ten strijde gevoerd werd
door leenroerige

(1) Annales Gandenses, blz. 28.
(2) Omtrent den slag van Kortrijk, zie Köhler: Die Entwickelung des Kriegswesens und der
Kriegführung in der Ritterzeit, deel II, blz. 216-249.
(3) V. Fris: Les Flamands à la bataille de Courtrai (Annales de la Société d'histoire et
d'archéologie de Gand, deel VIII, 1901, blz. 338 en volg.).
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vorsten, wien zij hun erf hielp heroveren. Ten gevolge van verwikkelingen die zich
in de geschiedenis niet meer herhalen zullen, stonden het oproerige volk en de zonen
van zijn vorst als bondgenooten in 't gelid, en hingen de belangen der dynastie van
een maatschappelijken opstand af. Alles was tegenstelling in het Vlaamsche leger,
waar jeugdige prinsen, die eene Fransche opvoeding genoten hadden en die slechts
Fransch spraken(1), aan het hoofd stonden van eene menigte boeren en arbeiders, wier
taal zij nauwelijks kenden.
Tegen alle verwachting, behaalde dit leger de zege. Het zegepraalde niet alleen
omdat het door uitstekende krijgslieden aangevoerd was, omdat het eene voordeelige
stelling innam op een met grachten doorsneden, voor ruiterij-aanvallen ongunstig
terrein, omdat Robrecht van Artois, in zijn ongeduld de zege te behalen, zijne troepen
onstuimig en ordeloos op den vijand stortte, doch ook omdat dat leger bewust was
dat het streed voor 't bestaan. Pal stelde het tegen de ridderschap een muur van
‘goedendags’; niemand verliet de gelederen, niemand nam eenen gevangene. Evenals
te Brugge, werden alle Franschsprekenden omgebracht. Robrecht van Artois zelf
bleef met eene menigte graven en grootbaronnen onder de dooden. Nooit zag men
dergelijken veldslag, waar de overwinnaars den uit den zadel gelichte ruiters, zelfs
tegen rantsoen, kwartier weigerden. De edelen, die gewoon waren zich tegen
ridderlijke troepen te meten, geraakten van hun stuk, toen zij vóór de sombere
wilskracht en de brutale onstuimigheid van een volksleger stonden. Een panische
schrik overrompelde de Fransche gelederen; de strijd eindigde in eene wanordelijke
vlucht. In den laten avond zag Gillis li Muisit uitgeputte, verhongerde, van schrik
uitzinnige vluchtelingen onder de muren van Doornijk aanstrompelen, en hunne
wapenrusting voor een stuk brood aan de burgers verkoopen(2).
Voor Frankrijk, bleef de slag van Kortrijk langen tijd eene

(1) De rekeningen van de persoonlijke uitgaven der Vlaamsche prinsen in 1302 zijn in 't Fransch
opgesteld. Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 83 en volg.
(2) Corpus chron. Flandr., deel II, blz. 196.
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jammerlijke, geheimzinnige ramp. De schrik dien hij verwekte, droeg veel bij tot de
besluiteloosheid, waarmede, in de volgende jaren, de krijgsverrichtingen van Philips
den Schoone geleid werden.
Overigens verspreidde het gerucht zich dadelijk, dat de zege slechts aan verraad
te danken was. Men verzon onwaarschijnlijke vertelsels van valstrikken waarin het
Vlaamsche leger de ridderschap gelokt had, en die sprookjes werden, door de naar
huis keerende soldeniers, in den vreemde verspreid. Zij werden ten slotte zelfs in
België geloofd en het zijn juist zij die, door de Vlaamsche schilders en plaatsnijders,
tot huidigen dage verheerlijkt werden(1).
De staatkundige gevolgen van den Sporenslag waren zoo gewichtig als die van
den slag van Bouvines. Gaf de laatste de Nederlanden aan den Franschen invloed
prijs, zoo werden zij daarvan door den eersten bevrijd. Doch terwijl de slag van
Bouvines tot de Europeesche algemeene geschiedenis behoort, is die van Kortrijk
eene uitsluitend nationale gebeurtenis. Hij verklaart zich door den beschavingstoestand
in Vlaanderen. Hij is de weerslag van de staatkundige en maatschappelijke beroerten
welke het land schokten. Hij breekt plotselings los, schielijk als eene omwenteling,
even beslissend in zijne uitwerkselen. De weinige uren die de slag duurde, waren
voldoende om eene democratische regeering in Vlaanderen te vestigen en het
graafschap aan de dynastie der Dampierre's terug te geven. En het patriciaat, èn
Philips de Schoone èn Jan van Avesnes waren de verslagenen van dien heugelijken
dag. De Nederlanden werden

(1) H. Pirenne: La version flamande et la version française de la bataille de Courtrai (Bulletin
de la Commission royale d'Histoire, 4e reeks, deel XVII en 5e reeks, deel II). Zie, tegen de
strekking van dat werk, Funck-Brentano: Mémoire sur la bataille de Courtrai (Mém. de
l'Acad. des Inscriptions. Savants étrangers, X1). Zie Koehler: Die Schlachten von Tagliacozzo
und Courtrai, Breslau, 1893, en J. Frederichs: Les derniers travaux sur l'histoire et
l'historiographie de la bataille de Courtrai (Gent, 1893). Zie ook H. Pirenne: Note sur un
passage de Van Velthem relatif à la bataille de Courtrai (Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, 5e reeks, deel IX, blz. 202 en volg.). Het artikel van de Vienne (Revue des questions
historiques, Oct. 1898), die tracht te bewijzen dat een groot deel van het Vlaamsch leger uit
ruiterij bestond, is zonder de minste waarde. Daarentegen wordt de samenstelling van het
Vlaamsche leger zeer duidelijk voorgesteld in V. Fris: Les Flamands à la bataille de Courtrai,
waarvan spraak op blz. 389, noot 3.
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deze maal niet medegesleept door de strooming van de algemeene politiek van Europa,
doch gaven aan dezelve eene andere richting. De Sporenslag was de eerste tegenspoed,
dien Frankrijk's overwicht leed. Te Rome, laat Bonifacius VIII zich te midden van
den nacht wekken, om het verhaal van den slag te aanhooren.
De Vlaamsche zeestreek had schier alleen deelgenomen aan den slag, onder
Brugge's leiding. Gent(1), dat in de macht der patriciërs was, noch Rijsel en Dowaai,
die door de Franschen bezet waren, hadden hulp kunnen leenen. Doch na de zegepraal
kwamen al de groote steden in opstand. In de Waalsche en in de Dietsche steden,
hadden dezelfde oorzaken ook dezelfde gevolgen. De strijd tegen Philips den Schoone
was geen rassenstrijd, doch een maatschappelijke strijd(2). Zoodra de neringen van
Rijsel en van Dowaai de roemvolle tijding vernamen, riepen zij de overwinnaars
tegen de soldaten des konings ter hulp(3). Gwijde van Namen aarzelde geen oogenblik:
te Kortrijk had het Vlaamsche leger slechts een vijandelijken inval afgeslagen; nu
ging het aanvallender wijze te werk.

II
De heldenstrijd dien Vlaanderen, door middel van zijne eigen krachten, gedurende
de twintig eerste jaren der XIVe eeuw tegen Frankrijk uithield, is voorzeker een der
verhevenste en verbazendste schouwspelen uit de geschiedenis der middeleeuwen.
Tijdens het einde van de regeering van Philips den Schoone, tijdens de regeering van
Lodewijk X, tijdens een groot deel van de regeering van Philips den Lange, putten
de koningen te vergeefs al hunne hulpmiddelen uit, om den wederstand te breken.
Na de vreden en de overeenkomsten die dezen kortstondig afwisselen, vinden zij
hem hardnekkiger, halsstarriger terug.

(1) Toch had een klein korps onder de leiding van Jan Borluut, niettegenstaande het verzet der
schepenen, de stad kunnen verlaten en kunnen deelnemen aan 't gevecht.
(2) G. Des Marez heeft krachtdadig, doch niet zonder eenige overdrijving, op dit punt
aangedrongen in: La signification historique de la bataille de Courtrai (Revue de Belgique,
1901).
(3) Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 413.
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Het geschil tusschen Philips den Schoone en Bonifacius VIII en de burgeroorlogen
die Frankrijk onder Lodewijk X en onder Philips den Lange teisterden, begunstigden
voorzeker de kansen der Vlamingen. Doch hoe ernstig zij ook waren, toch verlamden
zij de koninklijke macht niet in zulke mate, dat de ontzaglijke wanverhouding tusschen
de strijdkrachten van beide oorlogvoerenden verminderd was. Het is klaar dat
Vlaanderen onverbiddelijk verloren was, zoo de zege enkel afgehangen had van de
getalsterkte der heirscharen. Doch wat het aan stoffelijke kracht ontbrak, vergoedde
het ruimschoots door zedelijke macht. Het was met de Vlaamsche legers van het
begin der XIVe eeuw gesteld als met de Fransche legers op het einde der XVIIIe.
Daar als hier vermochten ongeoefende soldaten, in der haast gelichte krijgsbenden,
het hoofd aan geregelde troepen te bieden, omdat zij, benevens met vaderlandsliefde,
bezield waren met al den hartstocht eener zeeghaftige partij. De republikeinen streden
te gelijk tegen de uitgeweken edelen en tegen Oostenrijk; voor de Vlaamsche
ambachtslieden was Frankrijk vóór alles de bondgenoot van leliaards en poorters.
Tegenover Gwijde van Namen en Willem van Gulik, meende de koning slechts vóór
oproerige grootvazallen te staan: in werkelijkheid stond hij vóór de aanvoerders eener
opgestane maatschappelijke klasse. Dit verklaart de ongehoorde opofferingen die
Vlaanderen zich getroostte, het groot aantal strijders die het leverde. De
arbeidersbevolking van de voorsteden zijner groote gemeenten leverde mannen in
overvloed. De door de oproerlingen buitgemaakte schatten der patriciërs vulden de
oorlogskas bestendig aan(1). Daarbij dient gevoegd, dat zijn vochtige, met grachten
en stroomen doorsneden bodem, dien de herfstregens in drasland veranderden, den
marsch der Fransche troepen verhinderde, evenals hij, in de XIe eeuw, dien der
keizerlijke legers verhinderd had(2). Ten slotte valt aan te merken dat de uitsluitend
uit voetvolk bestaande gemeen-

(1) Er heerschte overigens eene algemeene opwelling van vaderlandsliefde. De geestelijkheid
zelve nam daaraan deel. Op 27 October 1302, maakt Jan van Namen bekend dat al de prelaten
en geestelijke gestichten van den lande zich uit eigen beweging verbonden hebben, wekelijks
4 deniers per 100 pond hunner goederen te betalen, zoolang de oorlog duurt. Chron. et Cartul.
de Dunis, blz. 227.
(2) Zie hooger, blz. 99.
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tetroepen, welke in sterke, gesloten bataljons manoeuvreerden, door hunne nieuwe
taktiek de legers des koning verbaasden en onthutsten.
Reeds einde Juli 1302, werd Rijsel door de Vlamingen belegerd. Als de hoofdman
der Fransche bezetting zag dat het ‘gemeen’ hem in den steek liet, beloofde hij de
stad over te geven zoo de koning hem niet vóór halfoogst ter hulp kwam. Hetzelfde
geschiedde in Dowaai. Jan van Namen, Gwijde's oudste broeder, die kort te voren
in Vlaanderen gekomen was en het opperbevelhebberschap genomen had, wist dat
de koning in zoo'n korten tijd geen nieuw leger verzamelen kon. Hij zond derhalve
de gemeentetroepen naar huis en wachtte, met slechts eenige ridders en enkele
patriciërs die de volkszaak genegen waren, de overgave van beide steden af; deze
had op den gestelden dag plaats. Gansch Vlaanderen, tot den Neuf-Fossé (Nieuwe
Gracht), die het van Artesië scheidde, was heroverd.
Ondertusschen trof de koning met koortsachtige haast toebereidselen voor eenen
nieuwen krijgstocht. De Parijzer poorterij eischte eene schitterende weerwraak voor
den te Kortrijk geleden hoon. Zij stelde zich de Vlamingen als onbeschaamde,
belachelijke muiters voor. Door den naam ‘De Coninc’ (Pierre li Rois) misleid,
meende zij, dat zij eenen wever tot koning uitgeroepen hadden.
Oncques mès tele forsenerie
Ne fu de tele gent oïe,
Qui lor propre seigneur lessièrent
Et un vilain roy eslevèrent,
Et tournèrent une conté,
De fet, sans droit, en royauté(1).

Philips de Schoone zocht de openbare meening te winnen, zooals hij in alle ernstige
aangelegenheden placht te doen. Hij belastte zijne baljuws onder het volk het gerucht
te verspreiden dat zijne troepen slechts door list overwonnen waren. In waarheid,
maakte de nederlaag van Robrecht van Artois hem zeer bezorgd. In een schrijven
dat hij in de maand Augustus aan de geestelijkheid van Bourges stuurt, verraadt hij
heel zijne verle-

(1) Rijmkronijk van Geoffroi van Parijs, Recueil des Historiens de France, deel XXII, blz. 95.
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genheid: 't is alsof Frankrijk een vijandelijken inval te duchten heeft: Als men, zoo
schrijft hij, geen ijzeren hart in de borst draagt en niet van alle menschelijk gevoel
ontbloot is, kan men, in dergelijke aangelegenheid, niet weigeren ons en ons
koninkrijk ter hulp te komen(1).
Philips de Schoone nam zelf het opperbevel over zijn leger. Doch de herinnering
aan den Sporenslag lag nog te zeer in zijn geheugen en verlamde zijne
krachtdadigheid. Vóór den vijand gekomen, maakte het Fransch leger halt. Gedurende
heel de maand September volgden de Vlamingen de taktiek die te Kortrijk zoo goed
geslaagd was: zij namen eene verdedigende stelling in, en de koning dorst hen niet
aanvallen. Hij hoopte dat de honger hen tot aftocht dwingen zou; doch het tegendeel
was waar. De Vlamingen die maar op een geringen afstand van hunne groote steden
waren, ontvingen gemakkelijk de noodige mondbehoeften langs de talrijke rivieren
en vaarten, die de haven van Brugge met heel het binnenland verbonden; daarentegen
had het Fransche leger, dat zijn voorraad door middel van een langdurig en kostelijk
vervoer per as moest ontvangen, weldra aan hongersnood te lijden. De paarden
stierven door gebrek aan voeder: men moest den aftocht blazen en voor de muiters
wijken. Deze mochten zich voortaan onoverwinbaar achten. Reeds het volgend jaar
is hun zelfvertrouwen zoo groot, dat zij uit eigen beweging niet alleen den koning,
doch ook Jan van Avesnes, ja, hunne bisschoppen aanvallen. In het voorjaar van
1303 stevent eene door Gwijde van Namen aangevoerde vloot naar Zeeland, terwijl
een leger Henegouw overweldigt en een ander de bisschoppelijke stad Theruanen
bemachtigt. De Vlamingen haten niet alleen den koning, maar ook de prelaten die,
op zijn bevel, den kerkban over het land uitspraken. Zij willen bevrijd zijn èn van
Frankrijk èn van de Fransche Kerk. Te Rome dringen hunne gezanten bij Bonifacius
VIII aan, opdat in Vlaanderen eene afzonderlijke diocese opgericht worde(2). Al wat
Fransch is, is hatelijk geworden. Bij de bezetting van

(1) Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre, blz. 424, en Mémoires de l'Académie des
inscriptions, loc. cit., blz. 323.
(2) Kervyn de Lettenhove: Etude sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 91.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

396
Theruanen, wordt een standbeeld van den heiligen Lodewijk het hoofd afgeslagen;
daarop wordt de stad aan de vlammen prijsgegeven(1). Daarna wordt Doornijk, de
andere bisschoppelijke hoofdstad van het land, zonder gevolg belegerd.
In September 1303 stemt Philips de Schoone in eene wapenschorsing toe. Zelfs
liet hij den ouden Gwijde van Dampierre en zijne zonen den kerker verlaten en naar
Vlaanderen terugkeeren. Hij maakte de wapenschorsing ten nutte om een nieuw leger
te verzamelen, waarmede hij eene uiterste poging wil wagen: in Juli 1304 overweldigt
hij weder het graafschap. Terzelfder tijd zeilde eene door den Genueeschen admiraal
Grimaldi aangevoerde vloot naar Zeeland, om samen met de schepen van Willem
van Avesnes, die kort te voren zijn vader opgevolgd was, de strijdkrachten van Gwijde
van Namen te verpletteren. Deze waagde met zijne nietige schuitjes den strijd tegen
Grimaldi's galeien. Na een verwoed gevecht werd hij verslagen vóór Zierikzee, en
gevankelijk naar Frankrijk gevoerd.
De slag vóór Zierikzee had het dubbel uitwerksel den koning tot eene krachtdadige
poging, en de Vlamingen tot een uitersten, verbitterden wederstand aan te zetten.
Willem van Gulik, Philips van Thiette en Jan van Namen togen vastberaden den
vijand te gemoet. Zij ontmoetten hem op 18 Augustus te Pevelberg(2). De uitslag van
't gevecht was onzeker: beide partijen schreven zich de zege toe. Wel is waar, ruimden
de Vlamingen het slagveld, doch de koning wachtte zich wel ze achterna te zetten.
Hij belegerde Rijsel. Weinige dagen later, zag hij een nieuw leger op zijn kamp
afkomen. De Vlamingen waren vast besloten er een einde aan te stellen: nooit hadden
zij eene zoo groote strijdmacht bijeengebracht. Doch in stede van te vechten,
onderhandelde men. Een voorloopige vrede, in afwachting van een duurzamen vrede,
werd gesloten tusschen den koning en de gevolmachtigden van graaf en gemeenten(3).
Het werd ver-

(1) Corpus Chron. Flandr., deel IV, blz. 484.
(2) Kanton Pont-à-Marcq, Noorder-departement. Omtrent dien veldslag, zie Köhler: op. cit.,
deel II, blz. 267.
(3) In strijd met de meening van Funck-Brentano (op. cit., blz. 481, n. 2, en Mélanges Havet,
blz. 749-88), werd onder de muren van Rijsel een echt verdrag gesloten, dat later door een
definitieven vrede moest volledigd worden. Dat blijkt reeds op 24 November 1304 uit eenen
brief, uitgegeven in Limburg-Stirum: Cod. diplom. Flandr., deel I, blz. 322. Zie nog, in
Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 202, nr 212, eene
oorkonde van 19 Mei 1305, waarin spraak is van ‘la fourme acordée au siège de Lille’, en
een zoogezegden brief van Robrecht van Béthune aan den koning van Engeland, uitgegeven
in Bulletins de la Comm. royale d'Histoire, 3e reeks, deel I, blz. 117.
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staan dat die vrede de steden hare vrijheden en privileges laten, en haar alleen boeten
- de oorlogsschatting der middeleeuwen - opleggen zou. De onderhandelingen duurden
een heel jaar en eindigden (Juni 1305) met den vrede van Athis-sur-Orge(1).
Het was veeleer eene straf dan een verdrag. Vlaanderen werd verplicht aan den
koning 20.000 pond rente op goederen in het graafschap Réthel af te staan, hem in
vier jaar tijds 400.000 pond te betalen, hem jaarlijks eene bende van 600
wapenknechten te bezorgen, en al de vestingen van zijne goede steden te slechten.
Brugge, de ziel van den opstand, werd het ergst getroffen: 3000 zijner burgers werden
ter bedevaart gezonden. Vlaanderen's gehoorzaamheid aan de Fransche kroon werd
voortaan gewaarborgd door de volgende bepalingen: de graaf en zijne broeders, de
edelen en de steden zullen op het heilige schrift zweren den koning getrouw te zullen
zijn en geenerlei verbond te sluiten zonder hem; zoo de graaf zijn eed verbreekt,
wordt zijn land verbeurd; hetzelfde zal geschieden, zoo hij niet elke schending van
't verdrag onmiddellijk bestraft. Alle Vlamingen boven de veertien jaar moeten zweren
het verdrag stiptelijk op te volgen, en die algemeene eed zal alle vijf jaar vernieuwd
worden. Daarenboven zal hij ook afgelegd worden door alle schepenen die in
bediening treden, door alle edellieden die hun verlei ontvangen; eenen en anderen
zullen dien eed binnen de veertig dagen nadien vóór den baljuw van Amiens plechtig
herhalen. Tot dat de bepalingen van den vrede algeheel nagekomen zijn, zal de koning
de kasselrijen Rijsel, Dowaai, Béthune en de burchten van Kassel en Kortrijk in pand
houden. Al degenen die, gedurende de woelingen, den koning trouw bleven, zullen
vergoeding bekomen voor de geleden schade en al degenen die door den koning
beleend werden toen Vlaanderen in zijn bezit kwam, zullen hunne

(1) En niet ‘Athies’. Athis-sur-Orge ligt in het departement Seine-et-Oise, arrondissement Corbeil.
De beste gedrukte tekst van den vrede van Athis is te vinden in Gilliodts van Severen:
Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 276-289, volgens een door Clemens V echt
verklaard afschrift.
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leenen behouden. Het land moet den koning helpen, elkeen te straffen die den vrede
verbreekt, al was het de graaf zelf. Bij de eerste overtreding wordt de kerkban over
Vlaanderen uitgesproken, en daarvan zal het alleen op 's konings aanzoek kunnen
ontslagen worden. Ten slotte worden den graaf twee voldoeningen gegeven: voortaan
zal hij geoordeeld worden door de pairs en niet meer door het parlement; bovendien
is de graaf van Holland niet in den vrede begrepen, zoodat Robrecht van Béthune,
die in Maart 1305 Gwijde opgevolgd was, den oorlog tegen het huis der d'Avesnes
kon voortzetten.
Dat was de vrede van Athis. Men begrijpt welke verontwaardiging hij onder 't
volk verwekte. Na een zeeghaftigen oorlog, was de vrede, dien Vlaanderen bekwam,
zoo vernederend alsof het overwonnen was en zich op genade en ongenade
overgegeven had. Wel is waar werd Vlaanderen niet bij Frankrijk ingelijfd, doch het
behield nog alleen eene schijnbare onafhankelijkheid. Voor de steden was het verdrag
eene ongehoorde fopperij. Zij behielden wel hare vrijheden, doch moesten hare
vestingen sloopen! Zij hadden zich op voorhand getroost eene geldboete te zullen
moeten betalen, en men dwong haar tot vernederende eeden! Opnieuw werden zij
met den verschrikkelijken kerkban bedreigd. Het nationaal bewustzijn had zich,
gedurende den oorlog, al te krachtig ontwikkeld, om zulke voorwaarden aan te nemen.
Vastberaden verwierpen de wevers, de vollers en de andere ambachtslieden die te
Kortrijk en te Pevelberg gestreden hadden, zulke onteerende voorwaarden. Zij
beschuldigden den graaf van verraad. Niet een der Vlaamsche afgevaardigden die
met den koning onderhandeld hadden, behoorde tot de partij der neringen; allen
waren edelen, wat voldoende was om aan den vrede van Athis den schijn van eene
tegen de steedsche democratie op touw gazette kuiperij te geven. In de oogen van
het volk was het klaar dat die vrede de heerschappij der patriciërs herstellen moest.
Gingen de poorters, de kooplieden, de rijken wier goederen tijdens den oorlog
geplunderd waren, den toestand niet ten nutte maken om zich te wreken? Beval het
verdrag niet dat alle partijgangers des konings zouden schadeloosgesteld worden?
Ten slotte, paarden politische
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bedenkingen zich met de herinnering van de op Frankrijk behaalde overwinningen,
om den wederstand der ambachtslieden te versterken. Deze verklaarden dat het
verdrag niet kon aangenomen, noch uitgevoerd worden(1).
De graaf had die losbarsting van de volkswoede voorzien. Hij wist dat zijne
onderhandelaars aan de eischen des konings toegegeven, en de onder de muren van
Rijsel overeengekomen bepalingen over 't hoofd gezien hadden. Hij wist het zoo
goed dat hij, vóór het sluiten van het verdrag, de steden poogde te verschalken. In
Mei 1305 gaf zijn broeder, Philips van Thiette, aan de Ieperlingen een privilege,
waarbij het verdrag, zoo het hunnevrijheden krenkte, niet verbindend zijn zou(2). De
gemeenten hadden gelijk, toen zij hem beschuldigden haar bedrogen te hebben en
op voorhand eene toestemming gevraagd te hebben tot eenen vrede, die de in 1304
aangenomen verbintenissen verbrak. Doch kon Robrecht van Béthune anders
handelen? Om na Zierikzee en Pevelberg de hoop te koesteren dat Vlaanderen zou
wederstaan aan een tweevoudigen aanval, in het Zuiden en in het Noorden, moest
men de blinde begeesteringder ambachtslieden bezitten. Hoe duur de vrede ook
wezen mocht, was hij kost wat kost noodzakelijk. Een ongelukkige veldtocht kon
tot niets anders leiden dan tot de eeuwige verbeurdverklaring van het graafschap en
de zegepraal van Willem van Avesnes.
Robrecht stelde zich op een ander standpunt dan de steden. Deze streefden er
slechts naar, zich voorgoed van de heerschappij van poorters en leliaards te ontmaken,
gene kende slechts zijne belangen van territorialen vorst. Het tijdelijk, gedurende
den oorlog tusschen dynastie en steedsche democratie gevormd verbond werd bij
het sluiten van den vrede verbroken. De graaf offerde de zaak op van die
ambachtslieden, die zijne broeders gedurende drie jaar in den wapenhandeld geoefend
en aangevoerd hadden. Het verdrag van Athis, waartoe zijne onderhandelingen met
Philips den Schoone leidden, was minder een

(1) ‘Que littera cum fuisset communitatibus manifestata, multum sunt suis arbitris et
procuratoribus indignantes, respondentes, se prius omnes mori, antequam se ad dictas
servilitates obligarent.’ Annales Gandenses, blz. 89.
(2) Diegerick: Inventaire des chartes de la ville d' Ypres, deel I, blz. 198, nr 244.
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verdrag tusschen koning en Vlamingen, dan eene overeenkomst tusschen koning en
grootvazal. Zoo het de vrijheden der steden verkrachtte, schonk het den graaf toch
gewichtige voordeelen, door te erkennen dat hij tot de rechtsbevoegdheid der pairs
behoorde en door hem vrijelijk in Zeeland te laten oorlogen. Ongetwijfeld bleef het
verdrag toch heel zwaar en maakte Robrecht bij zich zelven het voorbehoud later op
te komen tegen den afstand van Waalsch-Vlaanderen. Doch voorloopig vergenoegde
hij zich met het verdrag gelijk het was. Als kroonvazal en als lid van het huis van
Dampierre, vond hij het voordeelig genoeg om de onbemindheid die hem in de steden
wachtte, te vergoeden.
De steden moesten zich overigens ten slotte in haar lot schikken. De tijdens den
oorlog gevluchte poorters en leliaards kwamen terug in het land. Daar de graaf de
ambachtslieden tegen hen niet meer ondersteunde en de koning, zijnerzijds,
toegevingen beloofde, zekere bepalingen van het verdrag verzachtte, de vestingen
liet bestaan, getroostten de steden zich, in April 1309, het verdrag te bezweren(1).
Ondertusschen had Robrecht den vrede ten nutte gemaakt om tegenover het huis der
d'Avesnes de aloude politiek zijns geslachts voort te zetten. In 1310 had hij Willem
tot eene wapenschorsing genoodzaakt en Vlaanderen's opperleenheerschap over
Zeeland hersteld. Terzelfder tijd trachtte hij de door den oorlog veroorzaakte wonden
te heelen. Talrijke privileges lokten de vreemde kooplieden weder naar Brugge(2).
De nijverheid werd bloeiender dan ooit. Te Ieperen vermeerdert het aantal loodjes
om het laken te merken, van 10.500 in 1306, tot 33.000 in 1308, tot 63.000 in 1309,
tot 87.000 in 1310, tot 92.500 in 1313(3). Vlaanderen's verbazende economische
levenskracht wekt de bewondering der Franschen. Geoffroi van Parijs zegt:
‘Mès la fin est qu'en voit aler
Flamans partout, et marcheandent,
Et partout achatent et vendent(4)’

(1)
(2)
(3)
(4)

Funck-Brentano: op. cit., blz. 548.
K. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel II, blz. 52, 69, 70, 72, 101.
A. Vandenpeereboom: Ypriana, deel IV, blz. 246 (Brugge, 1880).
Zie Lehugeur: Histoire de Philippe le Long, blz. 59 (Parijs, 1897).
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Robrecht kon er toen aan denken, den strijd tegen Frankrijk te herbeginnen. Inderdaad,
tegenover Philips den Schoone, bevond hij zich in denzelfden toestand als vroeger
Gwijde van Dampierre. De koning streefde er weder naar, de heerschappij over
Vlaanderen te bemachtigen. Hij liet Enguerrand van Marigny beproeven, Lodewijk
van Nevers, Robrecht's erfgenaam, te doen toestemmen in den afstand zijner rechten,
ten voordeele van de kroon(1). De vrede van Athis was dus slechts eene
wapenschorsing: de koning had niet verzaakt aan de inlijving des graafschaps, en
zijne politiek noopte Robrecht zich tegen hem te verdedigen lijk zijn vader zich
verdedigd had. Gwijde had zich kunnen betrouwen op Engeland; Robrechtzocht een
verbond met den keizer: reeds in 1309 onderhandelt hij met Hendrik VII(2). Doch
deze, die in Italië oorloogde, deed niets voor Vlaanderen. Hij zocht enkel zich te
bedienen van Jan van Namen om een einde te stellen aan de invallen van Philips den
Schoone in het Kamerijksche(3), doch het was alles.
Robrecht van Béthune kon dus alleen staat maken op zich zelven. Doch Vlaanderen
verkeerde rond 1309 niet meer in denzelfden toestand als rond 1302. De begeestering
die de ambachten gedurende den oorlog bezield had, was verdwenen. De steden
volgden tegenover elkander die zelfzuchtige, afgesloten politiek die, enkele jaren
later, op een oorlog tusschen elkander moest uitloopen.
Te Gent en te Ieperen hadden de patriciërs weder het gezag

(1) Funck-Brentano: op. cit., blz. 587.
(2) Na den dood van dien keizer, stelde Lodewijk van Nevers zijne candidatuur voor den troon
van Duitschland. Het feit wordt bevestigd door eenen brief van Enguerrand van Marigny
(Limburg-Stirum: op. cit., deel II, blz. 211), die de onnauwkeurige dagteekening van 1312
draagt (Funck-Brentano: op. cit., blz. 656, n.). Th. Lindner (Deutsche Geschichte unter den
Habsburgern und Luxemburgern, deel I, blz. 283) heeft dus ongelijk als hij zegt, bij het
noemen van de pretendenten naar den troon, na den dood van Hendrik VII: ‘angebich, denn
sicher steckt in dem Namen ein Irrtum, vielleicht ein Lesefehler für Nassau, ein Graf von
Nevers’.
(3) Wïnkelmann: Acta imperii inedita, deel II, blz. 229. In 1313 zendt Lodewijk van Nevers nog
aan den keizer een protest tegen de handelingen van den koning van Frankrijk.
Limburg-Stirum: op. cit., deel II, blz 227. - Het Vlaamsche huis had nauwe betrekkingen
met Hendrik VII, met welken het verzwagerd was door Isabella, tweede vrouw van Gwijde
van Dampierre. Gwijde en Hendrik van Vlaanderen namen deel aan den krijgstocht van
Hendrik in Italië, waar Gwijde den dood vond. Meyer: Annales Flandriae, jaar 1311, fol,
115, ro.
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bemachtigd en bleven zij in gemeenschap met Frankrijk(1). Alleen Brugge bleef
standvastig trouw aan de volkspartij. Anderzijds kloeg Willem van Avesnes bij den
koning over de strooptochten van den graaf van Vlaanderenin Henegouw(2). Kortom,
in 1310 was men niet verder dan in 1297. Robrecht werd voor de kamer der pairs
gedaagd en moest ten slotte, in 1312, toestemmen in den afstand van Rijsel, Dowaai
en Béthune. Vlaanderen, wien Philips-August reeds Artesië ontnomen had, moest
nu ook Waalsch-Vlaanderen verliezen.
Doch nauwelijks is het offer volbracht, of Robrecht bezint zich. Hij teekent protest
aan tegen 's konings handelwijze jegens hem, klaagt dat hij bedrogen werd, oppert
zwarigheden omtrent de afgestane grondgebieden, verklaart dat de vrede van Athis
onuitvoerbaar is. Zijn zoon, Lodewijk van Nevers, zoekt de driften der volkspartij
en het nationaal bewustzijn tegen Frankrijk aan te hitsen(3). Philips de Schoone ziet
geen anderen uitweg om vredebreuk te vermijden, dan zelf toenadering tot de partij
der ambachten te doen en onder dezelve wantrouwen jegens de grafelijke dynastie
te verwekken(4). Tweemaal, in 1313 en in 1314 was de toestand uiterst gespannen.
Terstond na 's konings dood, brak de oorlog uit. Lodewijk X, de nieuwe koning, zakt
met een leger naar Vlaanderen af, doch hij wordt tegengehouden door den
voortdurenden regen, en de schitterende riddertocht mislukt deerlijk in de modder.
Dat verstour den graaf. Deze wordt overigens geholpen door de omstandigheden.
De woelingen die bij de troonsbestijging van Philips den Lange in Frankrijk uitbreken,
verlammen de monarchie, en de graaf maakt die aangelegenheden krachtdadig ten
nutte. De

(1)
(2)
(3)
(4)

Limburg-Stirum: op. cit., deel II, blz. 201, 240, 245.
Ibid., blz. 178.
Ibid., op. cit., deel II, blz. 256.
Ibid., op. cit., deel II, blz. 206, 273-74. In 1314 verwijt Robrecht van Béthune den koning
dat hij in Vlaanderen zendelingen (blanditores) stuurt on het volk op te hitsen ‘scismata et
seditiones quamplures... videlicet populi Flandrie contra dominum suum, ville contra villam,
plebeiorum contra majores...; nam sepe privatim et latenter dicti regis gentes ad hoc per
ipsum destinate, colloquia tenant et parlamenta cum scabinagiis et quampluribus aliis
hominibus terre Flandrie, per quos melius existimant totam patriam et gentes Flandrie de
favore domini sui comitis separare et domino regi facere adherere’. Ibid., blz. 273.
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aanhangers van den vrede worden gevangengenomen en gekerkerd. De openbare
meening is den graaf weder gunstig, en de steden staken de uitvoering van den vrede
van Athis. Hoe meer verlegenheid en aarzeling zij bij de kroon vaststellen, des te
meer zelfvertrouwen krijgen zij: in 1318 vreezen zij niette vergen dat pairs, raden,
baronnen en bisschoppen van Frankrijk zweren haar te zullen helpen tegen den
koning, zoo hij de privileges der Vlamingen verkracht en dat hij, in zulk geval, aan
het oordeel der Kerk onderworpen en geëxcommuniceerd worde. Zij voegen er bij
dat zij zich, ten prijze van de teruggave van Rijsel, Dowaai en Béthune, wellicht met
minder volkomen waarborgen zullen vergenoegen(1). Aan de grens wordt gedurig
gevochten tusschen Fransche en Vlaamsche troepen. In beide kampen neemt de
oorlog een nationaal karakter aan. Te Parijs preekt een kapelaan des konings dat het
even verdienstelijk is de Vlamingen als de Sarrazenen te bevechten(2). De banvloek
heeft geen uitwerksel meer: de graaf dwingt de priesters de misse te lezen. Doch de
koning durft geen nieuwen veldtocht wagen: hij verkiest te onderhandelen. In 1319
wordt de vrede bepaald gesloten; de graaf gaat naar Parijs om Philips den Lange
manschap te doen. Zijn kleinzoon, de jonge Lodewijk van Nevers, trouwt met
Margareta van Frankrijk.
Het graafschap deed ten slotte afstand van Waalsch-Vlaanderen, dat het eerst op
het einde der XIVe eeuw terugkreeg. Het werd een zuiver Germaansch grondgebied,
doch ontsnapte voor immer aan de inlijving bij Frankrijk. De bodem was gereed voor
de taak der hertogen van Bourgondië.

(1) Lehugeur: op. cit., blz. 125. Voor de staatkundige betrekkingen met Frankrijk gedurende de
laatste jaren der regeering van Robrecht van Béthune, zie H. Vander Linden (Bullet. de la
Comm. royale d'Histoire, 5e reeks, deel III, blz. 469 en volg.)
(2) Lehugeur: op. cit., blz, 132.
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Aanhangsel
Chronologische tabellen
In onderstaande chronologische tabellen zijn al de vorsten opgenomen die
achtereenvolgens, tot in het begin der XIVe eeuw, geregeerd hebben over de grootste
Nederlandsche vorstendommen: bisdommen Luik, Kamerijk en Utrecht, hertogdom
Lotharingen, graafschappen Henegouw, Vlaanderen en Holland en hertogdom
Brabant.
De bisschopslijsten zijn opgemaakt volgens Gams (Series episcoforum) en Eubel
(Hierarchia Catholica). De lijsten der wereldlijke vorsten zijn gemaakt volgens de
opgaven van de jongst verschenen werken van gezaghebbende geschiedschrijvers,
wier opsomming ons te verre leiden zou. Melding dient echter gemaakt van de
uitmuntende chronologische schets der graven van Vlaanderen van den heer
Vanderkindere (Histoire de la formation territoriale des principautés belges au
moyen âge, blz. 288 en volg.), die ik slechts moest samenvatten.
N.B. - Behalye wanneer zulks bijzonder aangewezen is, is elke wereldlijke vorst de
oudste zoon van zijn voorganger.
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Bisschoppen van Luik
Zetel te Tongeren.
S. SERVATIUS, 344, 359.
FALKO, vóór 533.
DOMITIAAN, 535, 549.

Zetel te Maastricht.
S. MONULFUS, einde der VIe eeuw.
GONDULFUS [Betulfus], 614.
PERPETUS, vóór 625.
S. JOANNES (het Lam), rond 625 - † rond 646.
S. AMAND, 647 - rond 650 (zag van het bisdom af en stierf in de abdij van
Elnone [Sint-Amands], op 6 Februari, rond 679).
S. REMACLUS, rond 650-53 - rond 662 (zag van het bisdom af en stierf in de
abdij van Stavelot, na 670).
S. THEODARD, rond 662 - † rond 668.
S. LAMBRECHT, rond 668 - † vóór 706(1).
FARAMUND, rond 673-80 (?) (indringer).

Zetel te Luik.
S. HUIBRECHT, vóór 706 - † 30 Mei of 3 November 727
FLOREBERT, 728 - † Juni 746.
FULCHARIS, rond 747-765.
AGILFRID, 765 - rond 784.
GERBALD, 787 - † 18 October 809.
WALCAUD, 810 - † 6 April 836.
PIRARD, 836 - † 8 Juli 840.
HARTGAR, 840 - † 29 September 855 (?).
FRANKO, 856 (?) - † 9 Januari 901 of 904.
STEVEN, 901 of 904 - † 18 Juni 920.
HILDEWIJN, 920-21 (afgesteld door den paus).
RICHER, 920 - † 23 Juli 945.
HUGO I, 945 - † 23 Januari 947.
FARABERT, 947 - † 28 Augustus 953.
RATHER, 953-956 (Rather was bisschop van Verona sedert Augustus 932. Nadat
hij voor de derde maal uit dit bisdom gezet was, werd hij bisschop van Luik,
(1) Ch. De Smet: De Sancto Huberto episcopo, commentarius praevius ad vitam S. Huberti, §
2 (Acta SS. Boll., Nov., deel I)
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uit welken zetel hij insgelijks in 956 gezet werd. Hij werd opnieuw bisschop
van Verona van 966 tot 968 en stierf te Namen op 25 April 974).
BALDERIK I, 956 - † 20 April 959.
EVERACHAR (Eraclus), 959 - † 27 October 971.
NOTKER, 23 April 972 - † 10 April 1008.
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BALDERIK II, 1008 - † 30 Juli 1018.
WOLBODO, 1018 - 21 April 1021.
DURAND, 1021 - † 25 Januari 1025.
REGINARD, 1025 - † 5 December 1037.
NITHARD, 1038 - † Augustus 1042.
WAZO, 1042 - † 8 Juli 1048.
DIEDEWIJN, Juli 1048 - † 23 Juni 1075.
HENDRIK VAN VERDUN, 1075 - † 31 Mei of 2 November 1091.
OTBERT, 1091 - † Januari 1119.
FREDERIK VAN NAMEN, 1119 - † 27 Mei 1121.
A[DA]LBERO VAN LEUVEN, 1121 - † 1 Januari 1128.
ALEXANDER VAN GULIK, 18 Maart 1128 - 6 Juli 1135 (afgezet).
A[DA]LBERO II VAN NAMEN, 22 Maart 1136 - † 26 Maart 1145.
HENDRIK II VAN LEYEN, 24 Juni 1145 - † 6 of 8 October 1164.
ALEXANDER II VAN OREA, 1166 - † 9 Augustus 1167.
RUDOLF VAN ZAEHRINGEN, 1167 - † 5 Augustus 1191.
ALBRECHT VAN LEUVEN, 8 September 1191 - † 24 November 1192. (Terzelfder
tijd als Albrecht van Réthel gekozen. Keizer Hendrik VI bedwong tegen hem
Lotharius van Hochstaden.)
ALBRECHT VAN KUIK, 18 September 1194 - † 1 Februari 1200. (Terzelfder tijd
als Simon van Limburg gekozen.)
HUGO II VAN PIERREPONT, 3 Maart 1200 - † 12 April 1229.
JAN II VAN RUMIGNY, 17 April 1229 - † 1 Mei 1238.
WILLEM II VAN SAVOYE, 4 Juni 1239 - † 3 October 1239. (Hij was in 1238
terzelfder tijd als Otto tot proost van Aken gekozen.)
ROBRECHT VAN THOROTE, 3 Augustus 1240 - † 16 October 1246.
HENDRIK III VAN GELDER, 10 October 1247 - 3 Juli 1274 (afgezet).
JAN III VAN EDINGEN, 28 Juli 1274 - † 24 Augustus 1281. (Vroeger bisschop
van Doornijk.)
JAN IV VAN VLAANDEREN, 9 Juni 1282 - † 14 October 1291(1). (Hij werd
terzelfder tijd als Willem van Auvergne en Bouchard van Henegouw gekozen.)
GWIJDE VAN HENEGOUW en WILLEM BERTHOUT, 1291-1295. (Samen door het
kapittel gekozen; de eerste ondersteund door Jan van Avesnes, de andere door
Gwijde van Dampierre; de paus wilde geen van beiden aanstellen.)
HUGO III VAN CHALONS, 12 December 1295 - 1301 (overgebracht naar
Besançon).
ADOLF VAN WALDECK, 1 September 1301 - † 12 December 1302.
THIBAUT VAN BAR, November 1303 - † 29 Mei 1312.
ADOLF II VAN LA MARK, 16 April 1313 - † 3 November 1344.

Bisschoppen van Kamerijk
(1) Poncelet: Bull. de la Comm. royale d'Histoire, 5e reeks, deel VIII, blz. 502.
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Zetel te Atrecht.
S. WAAST, rond 500 - † 6 Februari rond 540.
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S. DOMINICUS, rond 540.
S. VEDULFUS, rond 545 - † rond 580.

Zetel te Kamerijk.
S. GOORIK, 580 - † 11 Augustus 623-27.
S. BERTHOALD.
ALDEBERT (Arlebert), 21 Maart 633.
S. AUBERT, † 13 December 669.
S. VINDICIAAN, 667 (669) - † 12 Maart 693-712.
HILDEBERT (Emebert), † 24 Juni 712-715.
HUNALD.
S. HADULF, † 19 Mei 728-729.
TRAUVARD, 728-30 - † 7 October 752.
GAUFRID, 750-52 - † 13 Juli vóór 763.
ALBERIK, 763-64 - † 790.
HILDEGARD, † 4 Juli 816.
HALITGARIUS, 817 - † 25 Juni 831.
DIRK, 831 - † 5 Augustus, rond 862(1).
GONTBERT, TETBOLD, HILDEWIJN, 862-866 (indringers, opgelegd door Lotharius
II)(2).
S. JAN I, 866 - 15 Augustus 879(3).
ROTHADE, 879 - † 14 October 887(4).
DODILO, 17 Maart 888 - † na 901.
STEVEN, vóór 20 December, 911(5) - † 11 Februari 934.
FULBERT, 934 - † 1 Juli 956.
BERANGAR, 956.
INGELRAM I, † 12 October 960.
ANSBERT, 960-965.
WIBOLD, 965.
TETDO, rond 972 - † 28 Augustus 976.
ROTHARD, rond 976 - † 20 September, rond 995.
ERLUIN, rond 995 - † 3 Februari 1012.
GEERAARD I, Februari 1012 - † 1051.
S. LIETBERT, 1051 - † 22 Juni 1076.
GEERAARD II, 1076 - † 31 Juli - 12 Augustus 1092.

1093. De zetel Atrecht wordt van Kamerijk gescheiden.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Parisot: Le Royaume de Lorraine, blz. 201, n.i.
Ibid., blz. 202.
Ibid., blz. 418, n. 5.
Ibid., blz. 489, n. 1.
Ibid., blz. 584, n. 1.
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MANASSES, 1093 (na Juni) - 1103 (overgebracht naar Soissons).
WALCHER, 30 November 1093 - 1106. (In het bisdom aangesteld door keizer
Hendrik IV, hield hij er zich in stand tegen Manasses, hoewel hij in het concilie
van Clermont, in November 1095, door den paus afgesteld was. Hij stierf
waarschijnlijk in 1122)(6).

(6) Ch. De Smedt: Gestes des évêques de Cambrai, blz. 106, n. 2.
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ODO VAN DOORNIJK, 2 Juli 1105 - † 19 Juni 1113.
BURCHARD, 4 Juni 1114 - † of 4 Januari 1130.
LIÉTARD, April 1131 - 6 Januari 1135 (afgezet).
NICOLAAS I CLARET, 22 Maart 1136 - † 1 Juli 1167.
PIETER I VAN VLAANDEREN, 1167 - † 1173 (niet-gewijde gekozene).
ROBRECHT, 1173 - † 4 October 1174 (niet-gewijde gekozene).
ALARD, 1175 - † 1178 (niet-gewijde gekozene).
OGER VAN WAVRIN, 1179 - † 1191.
JAN II VAN ANTOING, 13 September 1192 - † 1196.
NICOLAAS II VAN ROEULX, 1197.
HUGO, 1197 - 1198 (niet-gewijde gekozene).
PIETER II VAN CORBEIL, 1199 - 1200 (overgebracht naar Sens).
JAN III VAN BÉTHUNE, 1200 - † 27 Juli 1219.
GODFRIED VAN FONTAINES, Februari 1220 - † 1237-38.
GWIJDE I VAN LAON, 1238 - † 1247.
NICOLAAS III VAN FONTAINES, 9 April 1249 - † rond 1273.
INGELRAM II VAN CRÉQUI, 24 Maart 1274 - 1286 (overgebracht naar Theruanen).
WILLEM VAN AVESNES, 9 Mei 1286 - † 1296.
GWIJDE II VAN COLLE MEDIO, 21 October 1296 - 1306 (overgebracht naar
Salerno).
PHILIPS VAN MARIGNY, 22 Januari 1306 - 23 April 1309 (overgebracht naar
Sens).
PIETER III VAN LÉVIS-MIREPOIX, 29 Juli 1309 - 1324 (overgebracht naar
Bayeux).
GWIJDE III VAN BOLOGNE, 28 Maart 1324 - † vóór September 1336.

Bisschoppen van Utrecht
S. WILLIBRORD, 22 November 696 - † 7 November 739.
S. BONIFACIUS, 739 - † 5 Juni 755).
S. GREGORIUS, 755 - † 25 Augustus 775.
S. ALBERIK, 775 - † 21 Augustus 784.
THEODARD, 785 - † 791.
HAMOCAR, 791 - † 28 Augustus rond 804 (?).
RICHFRIED, 804 (815) - † 5 October 827 (?).
S. FREDERIK, 828 - † 18 Juli rond 838.
AELFRIK, rond 838 - † 15 November 845.
HEGIHARD, 846.
LIUDGER, 847 - † 22 April rond 854(1).
S. HUNGER, rond 854 - † 22 December 866.
ODILBALD (Egilbold), 870 - † 10 December 899.
RADBOD, 900 - † 29 November 917.
(1) Parisot: op. cit., blz. 129. n. 4.
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BALDERIK, 918 - † 8 Januari 977.
VOLKMAR. 977 - † 11 December 990.
BOUDEWIJN I, 991 - † 10 Mei rond 994.
S. ANSFRIED, 995 - † 3 Mei 1010.
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ADELBOLD, 1010 - † 27 November 1026(1).
BERNULF, 1027 - † 19 Juli 1054.
WILLEM I VAN PONTE, 1054 - † 28 April 1076.
KOENRAAD, 1076 - † 14 April 1099.
BURCHARD VAN LECHSGEMUND, 1099 - † 18 Mei 1112.
GODEBALD, 1113 - † 4 November 1128.
ANDREAS VAN KUIK, 1128 - † 23 Juni 1138.
HERBERT VAN BIERUM, 1138 - † 10 November 1150.
HERMAN VAN HOORN, 1152 - † 27 Maart 1156.
GODFRIED VAN RHENEN, 1156 - † 27 Mei 1178.
BOUDEWIJN II VAN HOLLAND, 1178 - † 10 Mei rond 1196.
ARNOLD VAN ISENBURG, 1196 - † 8 April 1198.
DIRK I VAN HOLLAND, 1198 - † 9 Augustus 1198 (terzelfder tijd als den
voorgaande gekozen).
DIRK II VAN DER ARE, 1198 - † 5 December 1212.
OTTO I VAN GELDER, 1213 - † 26 Maart 1215.
OTTO II VAN LIPPE, 1215 - † 1 Augustus 1228.
WILBRAND VAN OLDENBURG, 1228 - † 26 Juli 1235.
OTTO III VAN HOLLAND, 1235 - † 3 April 1249.
GODWIJN II VAN AMSTEL, 1249-1250 (afgezet).
HENDRIK VAN VIANDEN, 25 October 1250 - † 2 Juni 1267.
JAN I VAN NASSAU, 1267 - 1290 (niet-gewijde gekozene; legde zijn ambt af op
bevel des pausen).
JAN II VAN ZIERIK, 10 Januari 1291 - 1296 (overgebracht naar Toul).
WILLEM II BERTHOUT of VAN MECHELEN, 4 Februari 1296 - † 4 Juli 1301.
GWIJDE VAN AVESNES, 1301 - † 29 Mei 1317.
FREDERIK VAN SIRK, 21 November 1317 - † 20 Juli 1322.

Hertogen van Lotharingen
a) Hertogen van het ‘Regnum Lotharii’
Nationale hertogen.
REGINAR LANGHALS, rond 877 - † na 25 Augustus 915. (Reginar heeft eigenlijk
den hertogstitel niet ontvangen. Gedurende de regeering van Lodewijk het Kind,
sedert Juni 903, vertrouwde de koning het bestuur van het land aan graaf Gebhard
van Frankenland (die den hertogstitel voerde) en aan Koenraad, dezes broeder.
Zie Parisot: op. cit., blz. 559. Deze schrijver doet opmerken (ibid., blz. 610) dat
de aan Reginar gegeven bijnaam (Langhals, Longi Colli) niet in de oorkonden
van dien tijd voorkomt. Hij behoort inderdaad aan Reinier III (zie Henegouw).
Wij meenen echter van het sedert lang gevolgd gebruik niet te moeten afwijken.)
GISELBERT, 915 - † 939.
(1) H. Bresslau: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II, deel I, blz. 204.
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Keizerlijke hertogen.
HENDRIK VAN BEIEREN, 940. (Ontving den titel van hertog van Lotharingen
van zijn broeder Otto I, die hem hetzelfde jaar dien titel weder ontnam, wegens
opstand.)
OTTO, zoon van Richwin, 940 - † 944. (Na den dood van Giselbert, had Otto I
aan dit personage, dat graaf van Verdun was, de hoede van Hendrik, zoon van
Giselbert toevertrouwd. Hij schonk hem den in 940 aan Hendrik van Beieren
ontnomen hertogstitel. Hendrik, zoon van Giselbert, stierf kort na Otto en het
schijnt dat hij den hertogstitel niet gevoerd had.)
KOENRAAD DE ROODE, 944-953. (Hij was de zoon van Wernher en behoorde
tot eene machtige grafelijke familie van Frankenland. Otto I die hem den
hertogstitel verleend had, ontnam hem dien, in 953, als hij tegen hem opstond.)
BRUNO, 953 - † 11 October 965. (Hij was broeder van Otto I en aartsbisschop
van Keulen. Als hij van Otto den hertogstitel bekomen had, voegde hij zich,
voor de regeering des lands, twee onderhertogen toe: Godfried (953 - † 964) en
Frederik van Bar (959 - † 984), de eerste voor Neder-, de andere voor
Opper-Lotharingen(1). Na den dood van Bruno, die Godfried nauwelijks een jaar
overleefde, was er, gedurende eenigen tijd, geen hertog in Neder-Lotharingen
meer.)

b) Hertogen van Neder-Lotharingen
Karolingisch huis.
KAREL VAN LORREINEN, Juni 977 - † na Januari 992. (Hij was de jongste zoon
van Lodewijk van Overzee, koning van Frankrijk. Hij kreeg het hertogdom van
Otto II.)
OTTO, 992 - † Augustus-September 1012.

Huis van Ardenne.
GODFRIED I, 1012 - † 1023. (Hij was zoon van Godfried van Verdun, gezegd
Godfried den Gevangene, † na 991. Hij kreeg het hertogdom van Hendrik II.)
GOZELO I, 1023 - † 19 April 1044. (Broeder van den voorgaande. Na den dood
van hertog Frederik II, werd hem ook, in 1033, door den keizer, het hertogdom
Opper-Lotharingen opgedragen).
GOZELO II DE DOENIET, 1044 - 1046. (Tweede zoon van den voorgaande [zie
Godfried II met den Baard] volgde zijn vader op in het hertogdom
(1) Ik geef hier de aangenomen jaartallen. Doch L. Vanderkindere heeft volgens mij bewezen
(Le premier duc de Basse-Lotharingie, Bullet. de l'Acad. de Belg., Classe des Lettres, 1901,
blz. 749 en volg.) dat Godfried en Frederik in hetzelfde jaar (959) aangesteld werden.
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Neder-Lotharingen, dat de keizer hem om zijne onbekwaamheid ontnam. Hij
stierf kort daarna, in 1046).
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FREDERIK VAN LUXEMBURG, 1046 - † 28 Augustus 1065. (Hij was broeder van
Hendrik, hertog van Beieren. De keizer vertrouwde hem het aan Gozelo II
ontnomen hertogdom. Hij is de stamvader van het huis van Limburg.)
GODFRIED II MET DEN BAARD, 1065 - † 24 December 1069. (Oudste zoon van
Gozelo I [zie Gozelo II de Doeniet], bestuurde reeds samen met zijn vader onder
den titel van hertog, Opper-Lotharingen, ten laatste sedert 1036. Bij den dood
van zijn vader, in 1044, verstond hij hem in beide hertogdommen op te volgen,
doch hij kon van den keizer slechts het verlei voor Opper-Lotharingen krijgen,
weshalve hij tegen hem opstond. Einde September 1044 verbeurde de keizer
hem reeds zijn leen. Hij onderwierp zich in Juli 1045 en werd eenigen tijd te
Giebichenstein bij Halle gevangengehouden. Zijn hertogdom Opper-Lotharingen
werd hem in Mei 1046 teruggegeven, doch werd hem in 1047 tengevolge van
een nieuwen opstand weder afgenomen en gegeven aan Adalbrecht van Elsengau,
die gedood werd in een gevecht tegen Godfried, in 1048, en opgevolgd werd
door Geeraard van den Elzas, waarschijnlijk zijn bloedverwant, wiens familie
aan het hoofd van het hertogdom bleef. In 1054 huwde Godfried met Beatrix,
weduwe van Bonifacius, markgraaf van Toscanen en dochter van Frederik II,
hertog van Opper-Lotharingen, † 1033. In 1065, na den dood van Frederik van
Luxemburg, werd hij beleend met het hertogdom Neder-Lotharingen.)
GODFRIED III MET DEN BULT, 1069 - † 26 Februari 1076. (Hij trouwde, in 1069,
met Mathilde van Toscanen, dochter van Beatrix en van Bonifacius van
Toscanen, en dienvolgens stiefdochter van Godfried II.)
KOENRAAD, 1076-1089. (Zoon van keizer Hendrik IV. Werd bij den dood van
den voorgaande, door zijn vader beleend met het hertogdom, dat hij in 1089
afstond aan Godfried van Bouillon.)
GODFRIED IV VAN BOUILLON, 1089-1096. (Zoon van graaf Eustatius van
Boulogne en van Ida, zuster van Godfried met den Bult, en dienvolgens neef
van dezen laatste. Bij den dood van zijn oom, erfde hij het graafschap Verdun
en de mark Antwerpen. Hendrik IV gaf hem het hertogdom in 1089. In 1096
vertrok hij naar den kruistocht. Hij stierf te Jerusalem op 18 Juli 1100.)

Huis van Limburg.
HENDRIK VAN LIMBURG, 1101 - † rond 1119. (Reeds in 1082 verschijnt hij als
graaf van Limburg. Hij kreeg het hertogdom van Hendrik IV en, hoewel Hendrik
V hem den hertogstitel ontnam om hem in 1106 aan Godfried van Leuven te
geven, bleef het huis van Limburg hem voeren tot aan de inlijving van dit
grondgebied bij Brabant in 1288.)

Huis van Leuven.
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GODFRIED I VAN LEUVEN (MET DEN BAARD), 13 Mei 1106 - † 15 Januari 1140.
(Hij kreeg den hertogstitel van Hendrik V, die hem aan Hendrik van Limburg
ontnam. Lotharius van Supplinburg ontnam hem dien in 1128, om hem te geven
aan Walram († 1139), zoon van Hendrik van Limburg, wat hem niet belette
dien te blijven voeren. Voor zijne verdere opvolgers, zie: Graven van Leuven
en van Brabant.)
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Graven van Henegouw
Oorsprong van het Henegouwsche huis.
REGINAR LANGHALS, hertog van Lotharingen, † 915.
GISELBERT, hertog
REINIER II
Eene dochter getrouwd met graaf
Berengar van Lomme (Namen).
Lotharingen, † 939.
REINIER III, † in ballingschap in Bohemen, 958.
LAMBRECHT, † 1015, stamvader
der graven van Leuven.
REINIER IV, † 1013. (Na den dood van Reinier III, werd Henegouw bestuurd
door verschillende graven, die het van den keizer ontvingen, en wèl 't laatst
door de graven Arnold en Godfried van Verdun. Reinier IV deed hun den oorlog
aan. Hij bemachtigde Bergen in 998.)
REINIER V, † nà 1040. (Na den slag van Florennes, in 1015, trouwde hij met
Mathilde, nicht van hertog Godfried I; door dat huwelijk vervielen de aanspraken
van het huis van Ardenne op Henegouw.)
HERMAN, † vóór 1051.

Huis van Vlaanderen.
BOUDEWIJN I, 1051 - † 17 Juli 1070. (Boudewijn, zoon van Boudewijn V van
Vlaanderen [zie Vlaanderen], trouwde met Richilde, weduwe van Herman, in
1051, en stelde zich daardoor in het bezit van Henegouw. De beide kinderen
van Herman werden van de erfenis huns vaders beroofd; zijn zoon Rogier, tot
de Kerk bestemd, werd in 1066 bisschop van Châlons-sur Marne; zijne dochter
trad in een klooster.)
ARNOLD VAN VLAANDEREN, 1070, - † 22 Februari 1071. (Zie Vlaanderen.)
BOUDEWIJN II, 1071 - † 1098. (Broeder van den voorgaande. Behield Henegouw,
doch vermocht niet Vlaanderen aan Robrecht den Fries te ontnemen. Zie
Vlaanderen.)
BOUDEWIJN III, 1098 - † 1120.
BOUDEWIJN IV, 1120 - † 1171.
BOUDEWIJN V, 1171 - † 18 December 1195. (Hij kreeg van Frederik Barbarossa,
in 1184 door een geheim verdrag, vervolgens, in 1188 het verlei van het
graafschap Namen, dat voor hem in markgraafschap veranderd werd en dat,
sedert dien, tot aan de regeering van Philips den Goede, leenroerig van
Henegouw verhief. In 1191, volgde hij in Vlaanderen Philips van den Elzas op,
uit hoofde van zijne vrouw Margareta, zuster van dezen laatste. Zie Vlaanderen:
Boudewijn VIII.)
BOUDEWIJN VI, 1195 - 1202. (Zie Vlaanderen: Boudewijn IX.)
JOANNA, 1202 - † 5 December 1244. (Zie Vlaanderen.)
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MARGARETA, 1244 - † 10 Februari 1280. (Zie Vlaanderen.)
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Huis van Avesnes.
JAN I, 1280 - † 22 Augustus 1304. (Zoon van Jan, † 1257, zoon van Margareta
en van Bouchard van Avesnes [zie Vlaanderen] en van Aleidis, zuster van
Willem II van Holland. Werd graaf van Holland, als naaste bloedverwant van
Jan I, zoon van Floris V, die op 10 November 1299 kinderloos stierf. Zie
Holland.)
WILLEM I, 1304 - † 7 Juni 1337. (Zie Holland.)

Graven van Leuven en hertogen van Brabant
Graven van Leuven.
LAMBRECHT I, † 1015. (Zoon van Reinier III van Henegouw. Zie Henegouw.)
HENDRIK I, † 1038.
OTTO. † vóór 3 Juni 1041.
LAMBRECHT II, rond 1041 - † 1063. (Oom van den voorgaande en broeder van
Hendrik I.)
HENDRIK II, 1063 - † 1079.
HENDRIK III, 1079 † 1095.

Hertogen van (Lotharingen) Brabant.
GODFRIED I MET DEN BAARD, graaf van Leuven sedert 1095, hertog sedert 13
Mei 1106 - † 15 Januari 1140. (Zie hertogen van Lotharingen, Huis van Leuven.)
GODFRIED II, 1140 - † einde 1142.
GODFRIED III, 1142 - † 10 Augustus 1190.
HENDRIK I, 1190 - † 5 September 1235.
HENDRIK II, 1235 - † 1 Februari 1248.
HENDRIK III, 1248 - † 28 Februari 1261.
JAN I, 1261 - † 3 Mei 1294. (Tweede zoon van den voorgaande. Zijn oudste
broeder Hendrik deed in 1267, te zijnen voordeele, afstand van zijne rechten
op het hertogdom.)
JAN II, 1294 - † 17 October 1312.
JAN III, 1312 - † 5 December 1355.

Graven van Holland
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GEROLF I, graaf in 839 in het pagus Westrachi, ten Oosten van het Vlie.
GEROLF II, graaf in 885 in Kennemerland, † voor 916(1).
DIRK I, † na 939.

(1) Parisot: op. cit., blz. 590.
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DIRK II, † na 1 April 988. (Ontving van den keizer op 25 Augustus 985 alle
gouwen gelegen tusschen Maas en Vlie.)
ARNOLD, † September (?) 995 (993).
DIRK III, 995 - † Mei-December 1039.
DIRK IV, 1039 - † 14 Januari 1094.
FLORIS I, 1049 - † 18 Juni 1061. (Broeder van den voorgaande, die kinderloos
stierf. In 1063 trouwde Geertruida, weduwe van Floris, met Robrecht den Fries,
die het graafschap gedurende de minderjarigheid van Dirk V bestuurde. Zie
Vlaanderen.)
DIRK V, eerst onder het stadhouderschap van Robrecht den Fries, † 17 Juni
1091.
FLORIS II, 1091 - † 2 Maart 1122.
DIRK VI, 1122 - † 1157.
FLORIS III, 1157 - † 1 Augustus 1190.
DIRK VII, 1190 - 4 Februari 1204(1). (Na den dood van Dirk, wilde zijne dochter
Ada, die getrouwd was met Lodewijk II, graaf van Loon, zich in het bezit van
het graafschap stellen. Doch zij werd overwonnen door Willem I, broeder van
Dirk VII.)
WILLEM I, 1204 - † 4 Februari 1222.
FLORIS IV, 1222 - † 19 Juli 1234.
WILLEM II, 1234 - † 28 Januari 1256. (Tot in 1240 onder de voogdij van zijn
oom Otto, bisschop van Utrecht. Romeinsch koning gekozen op 3 October
1247.)
FLORIS V, 1256 - † 28 Juni 1296.
JAN I, 1296 - † 10 November 1299.

Huis van Avesnes.
JAN II, 1299 - † 22 Augustus 1304. (Zie Henegouw.)
WILLEM III, 1304 - † 7 Juni 1337. (Zie Henegouw.)

Graven van Vlaanderen
LIEDERIK, ENGUERRAND, AUDACER (zoogenaamde forestiers van Vlaanderen,
zie blz. 48.)
BOUDEWIJN I MET DEN IJZEREN ARM (zoon van Audacer), 864 (?) - † 879.
BOUDEWIJN II DE KALE, 879 - † 2 Januari of 10 September 918.
ARNOLD I DE OUDE, 918 - 27 Maart 964.

(1) Winkelmann: Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig, deel I. blz. 319.
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BOUDEWIJN III, wiens vader hem reeds in 958 deel liet nemen in de regeering
- † 1 Januari 962.
ARNOLD II, 964 - † 30 Maart 988 (Eerst onder de voogdij van Boudewijn Baldzo,
neef van Arnold I).
BOUDEWIJN IV MET DEN BAARD, 988 - 30 Mei 1035.
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BOUDEWIJN V VAN RIJSEL, 1035 - 1 September 1067.
BOUDEWIJN VI, 1067 - 17 Juli 1070. (In 1045 werd hij door keizer Hendrik III
tijdelijk verleid met de mark Antwerpen. In 1051 trouwde hij met Richilde,
weduwe van graaf Herman van Henegouw, en trad hij in het bezit van dit
vorstendom. Zie Henegouw.)
ARNOLD III DE ONGELUKKIGE, 1070 - † 22 Februari 1071. (Ondervoogdij zijner
moeder Richilde. Zie Henegouw.)
ROBRECHT I DE FRIES, 1071 - † 3 of 4 October 1093. (Jongste broeder van
Boudewijn VI. Zijn huwelijk in 1063 met Geertruida, weduwe van Floris I van
Holland maakte hem stadhouder van dat graafschap. In 1071 sloot hij zijn neef
Arnold III, die in de slag van Kassel gedood werd, buiten de troonopvolging).
ROBRECHT II VAN JERUSALEM, deelde met zijn vader het bewind sedert 1087
- † 5 October 1111.
BOUDEWIJN VII HAPKEN, 1111 - † Juni-Juli 1119.
KAREL DE GOEDE of VAN DENEMARKEN, 1119 - 2 Maart 1127. (Zoon van
Adelheid, dochter van Robrecht den Fries en van Canut, koning van Denemarken,
dienvolgens neef van vorenstaande, die kinderloos stierf.)
WILLEM CLITON of VAN NORMANDIË, 1127 - † 27 Juli 1128. (Kleinzoon van
Willem den Veroveraar en van Mathilde, dochter van Boudewijn V, dienvolgens
neef van vorenstaande, die kinderloos stierf).

Huis van den Elzas.
DIRK VAN DEN ELZAS. Juli 1128 - † 17 Januari 1168. (Zoon van Dirk II, hertog
van Lorreinen en van Geertruida, dochter van Robrecht den Fries. Mededinger
van den voorgaande en reeds in Maart 1128 als graaf erkend door de steden van
Vlaanderen; na den dood van Willem ontving hij het verlei van den koning van
Frankrijk.)
PHILIPS VAN DEN ELZAS, rond 1157 kreeg hij van zijn vader aandeel in de
regeering - † 1 Juni 1191. (Trouwde in 1159 met Elisabeth, zuster van graaf
Raoul IV den Melaatsche van Vermandois, die in 1163 stierf en wiens
nalatenschap [Vermandois, Valois en Amiénois] aan Philips en aan dezes vrouw
overging. Het werd in 1186-1191 door Philips-August bij de kroon vereenigd.)

Huis van Henegouw.
BOUDEWIJN VIII, 1191 - 15 November 1194. (Graaf van Henegouw sedert 1171
onder den naam van Boudewijn V [zie Henegouw]. Hij volgde den kinderloos
gestorven Philips van den Elzas op, daar zijne vrouw Margareta dezes zuster
was; hij bleef den titel van graaf van Vlaanderen slechts voeren tot den dood
zijner vrouw, 15 November 1194).
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BOUDEWIJN IX, 1194 - 1202. (Vertrok in April 1202 naar den vierden kruistocht,
werd keizer van Constantinopel of Byzantium op 9 Mei 1204 en stierf in
gevangenschap bij de Bulgaren in 1205. Zie Henegouw: Boudewijn VI).
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JOANNA (van Constantinopel), 1202 - † 5 December 1244. (Werd eerst
toevertrouwd aan de hoede van den bisschop van Luik, Philips den Edele, graaf
van Namen, vervolgens aan die van Philips-August, trouwde in 1212 met
Ferrand, zoon van Sancho I van Portugal, † 29 Juli 1233, vervolgens met
Thomas, zoon van Thomas I van Savoye, † vóór 1263. Beiden voerden,
gedurende de regeering van Joanna, den titel van graaf van Vlaanderen en van
Henegouw.)
MARGARETA (van Constantinopel), 1244 - † 10 Februari 1280. (Zuster van de
voorgaande. Trouwde in Juli 1212 met Bouchard van Avesnes, † 1244,
vervolgens na de ongeldigheidsverklaring van dat huwelijk, in 1223, met Willem
van Dampierre. Zonen uit het eerste huwelijk: Jan, † 24 December 1257, die in
1246 trouwde met Aleidis, zuster van graaf Willem II van Holland, en
Boudewijn, † 1296. Zonen uit het tweede huwelijk: Willem, † 6 Juni 1251 en
Gwijde, die volgt.)

Huis van Dampierre.
GWIJDE VAN DAMPIERRE, ontving reeds op 29 December 1278, door den afstand
zijner moeder, den titel van graaf - † 7 Maart 1305. (In 1263 kocht Gwijde het
graafschap Namen van Boudewijn van Courtenay; hij stond het in 1297 af aan
zijn zoon Jan.)
ROBRECHT III VAN BÉTHUNE, 1305 - 17 September 1322. (Robrecht kreeg in
1272 het graafschap Nevers door zijn huwelijk met gravin Iolande, weduwe
van Jan Tristan, zoon van Lodewijk IX, koning van Frankrijk.)
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Alphabetisch register
N.B. - In dit register zijn opgenomen alle persoons- en plaatsnamen die in het werk
(behalve in de chronologische tabellen) voorkomen. Het zal wel onnoodig zijn de
namen van zeeën, stroomen, bergen enz., evenals die van volksstammen, Staten en
landen daarin op te nemen.

A
AALST, 99, 174, 191, 284, 294, 340.
AARDENBURG, 291, 340, 357.
AARLEN, 154 n.
ACRA, 207, 318 n.
ADALBERO I VAN LEUVEN, bisschop van Luik, 90, 197, 284 n.
ADALBERO II, bisschop van Luik, 90, 198.
ADALBERO, bisschop van Metz, 56.
ADALBOLD, bisschop van Utrecht, 86, 150.
ADELA, burggravin van Ardres, 117 n.
ADELARD II. bisschop van St-Truiden, 133 n., 154.
ADELBERT VAN DEN ELZAS, hertog van Opper-Lotharingen, 77 n.
ADELHEID, dochter van Robrecht den Fries, 105.
ADENET LE ROI, dichter, 231, 319, 322.
ADINKERKE, 289.
ADOLF VAN NASSAU, keizer van Duitschland, 376, 379.
ADOLF VAN WALDECK, bisschop van Luik, 306.
ADOLF, graaf van Berg, 232.
AËLIS VAN LEUVEN, koningin van Engeland, 318.
AËTIUS, Romeinsch generaal, 12.
AFFLIGEM, abdij, 82,
AGNES, keizerin, 76.
AIRE (Pas-de-Calais), aan de Leie, 208, 216.
AKEN, 28, 30, 31, 35, 38, 46, 47, 68, 195, 196, 232, 380.
ALBERIK CORNUT, gezant van Lodewijk VIII, koning van Frankrijk, 224.
ALBRECHT VAN LEUVEN, bisschop van Luik, 207, 318 n.
ALBRECHT VAN OOSTENRIJK, keizer van Duitschland, 195 n., 380, 382.
ALBRECHT VAN RÉTHEL, candidaatbisschop van Luik, 207.
ALBRECHT, graaf van Namen, 88.
ALCUÏNUS, Karolingisch geleerde, 30, 149.
ALDEGONDIS (Ste), 122.
ALEIDIS VAN HOLLAND, vrouw van Jan van Avesnes, 241.
ALEXANDER III, paus, 317.
ALEXANDER IV, paus, 317 n.
ALEXANDER VAN GULIK, bisschop van Luik, 90, 197, 198.
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ALEXIUS COMNENOS, Oostersch keizer, 105.
ALFONS I, koning van Portugal, 205.
ALFONS VAN CASTILIË, keizer van Duitschland, 230. 232.
ALFRED DE GROOTE, Angelsaksisch koning, 51, 153 n.
ALFRED, vertaler, 323.
ALVERINGEM, 289.
AMAND (St), 16, 17, 18, 20, 30.
AMIENS, 186, 204 n., 374, 397.
ANCHIN, abdij, 82, 278.
ANDENNE, abdij, 26.
ANDERNACH aan Rijn, 36, 47, 53.
ANDREAS VAN KUIK, bisschop van Utrecht, 240.
ANDRES, abdij, 311.
ANDRINOPEL, 211.
ANSBERT, bisschop van Kamerijk, 58.
ANSELMUS, Luiksch kronijkschrijver, 74.
ANSFRIED, bisschop van Utrecht, 60.
ANTWERPEN, 13, 82, 99, 124, 175, 193, 214, 233, 247, 249, 258, 260, 277, 286,
304, 338, 353.
ARDRES, 210.
ARNO, bisschop van Salzburg, 30.
ARNOLD I DE OUDE, graaf van Vlaanderen, 51, 81, 96, 97, 121.
ARNOLD II, graaf van Vlaanderen, 97, 167.
ARNOLD III, graaf van Vlaanderen, 102.
ARNOLD, graaf van Holland, 125.
ARNOLD VAN BINCHE, bouwmeester, 334.
ARNOLD VAN MALLEGEM, kanunnik, 331.
ARNULF VAN KARINTHIË, keizer, 39, 42.
ARROUAISE, abdij, 143 n.
ATH, 267.
ATHIS-SUR-ORGE, 397-403.
ATRECHT, 5, 7, 10, 12, 19, 85, 89, 96, 106, 116, 120, 147, 165, 175, 176, 190,
192, 208, 253, 257, 266, 273, 310, 320, 326, 338, 341.
AUDACER, forestier van Vlaanderen, 48, 49.
AVESNES, 267, 294.
AWANS (de), Luiksch geslacht, 293.
AZINCOURT, 346.

B
BALDERIK I, bisschop van Luik, 58.
BALDERIK II, bisschop van Luik, 86, 121, 127, 152, 154, 255.
BALDERIK, bisschop van Utrecht, 56 n., 57, 149.
BARCELONA, 256.
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BAR-SUR-AUBE, 258, 314.
BAUCES, neef van Boudewijn II van Vlaanderen. Zie Boudewijn Baldzo.
BAVAI, 165.
BAVO (St), 15 n.
BEATRIX VAN TOSCANE, vrouw van Godfried met den Baard, 76, 105.
BEAUMONT, 284 n.
BEAUVAIS, 186.
BEGGA (Ste), 339 n.
BEIRENDRECHT, 287.
BENEDICTUS VAN SAINTE-MORE, dichter, 328, 329.
BERENGAR, bisschop van Kamerijk, 58, 185 n.
BERENGAR, bisschop van Verdun, 57.
BERENGAR, bisschop van Namen, 80.
BERANGAR VAN TOURS, wijsgeer, 151.
BERGEN, 13, 26, 54, 122, 123, 267, 283.
BERNARDUS (St), 336.
BERTHA VAN HOLLAND, 102.
BERTULF, provoost van Brugge, 138 n.
BÉTHUNE, 210, 334 n., 397, 402, 403.
BEVEREN (Waas), 289.
BEVERHOUTSVELD, 291.
BINCHE, 267.
BIRTEN, bij Xanten, 47.
BLANCA VAN CASTILIË, moeder van Lodewijk IX, koning van Frankrijk, 224,
237.
BLANKENBERGE, 145, 286.
BOENDALE, dichter, 346.
BOHEMOND, vorst van Tarent, 93.
BONIFACIUS VIII, paus, 317, 380, 392, 393, 395.
BONN, 4, 229.
BORDEAUX, 249 n, 290.
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BORGO-SAN-DONINO, bij Parma, 207.
BOUCHARD VAN AVESNES, eerste gemaal van Margareta van Vlaanderen, 237,
238.
BOUDEWIJN I MET DEN IJZEREN ARM, graaf van Vlaanderen, 48, 49, 51, 95,
108, 110.
BOUDEWIJN II, graaf van Vlaanderen, 50, 51, 96.
BOUDEWIJN IV, graaf van Vlaanderen, 85, 93 n., 98, 167, 188 n.
BOUDEWIJN V VAN RIJSEL, graaf van Vlaanderen, 75, 76, 99, 100, 103, 105,
106, 114, 115, 142, 168, 202, 251.
BOUDEWIJN VI, graaf van Vlaanderen en van Henegouw, 76, 101, 102, 104.
BOUDEWIJN VII HAPKEN, graaf van Vlaanderen, 106, 107, 108, 113, 116.
BOUDEWIJN VIII, graaf van Vlaanderen en van Henegouw (Boudewijn V van
Henegouw), 199 n., 200, 205, 212, 312, 322, 323, 324.
BOUDEWIJN IX, graaf van Vlaanderen en van Henegouw, Latijnsch keizer van
Constantinopel (Boudewijn VI van Henegouw), 209, 213, 217, 237, 251, 299,
305, 312, 322, 324, 336.
BOUDEWIJN II, graaf van Guines, 323, 327.
BOUDEWIJN II, graaf van Henegouw, 102, 104, 127.
BOUDEWIJN V, graaf van Henegouw, zie Boudewijn VIII van Vlaanderen.
BOUDEWIJN VI, graaf van Henegouw, zie Boudewijn IX van Vlaanderen.
BOUDEWIJN VAN COURTENAY, graaf van Namen, 242, 244.
BOUDEWIJN (DE VALSCHE), zoogezegd keizer van Constantinopel, 210, 355,
356.
BOUDEWIJN VAN AVESNES, zoon van Margareta van Vlaanderen,
kronijkschrijver, 313 n., 324.
BOUDEWIJN BALDZO, 50, 97.
BOUDEWIJN VAN CONDÉ, dichter, 322.
BOUILLON, 127.
BOULOGNE, 4, 7, 12, 130.
BOURBOURG, abdij, 82. - Stad, 116, 286, 298, 379.
BOURGES, 394.
BOUVINES, 162, 212, 221, 222, 223, 225, 227, 231, 237, 245, 346, 391.
BREMEN, 143.
BRESCIA, 150.
BRESLAU, 143 n.
BROGNE, abdij. 81.
BRUGGE, 6 n., 82, 103, 116, 139 n., 145, 162, 163, 169, 174, 173, 176, 189,
190, 192, 215, 219, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 266,
268 n., 269, 271, 273, 274, 289, 302, 315, 317 n., 334, 335, 336, 340, 341, 349
n., 352, 357, 358, 361, 367, 369, 374, 377, 378, 380, 385-390, 392, 395, 400,
402.
BRUNO (St), aartsbisschop van Keulen, hertog van Lotharingen, 55, 57, 58, 61,
66, 67, 73, 91, 149, 150.
BRUSSEL, 166, 174, 176, 193, 214, 221, 233, 257, 276, 277, 304, 305, 335.
BULSCAMPVELD, 291.
BURCHARD, bisschop van Utrecht, 90.
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BURCHARD, bisschop van Worms, 151 n.

C
CADZAND, 102.
CAHORS, 254.
CALIXTUS II, paus, 89 n., 106.
CAMBRON, abdij, 212, 281 n.
CANUT, koning van Denemarken, 104, 105.
CARAUSIUS, Romeinsch generaal, 9.
CESAR, 3, 8, 10.
CHAROUX, abdij, 311.
CHARTRES, 153, 381.
CHÈVREMONT, 47, 56.
CHILDERIK I, Frankisch koning, 27.
CHINON, in Touraine, 381.
CHLODIO, Frankisch koning, 12, 33.
CHRISTIAAN VAN TROYE, dichter, 322.
CHRISTINA BELLE, Iepersche poorteres, 352 n.
CISOING, abdij, 278.
CLEMENS V, paus, 397 n.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

422
CLEMENTIA, vrouw van Robrecht II, graaf van Vlaanderen, 106, 115 n.
CLERMONT-SUR-MEUSE, 127, 169.
CLOTARIUS II, Frankisch koning, 17.
CLOVIS, 16, 23, 33.
CLUNY, abdij, 84.
COBLENZ, 255.
COMO, 257.
COMPIÈGNE, 97, 381.
CONO VAN BÉTHUNE, dichter, 321, 327.
CONSTANTINOPEL, 105, 210.
CONSTANTINUS, Romeinsch keizer, 10.
CONSTANTIUS-CHLORUS, Romeinsch keizer, 10.
CORBIE, abdij, 58, 132.
CORNILLON, 92.
CORTENBERG, 266.
CORVEY, abdij bij Minden, 132.
COSMAS, bisschop van Praag, 150.
COUVIN, 127.
CRÉCY, 346.
CRESPIN, abdij, 26.

D
DALHEM, burcht, 229.
DAMME, 218. 219, 248, 249, 250, 252, 291, 335, 340, 381.
DANIËL, raadsman van den hertog van Brabant, 300 n.
DEINZE, 85, 340.
DENDERMONDE, 284, 294, 340.
DIEDERIK VAN ASSENEDE, vertaler, 328, 329.
DIEDEWIJN, bisschop van Luik, 77, 87, 89, 102, 123, 183.
DIEST, 267.
DIKKEBUSCH, 352.
DIKSMUIDE, 291.
DINANT, 127, 166, 167, 173, 175, 177, 183, 216, 220, 222, 229, 249, 268 n.,
354, 355.
DIRK VAN DEN ELZAS, 189, 190, 200, 201, 235, 241, 247, 251, 311, 318, 336.
DIRK II, graaf van Holland, 124, 125,
DIRK III, graaf van Holland, 93 n.
DIRK IV, graaf van Holland, 74.
DIRK V, graaf van Holland, 77, 101, 103.
DIRK VI, graaf van Holland, 240.
DIRK, graaf van Verdun, 88.
DIRK, abt van Sint-Huibrechts, 154.
DIRK VAN SINT-TRUIDEN, abt van Sint-Pieters te Gent, 147,
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DORDRECHT, 169, 174, 334 n.
DOORNIJK, 5, 7, 10, 12, 19, 21 n, 24, 83, 84, 120, 153, 156, 165, 170, 180, 193,
208, 264, 267, 311, 312, 317, 320, 326, 331, 333, 334, 341, 356, 358, 366 n.,
390, 396.
DOVER, 258.
DOWAAI, 13 n., 96, 170, 175, 192, 218, 256, 257, 258, 261, 266, 273, 302, 315,
320 326, 338, 341, 346, 356, 358, 367, 374, 377, 379, 380, 392, 397, 402, 403.
DUDZELE, 288.
DUINEN (DE), abdij, 281, 287, 288, 385 n.
DUINKERKEN, 298.
DURAND, bisschop van Luik, 150.
DUURSTEDE, haven, 32, 38, 166, 167.

E
EBERHARD, hertog van Frankenland, 46 n., 47.
ECHTERNACH, abdij, 43.
EDWARD I, koning van Engeland, 260, 368-371, 376, 378, 379.
EENHAM (of EENAME), abdij, 82. - Burcht, 99.
EGBERT, aartsbisschop van Trier, 125.
EGBERT VAN LUIK, schrijver, 86, 151.
ELIGIUS (St), 17.
EINHARD, abt van Sint-Baafs te Gent, 30.
ELISABETH VAN VERMANDOIS, vrouw van Philips van den Elzas, 202 n., 204,
321.
ELISABETH BOENE-FEEME, vrouw van ridder Geeraard van Gent, 313 n.
ELNONE, zie Sint-Amands, abdij.
ELSLOO, 38.
ELVERDINGE, 289.
ENGUERRAND, forestier van Vlaanderen, 48
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ENGUERRAND VAN MARIGNY, minister van Philips den Schoone, 226 n., 401.
ERLUIN, bisschop van Kamerijk, 150.
ERLUIN, abt van Gembloers en Lobbes, 66 n., 79.
ERMENGARDE, dochter van keizer Lotharius, 43.
ERMENGARDE, hertogin van Limburg, 232.
ETHELWOLF, Angelsaksisch koning, 49.
EVERACHAR, bisschop van Luik, 58, 128, 150, 154, 185 n.
EVERSHAM, abdij, 82.

F
FALAISE, in Normandië, 381.
FAMARS, bij Valencijn, 10, 165.
FERRAND VAN PORTUGAL, graaf van Vlaanderen, 212, 213, 216-219, 221, 224,
237, 346, 381.
FEXHE, 307.
FLOREFFE, abdij, 377.
FLORENCE, 254.
FLORENNES, 73. - Abdij, 85, 278.
FLORIS I, graaf van Holland, 101.
FLORIS III, graaf van Holland, 240, 241.
FLORIS IV, graaf van Holland, 241.
FLORIS V, graaf van Holland, 233, 240, 244, 319, 371, 373, 376, 379.
FOLCWIJN, abt van Lobbes, 147.
FOSSES, 127, 220.
FRANKENDIJKE, 288.
FRANKO, bisschop van Luik, 39.
FREDERIK I BARBAROSSA, keizer, 195, 200, 204, 205, 206, 209, 213.
FREDERIK II, keizer, 222, 238.
FREDERIK VAN NAMEN, bisschop van Luik, 90, 197.
FREDERIK VAN BAR, hertog van Opper-Lotharingen, 61.
FREDERIK II, hertog van Opper-Lotharingen, 73.
FREDERIK VAN LUXEMBURG, hertog van Neder-Lotharingen, 76.
FULBERT, bisschop van Kamerijk, 56.
FULBERT VAN CHARTRES, wijsgeer, 151.
FULDA, abdij in Duitschland, 132.

G
GALBERT, kronijkschrijver, 47 n., 102, 189 n., 313 n.
GAUTIER VAN COINSI, dichter, 329 n.
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GAUTIER VAN CHÂTILLON, dichter, 329.
GAUTIER VAN EPINAL, dichter, 322.
GEERAARD (St). abt van Brogne, 80, 81, 82, 84, 85, 96, 187.
GEERAARD I, bisschop van Kamerijk, 62, 86, 89, 154.
GEERAARD II, bisschop van Kamerijk, 87, 154, 184.
GEERAARD VAN DEN ELZAS, hertog van Opper-Lotharingen, 77.
GEERAARD, Lotharingische graaf, 56.
GEERAARD, burggraaf van Gent, 296.
GEERAARD VAN GENT, ridder, 313 n.
GEERAARDSBERGEN, abdij, 82.
GEERTRUIDA (Ste), 339.
GEERTRUIDA, gravin v. Holland, vrouw van Robrecht den Fries, 101, 239.
GEERTRUIDA, moeder van Dirk van den Elzas, 189 n.
GEERTRUIDENBERG, 10 n.
GELDENAKEN, 233, 304.
GEMBLOERS, abdij, 82, 85, 151, 152, 377.
GENT, 17, 82, 99, 116, 162, 166, 167, 174, 175, 176, 190, 192, 219, 223, 247,
257, 262, 266, 269, 271, 273, 274, 291, 296, 301 n., 302, 315, 317 n., 334, 335,
340, 341, 351, 352, 353, 356 n., 357, 358, 359, 362, 364, 367, 369, 374, 376,
380, 384, 385 n., 387, 389, 392, 401.
GENUA, 167, 251.
GEOFFROI VAN PARIJS, kronijkschrijver, 400.
GEORGIUS, orgelmaker, 30.
GERBALDUS, bisschop van Luik, 30.
GERBERGA, vrouw van hertog Giselbert van Lotharingen, 47.
GERBERGA, vrouw van Lambrecht I van Leuven, 69.
GERBERT, aartsbisschop van Reims, 62, 70.
GILLIS LI MUISIT, abt van Sint-Martens
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van Doornijk, kronijkschrijver, 264, 289, 331, 358 n., 390.
GILLIS VAN ORVAL, kronijkschrijver, 214.
GISELA, zuster van Hugo van Lotharingen, 42.
GISELBERT, hertog van Lotharingen, 45, 47, 55, 56, 67, 69, 81, 90, 92, 94, 196.
GISELBERT, Lotharingische graaf, 43.
GISELBERT, kanselier van Boudewijn V, graaf van Henegouw, 122, 195 n., 207,
350 n.
GISTEL, 340.
GISTEL, heervan, 287.
GODEBALD, bisschop van Utrecht, 90.
GODFRIED, vertaler, 323.
GODFRIED, hertog van Neder-Lotharingen, 61.
GODFRIED I VAN VERDUN, hertog van Lotharingen, 70, 71, 72, 73, 74, 123.
GODFRIED II MET DEN BAARD, hertog van Lotharingen, 73, 74, 75, 76, 84, 86,
92, 99, 127.
GODFRIED III MET DEN BULT, hertog van Neder-Lotharingen, 76, 78, 87, 88,
91, 102, 105, 123.
GODFRIED IV VAN BOUILLON, hertog van Neder-Lotharingen, 88, 91, 93, 94,
105, 124, 127, 148, 336.
GODFRIED DE GEVANGENE, graaf van Verdun, 70, 73.
GODFRIED, graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen, 92, 124, 196, 197,
198.
GODFRIED III, hertog van Brabant, 214.
GODFRIED, wikinger der Noormannen, 38, 42.
GOSLAR, 173, 175, 268 n.
GOZELO I, hertog van Lotharingen, 73.
GOZELO II, hertog van Neder-Lotharingen, 73, 76.
GRAVELINGEN, 252 n.
GREGORIUS VII, paus, 84, 86 n., 87, 88, 93 n., 104.
GREGORIUS IX, paus, 238.
GRIMALDI, admiraal van Philips den Schoone, 396.
GRIMBERGEN, 294.
GUIDO VAN AREZZO, 155 n.
GUINES, bij Boulogne, 210.
GULIK, 232, 233.
GUNTHER, bisschop van Salzburg, 150.
GWIJDE VAN DAMPIERRE, graaf van Vlaanderen, 161, 235, 243, 244, 246, 253,
255, 258, 265, 266, 286, 287, 300 n., 301, 302, 303, 304, 312, 316, 359-381,
383, 396, 398, 401.
GWIJDE VAN NAMEN, zoon van Gwijde van Dampierre, 379, 381, 389, 392,
393, 395, 396.

H
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HAM, 82.
HAMBURG, 249.
HARTGAR, bisschop van Luik, 30, 146.
HARTMANN VON DER AUE, Duitsch dichter, 327.
HASNON, abdij bij Valencijn, 26.
HASTINGS, 100, 104, 169.
HATTO, Lotharingische graaf, 57.
HAUTMONT, abdij, 26.
HEDWIG, dochter van Hugo Capet, 69.
HEILIG KERST, abdij, 82.
HEIMO, bisschop van Verdun, 150.
HEIN VAN AKEN, vertaler, 333.
HENDRIK VAN VELDEKE, Vlaamsch dichter, 327, 328.
HENDRIK I DE VOGELAAR, keizer van Duitschland, 46, 47, 69, 97, 195.
HENDRIK II, keizer, 62, 63, 69, 73, 98, 99, 125.
HENDRIK III, keizer, 73-77, 106.
HENDRIK IV, keizer, 59, 77, 87, 90, 91, 92, 106, 127, 183, 184.
HENDRIK V, keizer, 92, 106, 183, 186. 195, 196, 197, 201.
HENDRIK VI, keizer, 200, 209, 213, 215,
HENDRIK VII, keizer, 401.
HENDRIK I, koning van Engeland, 107, 108, 318.
HENDRIK II, koning van Engeland, 189, 203.
HENDRIK III, koning van Engeland, 259.
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HENDRIK I. koning van Frankrijk, 75, 100.
HENDRIK VAN GELDER, bisschop van Luik, 270, 306, 386 n.
HENDRIK VAN VERDUN, bisschop van Luik, 87, 89, 129, 214.
HENDRIK, hertog van Beieren en van Lotharingen, 47, 53.
HENDRIK I, hertog van Brabant, 193, 206, 207, 213, 215, 216, 218, 222, 225,
228, 229, 231, 233.
HENDRIK II, hertog van Brabant, 228, 229, 231, 300 n.
HENDRIK III, hertog van Brabant, 228, 230, 231, 300 n., 322.
HENDRIK VAN LIMBURG, hertog van Neder-Lotharingen, 91, 196.
HENDRIK, graaf van Champagne, 206.
HENDRIK I, graaf van Leuven, 73.
HENDRIK III, graaf van Leuven, 122-123, 138 n.
HENDRIK VAN DINANT, burgemeester van Luik, 270, 355, 386 n.
HENDRIK VAN VLAANDEREN, zoon van Gwijde van Dampierre, 401 n.
HENDRIK VAN GENT, wijsgeer, 331.
HERBERT I, graaf van Vermandois, 50.
HERBERT III, graafvan Vermandois, 70.
HERLINDIS (Ste), 30.
HERMAN, bisschop van Ramsburg, 150.
HERMAN VAN DOORNIJK, kronijkschrijver, 84, 115 n., 115, 170.
HERMAN VAN BERGEN, graaf van Henegouw, 74, 76, 76 n.
's HERTOGENBOSCH, 304.
HEZELO, bisschop van Toul, 150.
HINKMAR, bisschop van Reims, 49.
HOEGAARDE, 127.
HOEI, 127, 167, 173, 175, 183, 216, 220, 222, 229, 267, 268, 355.
HOEKE, 248.
HONDSCHOOTE, 289.
HONORÉ DES MOUSTIERS, serjant van Philips den Schoone, 366.
HOUFFALIZE, 237.
HUCBALD, Luiksch geleerde, 150.
HUCBALD VAN SINT-AMANDS, schrijver, 31, 149, 150, 153.
HUGO CAPET, koning van Frankrijk, 68.
HUGO VAN CHÂLONS, bisschop van Luik, 306.
HUGO VAN PIERREPONT, bisschop van Luik, 215, 216, 221, 222, 228, 294, 306.
HUGO, zoon van koning Lotharius II, 41, 42, 43.
HUGO VAN ATHIS, gezant van Lodewijk VIII, koning van Frankrijk, 224.
HUIBRECHT (St), bisschop van Luik, 18, 19.
HULST, 287.

I
IDA, gravin van Guines, 209.
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IEPEREN, 116, 166, 170, 175, 192, 222, 256, 257, 259, 261, 264, 266, 273, 274,
285 n., 291, 292 n., 300 n., 302, 314, 326 n., 331 n., 335, 336, 340, 351, 352,
358, 360, 374, 380, 381, 389, 400, 401.
INDEN, abdij in Duitschland, thans Cornelimünster, 38.
INGELMUNSTER, 380.
INGELRAM, bisscohp van Kamerijk, 58.
INNOCENTIUS III, paus, 238.
INNOCENTIUS IV, paus, 266 n.
IOLANDE VAN ST-POL, zuster van Boudewijn V van Henegouw, 324.
IRENEUS (St), bisschop van Lyon, 6 n.
ISAAK, graaf van Kamerijk, 56.
ISABELLA VAN HENEGOUW, vrouw van Philips-August, 202, 203, 223.
ISABELLA VAN LUXEMBURG, vrouw van Gwijde van Dampierre, 401 n.
ISSOUDUN, stad in Frankrijk, 381.

J
JACOB VAN MAERLANT, dichter, 145, 329-333, 346.
JACOB VAN ARTEVELDE, 210, 332, 345, 370, 378.
JACOB VAN CHÂTILLON, stadhouder van
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Philips den Schoone in Vlaanderen, 384-388.
JACOB VAN GUISE, kronijkschrijver, 324, 331.
JACOB VAN HEMRICOURT, kronijkschrijver, 270, 313 n.
JACOB VAN VITRY, bisschop van Acra, 339.
JACOB MEYER, kronijkschrijver, 202.
JAN-ZONDER-LAND, koning van Engeland, 213, 216, 219, 351, 368.
JAN VAN EDINGEN, bisschop van Luik, 306.
JAN VAN EPPES, bisschop van Luik, 306.
JAN I, hertog van Brabant, 226, 228, 231-236, 264, 304, 305, 318 n., 319, 369.
JAN II, hertog van Brabant, 228.
JAN III, hertog van Brabant, 236.
JAN VAN AVESNES, graaf van Henegouw en van Holland, 243, 244, 367, 368,
371, 373, 374, 376, 378, 379, 382, 389, 391, 395.
JAN VAN AVESNES, zoon van Margareta van Vlaanderen, 200, 238, 239, 241,
242, 243.
JAN I, graaf van Holland, 379-382.
JAN, schilder te Luik, 155.
JAN BORLUUT, 392 n.
JAN VAN CONDÉ, dichter, 322.
JAN VAN GISTEL, Vlaamsch edelman, 385.
JAN VAN LEIDEN, hoofd der anabaptisten te Munster, 356.
JAN VAN NAMEN, zoon van Gwijde van Dampierre, 286, 379, 386, 387, 393 n.,
394, 396, 401.
JAN VAN RENESSE, Zeeuwsch edelman, 389.
JAN VAN DINANT, Luiksch burger, 278n.
JAN VAN SWINAERDEN, Gentsch burger, 287.
JAN VAN THIELRODE, kronijkschrijver, 98 n.
JAN VAN THUIN, vertaler, 323.
JAN VAN HEELU, kronijkschrijver, 228, 231, 235, 319, 332.
JANVILLE, bij Chartres, 381.
JERUSALEM, 93, 105.
JOANNA, gravin van Vlaanderen en Henegouw, 210, 212, 222, 223, 224, 237,
238, 274, 298, 312, 314, 322, 334, 356.
JUDITH, dochter van Karel den Kale, 49.
JULIANUS, Romeinsch keizer, 10.

K
KAMERIJK, 38, 46, 55, 57, 58, 59, 63, 82, 89, 90, 91, 101, 106, 151, 154, 165,
167, 173, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 209, 265, 267, 320, 326.
KAREL DE GROOTE, 28, 29, 33, 37 n., 48, 305.
KAREL DE KALE, keizer, 31, 35, 36, 48, 149.
KAREL DE DIKKE, keizer, 37, 38, 42.
KAREL DE EENVOUDIGE, koning van Frankrijk, 44, 45, 46, 50.
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KAREL, hertog van Neder-Lotharingen, 67, 68.
KAREL DE STOUTE, hertog van Bourgondië, 203.
KAREL VAN ANJOU, broeder van Lodewijk IX, koning van Frankrijk, 242.
KAREL DE GOEDE of KAREL VAN DENEMARKEN, graaf van Vlaanderen, 103 n.,
108, 113, 116, 119, 120, 137 n., 170, 188, 189, 196, 201, 251, 386.
KAREL VAN VALOIS, luitenant van Philips den Schoone, 381.
KASSEL, 102, 104, 116, 222, 289, 397.
KERCPOLRE [KERPOLRE], polder in Vlaanderen, 287 n.
KEULEN, 4, 6, 7, 9, 20, 35, 60, 83, 146, 174, 176, 209, 215, 229, 232, 233, 234,
247, 264.
KLEEF, 232, 233.
KOENRAAD II, keizer, 73.
KOENRAAD VAN FRANKENLAND, koning van Duitschland, 45.
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KOENRAAD III, koning van Duitschland, 196 n., 199.
KOENRAAD VAN HOCHSTADEN, aartsbisschop van Keulen, 229.
KOENRAAD, bisschop van Utrecht, 90.
KOENRAAD, graaf in Lotharingen, 45.
KOENRAAD DE ROODE, hertog van Lotharingen, 54, 55, 57, 74.
KOENRAAD, zoon van keizer Hendrik IV, hertog van Lotharingen, 91.
KORTRIJK, 220, 245, 232, 340, 386, 389, 390, 391, 394, 395, 397, 398.

L
LAGNY, in Champagne, 314.
LAMBRECHT (St), bisschop van Maastricht, 18.
LAMBRECHT I, graaf van Leuven, 67. 68, 70, 71, 72, 73, 121, 123, 227.
LAMBRECHT, abt van Lobbes, 147.
LAMBRECHT VAN ARDRES, kronijkschrijver, 117, 323.
LAMBRECHT BARDONC, schepene te Ieperen, 352 n.
LAMBRECHT DE STOTTERAAR, Luiksch priester, 338, 339, 353 n.
LAMBRECHT VAN HERSFELD, kronijkschrijver, 105.
LAMBRECHT VAN WATERLOOS, kronijkschrijver, 139.
LANDRI VAN WABEN, vertaler, 323.
LA NONETTE, burcht in Auvergne, 381.
LAON, 68, 97, 147, 186, 312.
LA ROCHELLE, 175.
LE CATEAU-CAMBRÉSIS, 82, 106.
LEEUWE, 174, 215, 221, 254, 261, 355.
LEIDEN, 4.
LEO IX, paus, 75.
LEOFRIC, bisschop van Exeter, 150.
LE QUESNOY, 237, 266.
LEUVEN, 38, 39, 123, 166, 174, 176, 193, 214, 233, 257, 258, 277, 283, 285,
304, 305, 348, 355, 358 n.
LIEDERIK van Harelbeke, forestier van Vlaanderen, 48.
LIER, 369.
LIETBERT, bisschop v. Kamerijk, 154 n.
LISSEWEGE, 248, 335.
LIUDOLF, zoon van Otto I, 54, 55.
LOBBES, abdij, 26, 85, 131, 149, 151, 152.
LODEWIJK VAN VELTHEM, Vlaamsch dichter, 220, 319, 387.
LODEWIJK DE VROME, keizer, 29, 33, 37, 55, 166.
LODEWIJK DE DUITSCHER, koning van Duitschland, 36, 41.
LODEWIJK III, koning van Duitschland, 36, 41.
LODEWIJK IV HET KIND, koning van Duitschland, 42, 45, 45 n.
LODEWIJK II DE STAMELAAR koning van Frankrijk, 36.
LODEWIJK IV VAN OVERZEE, koning van Frankrijk, 47, 67, 97.
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LODEWIJK V DE DOENIET, koning van Frankrijk, 68.
LODEWIJK VI DE DIKKE, koning van Frankrijk, 89 n, 107, 116, 189, 190, 191,
201, 235.
LODEWIJK VII, koning van Frankrijk, 201, 202, 203.
LODEWIJK VIII, koning van Frankrijk, 216, 223.
LODEWIJK IX (Heilige Lodewijk), koning van Frankrijk, 224, 225, 231, 237,
238, 239, 255, 312 n., 396.
LODEWIJK X, koning van Frankrijk, 392, 393, 402.
LODEWIJK XI, koning van Frankrijk, 203, 345.
LODEWIJK VAN NEVERS of VAN CRÉCY, graaf van Vlaanderen, 252 n., 315, 403.
LODEWIJK VAN MALE, graaf van Vlaanderen, 187, 316.
LODEWIJK VAN LOON, pretendent naar het graafschap Holland, 214, 240, 241.
LODEWIJK VAN NEVERS, zoon van Robrecht van Béthune, 401, 402.
LONDEN, 169, 249, 258, 259, 260, 263n., 268, 379.
LOO, abdij, 82.
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LOON, 328.
LORRIS, in Frankrijk, 283 n.
LOTHARIOS I, keizer, 35.
LOTHARIUS VAN SUPPLINBURG, keizer, 195 n., 196, 198.
LOTHARIUS, koning van Frankrijk, 60, 67, 68, 70, 97.
LOTHARIUS II, koning van Lotharingen, 35, 38, 41.
LOTHARIUS VAN HOCHSTADEN, bisschop van Luik, 209.
LOUDUN, stad in Frankrijk, 381.
LOY LATEWAERT, vertaler, 328.
LUIK, 19, 21, 38, 39, 59, 62, 75, 79, 80, 82, 85, 87, 90, 92, 101, 127, 128, 129,
146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 169, 175, 177, 183, 184,
185 n., 187, 192, 209, 216, 202, 221, 229, 232, 233, 239, 268, 269, 270, 271,
276, 283, 320, 333, 338, 341, 348, 354, 355, 386 n.
LUIPO, abt van St-Truiden, 133 n.
LUITGAARDE, vrouw van Arnold van Holland, 125.
LUXEMBURG, 267.
LYON, 4.

M
MAANDAGSCHE (het), wijk van Brugge, 266.
MAASEIK, abdij, 30.
MAASTRICHT, 4, 10, 19 n., 33, 38, 55, 57, 128, 155, 166, 167, 174, 175, 184,
213, 215, 222, 228, 229, 267, 387.
MALE, burcht, 266.
MALMÉDY, abdij, 38, 43.
MALONNE, abdij, 143 n.
MANASSES, bisschop van Kamerijk, 90, 106, 128, 185.
MANTES, in Frankrijk, 108.
MARCHIENNES, abdij bij Dowaai, 212.
MARCK, bij Boulogne, 10.
MARGARETA, gravin van Vlaanderen en van Henegouw, 210, 212, 237, 238,
239, 241, 242, 252, 253, 255, 284, 304, 312, 322, 334, 359, 364.
MARGARETA VAN DEN ELZAS, vrouw van Boudewijn V van Henegouw, 202.
MARGARETA VAN ENGELAND, dochter van Jan I van Brabant, 319.
MARGARETA VAN FRANKRIJK, vrouw van Jan I van Brabant, 231.
MARGARETA VAN FRANKRIJK, vrouw van Lodewijk van Crécy, 403.
MARGARETA VOET, Iepersche poorteres, 352 n.
MARIA VAN BERLAER, Antwerpsche edelvrouw, 319.
MARIA, dochter van Hendrik I van Brabant, vrouw van keizer Otto IV, 221.
MARIA, dochter van Hendrik III van Brabant, vrouw van Philips III, koning van
Frankrijk, 231.
MARIA VAN CHAMPAGNE, vrouw van Boudewijn IX van Vlaanderen, 322.
MARIA, dochter van Joanna, gravin van Vlaanderen, 224.
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MARIA VAN OIGNIES (Ste), 339.
MARSEILLE, 256.
MATERNUS (St), bisschop van Keulen, 7.
MATFRIED, graaf, 56.
MATHILDIS, vrouw van Reinier V van Henegouw, 69.
MATHILDIS VAN PORTUGAL, vrouw van Philips van den Elzas, 205, 208, 212.
MATHILDIS, gravin van Toskane, vrouw van Godfried met den Baard, 77.
MAUBEUGE, abdij, 26.
MAURILIUS, bisschop van Rowaan, 150.
MAXIMINUS, Romeinsch keizer, 8.
MECHELEN, 127, 166, 175, 257, 258, 318 n.
MEERSEN, 36, 45.
MEESEN, abdij, 82; - Jaarmarkt, 170; - Stad, 257, 258.
MELIS STOKE, kronijkschrijver, 319.
MELUN, 223, 364, 375, 378.
MENNESSIER, 322.
MENZ, 150, 154, 209.
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METZ, 35, 39, 294.
MÉZIÈRES, 294.
MILAAN, 162
MIRWART, 127.
MOHA, 216.
MONTENAKEN, 220.
MONTHLÉRY, stad in Frankrijk, 381.
MONTREUIL-AAN-ZEE, stad in Frankrijk, 96, 380.
MOUCHE, raadsheer van Philips den Schoone, 226.
MOUSTIER-SUR-SAMBRE, abdij, 26.
MOUZON, stad in Frankrijk, 199, 206.
MUMMOLIN (St), bisschop van Doornijk, 311 n.
MUNNIKEREEDE, 248.
MUNSTER, 356.
MUNULPHUS, bisschop van Tongeren-Maastricht, 19 n.

N
NAMEN, 177, 212, 267.
NEUSS, 4.
NICOLAAS VAN SENLIS, vertaler, 324.
NIEUWPOORT, 175, 291.
NIORT, 381.
NIVARDUS, dichter, 325.
NOORDHOF, 288.
NOTKER, bisschop van Luik, 62, 86, 128, 150, 154.
NOYON, 19, 21, 21 n., 22, 120, 186, 208.
NIJMEGEN, 4, 75, 195 n., 213, 382.
NIJVEL, 26, 215, 233, 267, 304, 339. - Abdij, 213.

O
ODBERT, geschiedschrijver, 32 n.
ODELBOLD, bisschop van Utrecht, 62.
ODO VAN DOORNIJK, bisschop van Kamerijk, 106, 128, 153.
ODO, koning van Frankrijk, 50.
OIGNIES, 339.
OLBERT VAN GEMBLOERS, 151.
OOSTBURG, 340.
OOSTKERKE, 248.
ORLÉANS, 69, 153.
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OSBERN, Normandische graaf, 102.
OSSENISSE, 287.
OTBERT, bisschop van Luik, 87, 90, 91, 92, 127, 169, 197, 214.
OTTO I, keizer, 47, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 79, 91, 97, 98, 99 n., 149, 161, 195,
196.
OTTO II, keizer, 67, 69, 70, 99 n.
OTTO III, keizer, 61, 98.
OTTO IV VAN BRUNSWIJK, keizer, 195 n. 213, 215, 216, 221.
OTTO, zoon van Richwin, hertog van Lotharingen, 53.
OTTO, zoon van Karel van Lorreinen, hertog van Neder-Lotharingen, 68.
OUDE BURCHT, wijk van Gent, 266.
OUDENAARDE, 114, 222, 313, 334, 340, 389.
OUDENBURG, 6. - Abdij, 82.
OVERSCHELDE, wijk van Gent, 266.

P
PADUA, 162.
PAMEL, 334.
PARIJS, 153, 187, 212, 222, 226, 254, 269, 330, 331, 364, 365, 369, 375, 378,
381, 394, 403.
PASCAL II, paus, 106 n.
PÉRONNE, 217.
PEVELBERG, 396, 398, 399.
PHILIPPINE VAN VLAANDEREN, dochter van Gwijde van Dampierre, 369, 370,
371, 378.
PAULINUS VAN NÔLE (St), 7 n.
PHILIPS VAN ZWABEN, koning van Duitschland, 213, 215, 221.
PHILIPS I, koning van Frankrijk, 89, 100, 202.
PHILIPS-AUGUST, koning van Frankrijk, 193, 195 n., 202, 203, 213, 216, 217,
219, 221, 222, 223, 226, 230, 250, 254, 293, 314, 345, 381, 402.
PHILIPS III DE STOUTE, koning van Frankrijk, 231, 235, 364, 365.
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PHILIPS IV DE SCHOONE, koning van Frankrijk, 145, 161, 164, 225, 226, 235,
236, 245, 246 n. 256, 258, 260, 303, 316 n., 330, 345, 361, 362, 363, 365-385,
391-396, 399, 401, 402.
PHILIPS V DE LANGE, koning van Frankrijk, 392, 393, 402, 403.
PHILIPS VAN HEINSBERG, aartsbisschop van Keulen, 229.
PHILIPS DE GOEDE, hertog van Bourgondië, 213 n.
PHILIPS VAN DEN ELZAS, graaf van Vlaanderen, 191, 192 n., 193, 201, 203,
212, 217, 222, 241, 247, 248, 251, 266, 286, 291 n., 299, 302, 311 n., 312, 321,
336, 378.
PHILIPS, graaf van Namen, stadhouder van Vlaanderen, 211, 212, 214, 217, 218.
PHILIPS, graaf van Thiette, zoon van Gwijde van Dampierre, 302 n., 396, 399.
PHILIPS VAN HARVENGT, abt van Bonne-Espérance, 330 n.
PHILIPS MOUSKET, kronijkschrijver, 324, 356.
PICQUIGNY, aan de Somme, 97.
PIETER VAN COURTENAY, graaf van Namen, 222.
PIETER BROEDERLAM, schepen van Ieperen, 352 n.
PIETER COMESTOR, geestelijk schrijver, 330.
PIETER DE CONINC, Brugsch volksman, 332, 385-389, 394.
PISA, 167.
PLECTRUDIS, moeder van Geeraard van Brogne, 80.
POPERINGE, 267, 291.
POPPO, 85, 87, 93.
PRAAT, heerlijkheid van, 266.
PROVINS, in Champagne, 314, 358 n.
PRUM, abdij in den Eiffel, 38, 42.

Q
QUENTOVIC, haven, 32.

R
RADBORD, bisschop van Utrecht, 149.
RAMIHRDUS, priester te Kamerijk, 185.
RAOUL DE MELAATSCHE, graaf van Vermandois, 202.
RAOUL, graaf in Haspengouw, 54.
RAOUL VAN KAMERIJK, broeder van Boudewijn II van Vlaanderen, 50.
RASE, heer van Liedekerke, 234.
RASSE DE GRÈZ, vaandrig van Jan I van Brabant, 318 n.
RATHER, bisschop van Luik en van Verona, 58, 79, 80, 149.
RAYMOND VAN TOULOUSE, 93.
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REGENSBURG, 150.
REGINARD, bisschop van Luik, 128.
REGINAR LANGHALS, hertog van Lotharingen, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 66 n., 80,
90, 92, 94, 110, 112, 121, 124.
REGINO, kronijkschijver, 42.
REIMS, 4, 20, 146, 147, 263 n., 264.
REINIER II, graaf van Henegouw, 54 n., 81.
REINIER III, graaf van Henegouw, 54, 55, 66, 67, 161.
REINIER IV, graaf van Henegouw, 67, 68, 69, 71, 72.
REINIER V, graaf van Henegouw, 69, 72, 123.
REINIER, graaf van Boulogne, 218, 222.
REINIER VAN DAMMARTIN, 209.
REINOUD van Gelder, 232, 233, 235.
REINULA (Ste), 30.
REMACLUS (St), bisschop v. Maastricht, 18, 20.
REMAGEN, aan den Rijn, 4.
RICHARD VAN CORNWALLIS, koning van Duitschland, 230, 243.
RICHARD LEEUWENHART, koning van Engeland, 209, 210.
RICHARD, abt van Sint-Vannes. 85, 93 n.
RICHARD, hertog van Normandië, 98.
RICHER, bisschop van Luik, 56.
RICHER, kronijkschrijver, 45.
RICHILDE, gravin van Henegouw, 76, 101, 102, 122, 123, 145.
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RICHWIN, vader van graaf Otto, 53.
ROBRECHT DE VROME, koning van Frankrijk, 98.
ROBRECHT VAN THOROTE, bisschop van Luik, 306.
ROBRECHT VAN PARIJS, hertog van Frankrijk, 46, 80.
ROBRECHT I, graaf van Artois, 224, 231, 237.
ROBRECHT II, graaf van Artois, luitenant van Philips den Schoone, 389, 390,
394.
ROBRECHT I DE FRIES, graaf van Vlaanderen, 84, 88, 93 n., 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 114, 115, 116, 139, 150, 169, 170, 187, 188, 189 n., 239.
ROBRECHT II VAN JERUSALEM, graaf van Vlaanderen, 91, 105, 106, 107, 170.
ROBRECHT III VAN BÉTHUNE, graaf van Vlaanderen, 251 n., 255, 379, 380, 381,
397 n., 398-402, 403 n.
ROBRECHT, graaf te Namen, 40.
ROBRECHT, monnik te Kamerijk, 59.
ROBRECHT VAN BORRON, dichter, 329.
ROERMOND, 155.
ROGER, hertog van Apulië, 105.
ROGIER, burggraaf van Rijsel, 324.
ROGIER, burggraaf van Gent, 296 n.
ROME, 167, 207, 380, 392, 395.
RONSE, 6 n.
RORIK, wikinger der Noormannen, 38.
ROTHARD, bisschop van Kamerijk, 135, 150.
ROWAAN, 7, 187, 358 n.
RUDOLF VAN HABSBURG, koning van Duitschland, 230, 235, 243, 244.
RUDOLF VAN BOURGONDIË, koning van Frankrijk, 46.
RUDOLF, abt van St-Truiden, 147, 155 n.
RUOTGER, geschiedschrijver van Bruno van Keulen, 60.
RIJSEL, 100, 116, 166, 170, 175, 180, 192, 219, 257, 273, 302, 320, 326, 340,
341, 346, 350 n., 374, 379, 392, 394, 396, 397, 399, 402, 403.

S
SAINT-DIZIER, in Bourgondië, 285.
SAINT-GERMAIN DES PRÉS, te Parijs, abdij, 132.
SEDULIUS, Iersch dichter, 30, 39, 40, 146.
SEGHER DIEGOTGAF, vertaler, 328-329.
SENLIS, in Frankrijk, 49.
SERVAAS VAN PRAAT, burggraaf van Brugge, 189.
SERVATIUS, aartsbisschop van Reims, 100 n., 142, 168.
SERVATIUS (St), bisschop van Tongeren, 7.
SIEGFRIED VAN WESTERBURG, aartsbisschop van Keulen, 232-234.
SIEGFRIED, abt van Gorze, 63.
SIENA, 254.
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SIGEBERT VAN GEMBLOERS, schrijver, 87, 151, 152, 183.
SIGER VAN BRABANT, wijsgeer, 331.
SIGISMOND, keizer, 213 n.
SIMON VAN BOULOGNE, vertaler, 323.
SIMON VAN MONTFORT, graaf van Leicester, 237 n.
SIMON SAPHIR, Gentsch poorter, 218, 351.
SINT-AMANDS (Elnone), abdij bij Valencijn, 26, 31, 82, 96, 131, 146.
SINT-ANDRIES bij Brugge, abdij, 82.
SINT-ANDRIES te Câteau-Cambrésis, abdij, 82.
SINT-ALBRECHTSKLOOSTER, te Kamerijk, 177.
SINT-BAAFS, te Gent, abdij, 30, 82, 176.
SINT-BERNARD, te Antwerpen, abdij, 82.
SINT-BERTIJNS, te Sint-Omaars, abdij, 26, 38, 82, 96, 153, 278.
SINT-DENYS en Brocqueroie, abdij bij Bergen, 82.
SINT-DENYS, bij Parijs, abdij, 32, 80, 156.
SINT-GHISLAIN, abdij in Henegouw, 26, 81.
SINT-HUIBRECHTS, abdij in Ardennen, 140, 151, 152, 154.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1

432
SINT-JACOBS, te Luik, abdij, 82.
SINT-LAMBRECHTS, 129, 131, 151, 153, 269, 293, 305, 320.
SINT-LAUREINS, te Luik, abdij, 82.
SINT-MARTENS, te Doornijk, abdij, 26, 265.
SINT-MARTENS, te Ieperen, abdij, 264.
SINT-MAXIMINUS, te Trier, abdij, 85.
SINT-NICOLAAS (Waas), 15.
SINT-NICOLAAS, bij Laon, 312 n.
SINT-OMAARS, 6, 82, 98, 175, 179, 187 n., 190, 216, 218, 260, 314, 329 n.
SINT-PIETERS, te Gent, abdij, 16, 27, 30, 49, 82, 131, 140, 147, 176, 189, 351,
364.
SINT-PIETERS, te Corbie, abdij, 58.
SINT-PIETERS-LEEUW, 279.
SINT-SAUVE, bij Valencijn, abdij, 30, 82.
SINT-SERVATIUS, te Maastricht, abdij, 43, 69.
SINT-SEVERINUS, te Keulen, abdij, 72.
SINT-TRUIDEN, abdij, 27, 31, 83, 131, 135, 147, 151, 152, 154, 278, 282, 311.
- Stad, 38, 127, 147, 155 n., 173, 174, 183, 197, 228, 229, 256, 267, 294.
SINT-VANNES, te Verdun, abdij, 85.
SINT-WAAST, te Atrecht, abdij, 26, 38, 85, 96, 176, 266.
SINT-WINOKSBERGEN, abdij, 82, 131.
SINTE-ALDEGONDA, abdij te Maubeuge, 285.
SINTE-GEERTRUIDA, te Nijvel, abdij, 26.
SINTE-GENOVEVA, te Parijs, abdij, 150, 331.
SINTE-MARIA, 153.
SINTE-WALDETRUDIS (WAUDRU), te Bergen, abdij, 26.
SLUIS, haven, 32, 166, 248, 267, 346.
SOISSONS, 4, 114, 186, 218.
SPEIER, 154.
STAVELOT, 38, 43, 140, 279.
STEPPE, aanhoorigheid van Montenaken, bij St-Truiden, 220.
STEVEN, bisschop van Luik, 56, 80, 149.
STILICHO, Romeinsch generaal, 10.
STRAATSBURG, 264.
SUDPOLRE (Zuidpolder), 287 n.
SUGER, abt van Sint-Denijs, 156.
SUSTEREN, abdij, 45.

T
TANCHELM, ketter, 338.
TER DOEST, abdij, 335.
TERMUIDEN, haven, 248.
TERNEUZEN, 286.
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TERVUREN, 266.
TETDO, bisschop van Kamerijk, 58 n., 59, 72, 81
THEOPHANO, keizerin, 62, 124.
THERUANEN, 19, 22, 38, 120, 128, 147, 165, 395, 396.
THEOBALD VAN BAR, bisschop van Luik, 244.
THIBAUT, graaf van Blois, 108.
THIENEN, 215, 233, 304.
THOMAS VAN CANTIMPRÉ, geestelijk schrijver, 139 n., 251 n., 330.
THOMAS VAN SAVOYE, echtgenoot van Margareta, gravin van Vlaanderen, 237.
THORN, 82.
THORHOUT, 15, 33, 170, 257, 258, 314 n..
TIEL, haven, 167, 174, 247.
TONGEREN, 4, 5, 7, 10, 17, 18, 19 n., 38, 165, 168 n., 229.
TOURS, 153.
TRIER, 6, 7, 35, 85, 230.
TRUDO (St), 69.
TROYES, 314.

U
ULMAR, provoost te Atrecht, 147.
URBANUS II, paus, 150.
URSMAR (St), abt van Lobbes, 147.
UTRECHT, 20, 38, 57, 74, 82, 90, 149, 151, 169, 174, 239, 240.
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V
VALENCIJN, 33, 46, 82, 98, 99, 123, 166, 167, 173, 175, 193, 222, 266, 267,
283, 320, 326, 334, 356, 367, 371, 373, 374.
VENETIË, 167, 248, 250, 253, 256.
VERDUN, 35, 75, 85, 200, 382.
VERONA, 79, 162.
VEURNE, 116, 291, 298, 379.
VICTRICIUS (St), bisschop der Morienen, 7.
VILVOORDEN, 215, 339 n.
VINCENTIUS VAN BEAUVAIS, geleerde, 330.
VISÉ, 92, 173.
VORMEZELE, abdij, 82.
VORMEZEELSCHE (het), 266.
VUITLAND, haven, 166.

W
WAAST (St), 19 n.
WAASTEN, 334 n.
WALA, bisschop van Metz, 39.
WALCHER, bisschop van Kamerijk, 90, 106, 185.
WALDETRUDIS (Ste), 122.
WALRAM, heer van Valkenburg, 232.
WALSINGHAM, in Engeland, 378.
WALTER VAN MARVIS, bisschop van Doornijk, 290, 298, 333.
WALTER SPRONCK, Gentsch poorter, 218.
WARHEM, bij Duinkerken, 289.
WAROUX (de), Luiksch geslacht, 293.
WATOU, 289.
WATTEN, abdij bij Duinkerken, 82, 144.
WAULSORT, abdij, 82.
WAZO, bisschop van Luik, 62, 75, 86, 127, 128, 133 n.
WEENEN, 263 n.
WENEMAER, Gentsch patriciër, 315, 351.
WERIMBOLD, Kamerijker koopman, 265 n.
WESTKAPELLE, 242.
WIBALD, abt van Stavelot, 199.
WIBOLD, bisschop van Kamerijk, 59.
WILLEM, schrijver van Reinaard, 328, 329.
WILLEM, bisschop van Utrecht, 77, 87.
WILLEM VAN SAVOYE, bisschop van Luik, 306.
WILLEM I LANGZWAARD, hertog van Normandië, 50, 97.
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WILLEM II DE VEROVERAAR, hertog van Normandië en koning van Engeland,
100, 114, 141, 169.
WILLEM I, graaf van Holland, 214, 240, 241.
WILLEM II, graaf van Holland, koning der Romeinen, 230, 240, 244.
WILLEM I VAN AVESNES, graaf van Henegouw en van Holland, 226 n., 396,
399, 400, 402.
WILLEM VAN NORMANDIË (WILLEM CLITON), graaf van Vlaanderen, 189-191,
201, 241, 385.
WILLEM, prins van Oranje, 345.
WILLEM II, abt van Sint-Truiden, 311.
WILLEM BRITO, kronijkschrijver, 192 n. 204 n., 219, 221, 250, 256, 350 n.
WILLEM CORNELIUS, kanunnik van Antwerpen, 353.
WILLEM VAN CRÈVECOEUR, zoon van Gwijde van Dampierre, 381.
WILLEM VAN DAMPIERRE, echtgenoot van Margareta van Vlaanderen, 238, 322.
WILLEM VAN DAMPIERRE, zoon van Margareta van Vlaanderen, 238.
WILLEM VAN GULIK, DE OUDERE, kleinzoon van Gwijde van Dampierre, 379,
387.
WILLEM VAN GULIK, DE JONGERE, kleinzoon van Gwijde van Dampierre, 387,
388, 389, 393, 396.
WILLEM VAN NANGIS, kronijkschrijver, 312 n., 369 n.
WILLEM VAN POITIERS, kronijkschrijver, 100.
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WILLEM VAN IEPEREN, pretendent naar het graafschap Vlaanderen, 189.
WINOKSBERGEN, 102, 119, 298, 379.
WOLBODO, bisschop van Luik, 86.
WOLFRAM VON ESCHENBACH, Duitsch dichter, 319 n., 327.
WORMS, 87, 154, 155 n., 229.
WORRINGEN, 233-236, 318 n., 319.
WIJK, 228, 244, 247.
WIJNENDALE, 266, 377.

X
XANTEN, aan den Rijn, 4.

IJ
IJZENDIJKE, 340.

Z
ZANDUM, plaats in Zeeland, 288.
ZANDVLIET, 287.
ZANNEKIN, 332.
ZIERIKZEE, 396, 399.
ZILLEBEKE, 352.
ZONINGEN, abdij, 26.
ZONNEBEKE, abdij, 82.
ZWENTIBOLD, koning van Lotharingen, 42, 43, 44, 45, 54, 57, 73.
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