Geschiedenis van België. Deel 2
Van het begin der XIVe eeuw tot den dood van Karel
den Stoute

Henri Pirenne

bron
Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2. Van het begin der XIVe eeuw tot den dood van
Karel den Stoute. Samenwerkende Maatschappĳ ‘Volksdrukkerĳ’, Gent 1904

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/pire002gesc02_01/colofon.php

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
Het spreekt van zelf, dat dit tweede deel der Geschiedenis van België gemaakt werd
naar het plan van het eerste deel. Hier nog heb ik gewezen op de kenschetsende
eigenschappen der beschaving in de Nederlanden tijdens de XIVe en XVe eeuw, steeds
bedacht op den bijzonderen toestand van die tweetalige streek, die, als bemiddelaarster
tusschen Frankrijk en Duitschland, ook dezer tweevoudigen invloed onderging. Met
opzet liet ik uit dit boek alle bijzonderheden van louter plaatselijke beteekenis of die
geen belang leverden voor het beoogde doel, terwijl mijne aandacht heel
samengetrokken was op de gewesten, waarin België's maatschappelijk en staatkundig
leven zich met de meeste oorspronkelijkheid en krachtdadigheid ontwikkelde.
De lezer zal zien, dat ik aan de staatkundige geschiedenis eene aanzienlijker plaats
gunde dan in het eerste deel. Het onderwerp noopte mij daartoe. Het was inderdaad
onmogelijk de vorming van den Bourgondischen Staat te behandelen zonder eene
eenigszins omstandige studie der militaire en diplomatische gebeurtenissen, welke
deze verwekten. Ik heb overigens slechts de hoofdzaken genomen; over de
bedrijvigheid der hertogen op staatkundig gebied weidde ik slechts uit in zooverre
zij tot de geschiedenis van België behoort; hare betrekkingen tot de algemeene
geschiedenis der Westerwereld liet ik ter zijde.
Het synthetisch karakter van dit werk liet mij niet toe, in de onuitgegeven bronnen
te putten, die voor het Bourgondisch tijdvak nog zoo talrijk zijn en die door bijzondere
navorschin-
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gen dienen aan 't licht gebracht. Nochtans heb ik de beschrijving der Vlaamsche
lakennijverheid in de XIVe eeuw grootendeels ontleend aan archiefbescheiden, die
eerstdaags zullen uitgegeven worden. Buiten dat, heb ik mij zelden van handschriften
bediend. Voor de aanhalingen heb ik hetzelfde stelsel gevolgd als in het eerste deel.
Dat stelsel werd over het algemeen door de critiek goedgekeurd. Men vindt overigens
in de nieuwe uitgave van mijne Bibliographie de l'histoire de Belgique(1) de opgave
der bronnen en der werken betreffende dit onderwerp.
Voor de beide groote feiten, die het hoofdbestanddeel van dit boek uitmaken, - de
staatkundige en maatschappelijke strijd in de XIVe eeuw en de samenstelling van den
Bourgondischen Staat in de XVe eeuw, - werd de taak mij zeer verlicht door twee
uitmuntende werken: Le Siècle des Artevelde, van L. Vanderkindere (Brussel, 1879)(2)
en Essai sur le rôle politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas,
van Paul Fredericq (Gent, 1875). Het ware onmogelijk geweest aan te halen alles
wat ik hun verschuldigd ben en te wijzen op de punten waarop ik met hen van
zienswijze verschil. Ik wenschte dat beide werken steeds tot aanvulling en tot
beoordeeling van dit boek in het bereik des lezers waren.
Ik weidde niet te zeer uit over de geschiedenis van het noordelijke deel der
Nederlanden, die, tot aan het einde der XVe eeuw, minder belangrijk was dan die der
zuidelijke vorstendommen en die overigens het voorwerp uitmaakt van de zoo
merkwaardige Geschiedenis van het Nederlandsche volk van P.J. Blok.
Op verzoek van vele lezers is bij dit 2e deel eene kaart gevoegd, met opgave van
al de in de beide eerste deelen der Geschiedenis van België voorkomende plaatsnamen.
Die kaart verbeeldt de Nederlanden op het einde der XIVe eeuw, wil zeggen op dat
tijdvak, tusschen de leenroerige versnippering en de politieke eenheid, waarop het
Bourgondisch huis in het Noorden in bot-

(1) Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des sources
et des ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à
l'histoire de Belgique jusqu'en 1830. Brussel-Gent, 1902.
(2) Nederlandsche vertaling De Eeuw der Artevelden (Gent, 1893, Volksdrukkerij).
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sing komt met de huizen van Beieren en van Luxemburg, wier erfgoederen het weldra
zal bemachtigen.
Mijn vriend, Dr Fritz Arnheim, die het handschrift van dit boekdeel in het Duitsch
vertaalde(1), heeft mij tijdens zijn arbeid aantal kleine verbeteringen aangewezen,
waarover ik hem hier dank zeg. Ik ben niet minder erkentenis verschuldigd aan mijn
anderen vriend, mijn geachten collega in de hoogeschool te Gent, den heer P. Thomas,
die mij, eens te meer, bij het lezen van de proeven van dit werk, eene hooggeschatte
hulp verleende. Talrijke afschriften van onuitgegeven bescheiden werden mij
welwillend medegedeeld door de heeren A. Cauchie, hoogleeraar te Leuven, G. Des
Marez, hulparchivaris der stad Brussel, K. Höhlbaum, hoogleeraar te Giessen, H.
Vander Linden, hoogleeraar te Luik. Mijn vriend, de heer Henri Stein, archivaris aan
de Archives Nationales te Parijs, liet mij inzage nemen van het handschrift van zijn
Catalogue des actes de Charles le Téméraire. De heer Ch. Petit-Dutaillis, hoogleeraar
te Rijsel stelde te mijner beschikking de proef zijner geschiedenis van Charles VII,
Louis XI et les premières années de Charles VIII, die uitgegeven wordt in de nieuwe
Histoire de France, onder de leiding van den heer E. Lavisse, terwijl de heer V. Fris,
leeraar aan het Koninklijk atheneum te Gent, mij de proef zond van zijne critische
uitgave van het Dagboek van Gent van 1447 tot 1515 (deel II). Ten slotte gaf mijn
collega, de heer F. van Ortroy mij nuttige wenken voor het maken van de bij dit werk
gevoegde kaart.
Moge dit boekdeel zooveel genegenheid en welwillendheid verdienen!
H. PIRENNE.
Bollendorf, 3 September 1902.

(1) Deze vertaling verscheen, even als die van het 1e deel, bij F.A. Perthes, te Gotha, met titel:
Geschichte Belgiens. Uebersetzung des französischen Manuskripts von Fritz Arnheim. Zweiter
Band. Bis zum Tode Karl des Kühnen. (Geschichte der Europäischen Staaten herausgegeben
von A.H.L. Heeren, F.A. Ukert, W. von Giesebrecht und K. Lamprecht). XXVIII, 594 blz.
in 8o, met eene kaart.
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Eerste boek
Vorsten en steden in de XIV eeuw
e
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Hoofdstuk I
Staatkundige toestand van de Nederlanden vóór den honderdjarigen
oorlog
Zooals ik in het eerste deel van dit werk trachtte te bewijzen, ontwikkelen zich, in
de staatkundige geschiedenis der Nederlanden tot aan het begin der XIVe eeuw, twee
tegenstrijdige vervormingen.
Lotharingen, dat door den sterken arm der Otto's stevig aan Duitschland verbonden
was, benuttigt in de XIIe eeuw de verzwakking van het Duitsche Rijk ten gevolge
van den investituur-strijd, om zich langzamerhand van hetzelve los te scheuren. Zijne
wereldlijke vorsten schudden het juk der bisschoppen af; zijn hertog is geen keizerlijk
stadhouder meer. Weldra wordt het verbrokkeld tot eene reeks vorstendommen die,
te midden van de beroerten der groote tusschenregeering (1254-1273), eene schier
volkomen onafhankelijkheid erlangen en waarover het Heilige Roomsche Rijk
geenerlei gezag meer oefent.
Vlaanderen heeft, zijnerzijds, in den beginne teenemaal verschillende
lotsbeschikkingen. Dank zij de zwakheid der eerste Capetingische koningen, leggen
zijne graven gemakkelijk de grondslagen van eene geduchte territoriale macht, en,
langen tijd, ontwikkelt zich hunne zelfstandigheid vrijelijk, wat scherp afsteekt bij
de afhankelijkheid waartoe de hertog en de keizerlijke bisschoppen, in de Xe en XIe
eeuw, hunne buren van Henegouw of Brabant brengen. Doch, juist terwijl
Duitschland's macht vermindert, stijgt die van Frankrijk, zoodat de vroegere toestand
teenemaal omkeert en dat, terwijl de vorsten aan den rechteroever der Schelde zich
niet meer om de keizers bekomme-
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ren, die aan den linkeroever hun erf en hunne heerlijkheid tegen de Capetingers
moeten verdedigen.
Met de regeering van Philips-August groeit het gevaar snel aan. Frankrijk zoekt
niet alleen Vlaanderen te bedwingen, doch, met de heerschzuchtigste plannen bezield,
stelt het zich voor, de gezamenlijke Nederlanden langzaam doch zeker binnen te
palmen, en dat werk van uit Vlaanderen te beginnen, om zijne grenzen ten slotte tot
aan den Rijn te brengen. Onder Philips den Schoone heeft het den schijn dat dit plan
weldra werkelijkheid zijn zal. Doch de koning heeft slechts met de vorsten afgerekend.
Hij meende dat het voldoende was de Dampierre's te verslaan, zich met de Avesnes
te verbinden, den hertog van Brabant en den bisschop van Luik op zijne hand te
krijgen, om zijn doel te bereiken. Hij hield geene rekenschap met die sedert lang
door vreeselijke maatschappelijke twisten bestookte, rijke Vlaamsche gemeenten,
wier arbeidersbevolking in de zege der lelievaan de vernietiging harer zoetste hoop
zag. Nauwelijks is het graafschap ingelijfd, of de werkersmassa staat met
onweerstaanbaar geweld op; tegen alle verwachting verslaat zij de Fransche
ridderschap in Kortrijk's veld, zet zij Robrecht van Béthune weder op den troon en
verspert zij aan Philips den Schoone den weg naar België. Wel is waar, komt
Vlaanderen verminderd uit den strijd. Bij het vredesverdrag, in 1320, staat het aan
den koning het overschot af van die uitgebreide Waalsche gouwen, die zich vroeger
tot de Canche uitstrekten. Doch dit is het laatste offer, dat Vlaanderen zich getroosten
moet. Frankrijk's grens, die zich sedert het begin der XIIIe eeuw voortdurend naar
het Noorden uitzette, maakt voorgoed aan de Leie halt. Het graafschap, dat eerst
Artesië verloor (1191-1212), en nu van Rijsel, Dowaai en Béthune beroofd wordt,
is voortaan een uitsluitend Germaansch grondgebied. Want nu wordt het door méér
dan den loop der Leie van Frankrijk gescheiden, 't is vooral, zooals de helderziende
kronijkschrijver Villani reeds bespeurt(1), door de tegenstelling van taal en van zeden.
De langdurige oorlog dien het doorstond, heeft in den lande het

(1) J. Villani: Historie Fiorentine, uitg. Muratori: Scriptores rerum Italicarum, deel XIII, blz.
502 (Milaan, 1728).
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nationaal bewustzijn gewekt. Als tweetalig land, schoten Vlaanderen's wortelen om
zoo te zeggen in Frankrijk. Uitsluitend Dietsch geworden, zal het zich voortaan, zoo
niet vreemd aan, dan toch verschillend van hetzelve gevoelen. Voortaan worden de
Nederlanden, als door een bolwerk, op hunne zwakste zijde tegen de inlijving bij
Frankrijk beschermd.
En terwijl de gang der staatkundige gebeurtenissen, in het begin der XIVe eeuw,
dien eersten achteruitgang van den Franschen invloed verwekte, droegen ook andere
oorzaken tot denzelfden uitslag bij. Inderdaad, Frankrijk hield op, de hoofdmarkt
der Nederlanden te wezen. De jaarmarkten van Champagne, waarheen de
lakennijverheid, tot het einde der XIIIe eeuw, het beste deel harer producten zond,
verliezen alle belangrijkheid, sedert de vooruitgang der scheepvaart een snel en
gemakkelijk verkeer tusschen de Belgische kust en de Noorder- en Zuiderlanden
deed ontstaan. De zeehandel, wonderbaar begunstigd door de ligging onzer havens,
wordt de hoofdbron van het economisch leven der Nederlanden. Eerst te Brugge,
vervolgens te Antwerpen, bloeit hij in hunne verschillende gewesten, streeft hij meer
en meer naar hunne versmelting, naar de schepping, onder elkander, van eene eenheid
van belangen, die machtig bijdraagt tot het voorbereiden van den Staat, dien de
hertogen van Bourgondië daar zullen stichten. Van toen af speelt Frankrijk in hun
handelsverkeer nog slechts eene onbeduidende rol, in vergelijking bij die van Engeland
of van de Hanze.
Doch om den nieuwen toestand sedert rond de 1320 gezond te beoordeelen, mag
men ten slotte niet vergeten dat de opvolgers van Philips den Schoone niet bij machte
waren, dezes staatkunde krachtdadig door te drijven. De leenroerige reactie die onder
hunne regeering losbrak, en vervolgens de oorlog met Engeland, verlamden hunne
krachten. Ongetwijfeld blijft de invloed van de koningen van Frankrijk op de
Nederlandsche vorsten ongemeen groot en laat hij zich niet met dien van de keizers
vergelijken. Doch zij stellen zich niet meer aan als voogden en beschermers. Zij
sturen hun geene bevelen meer, doch trachten ze op hunne hand te krijgen door
huwelijken of allerhande gunstbetuigingen. Zij voelen wel, dat zij zich nog alleen
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van hen kunnen bedienen, als zij ze tot zich kunnen trekken, en hunne handelwijze
jegens hen herinnert aan die der Hohenstaufen tegenover Boudewijn van Henegouw,
meer dan honderd jaar vroeger(1). In der waarheid, gelijkt de houding der vorsten in
de XIVe eeuw overigens tamelijk naar die hunner voorgangers in de XIIe eeuw. Als
zij zich niet meer verplet voelen door dat almachtig Frankrijk, dat hen reeds honderd
jaar deed beven, nemen zij hunne vroegere zelfstandigheid terug. Buren van de drie
groote Staten, die in een vreeselijken oorlog handgemeen gaan worden, kiezen zij
partij ten beste hunner belangen. Zij zijn met Engeland of met Frankrijk, evenals zij
vroeger Guelfen of Gibellijnen waren, niet uit overtuiging, doch uit berekening: zij
zijn steeds bereid van het eene leger naar het andere over te loopen, als dit hun
voordeelig is. De verwikkelde politieke vraagstukken die Europa beroeren, laten hun
alleszins toe naar goeddunken te handelen. Hoe gemakkelijk is het niet, tegenover
den koning van Frankrijk, wiens recht op den troon door Engeland betwist wordt,
en tegenover keizer Lodewijk, die door den paus gebanvloekt is, gewetensbezwaren
in te roepen wanneer gehoorzaamheid moeilijk wordt of schadelijk schijnt. Wat heeft
men overigens te vreezen van opperleenheeren die elders bezig zijn en die, verre van
inlijvingsplannen te koesteren, zich reeds heel gelukkig achten als zij het onzeker
bondgenootschap van eenen leenroerigen vorst duur mogen betalen?
De toestand van de Nederlanden in de XIVe eeuw verschilt teenemaal van dien in
de XIIIe eeuw. Zij zijn tegenover Frankrijk schier zoo vrij geworden, als zij het sedert
langen tijd tegenover Duitschland zijn, en, bij gemis eener macht die sterk genoeg
is om hun haar gezag op te dringen, zijn zij eenigzins aan zich zelven overgelaten;
daardoor krijgt hun politiek leven een gansch nieuw uitzicht. Bij het behandelen van
een tijdvak dat zoo rijk is aan gebeurtenissen van allen aard, moet men zich eerst
vooral rekenschap geven van de wijzigingen die het aanbiedt en trachten klaar te
zien in de eenigszins ontmoedigende verwarring van dat tijdvak.

(1) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 206.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

7

I
Met Robrecht van Béthune (gestorven op 17 September 1322), verdween in
Vlaanderen de laatste vertegenwoordiger van de staatkunde der Dampierre's. Robrecht
was, inderdaad, gedurende zijne lange regeering, halsstarrig trouw gebleven aan het
tweevoudig doel zijns vaders: tegenover de Kroon de leenroerige onafhankelijkheid
van het graafschap handhaven en het huis van Avesnes in de Nederlanden ten gronde
richten. Eerst als hij er volstrekt toe gedwongen was, teekende hij den vrede met
Frankrijk en stond hij, na lang strijden en tegenspartelen, Rijsel en Dowaai af; doch
nooit kon hij er zich in getroosten, het voltrokken feit als onherstelbaar te
aanschouwen. Hij gaf daar een treffend bewijs van, als hij niet wilde dat zijn lijk bij
die zijner voorouders in de abdij van Flines bijgezet werd, vooraleer het afgestane
gewest weer bij Vlaanderen kwam, en Sint-Martenskerk te Ieperen tot zijne
begraafplaats koos(1). Als hij den vrede met zijn opperleenheer aannam, maakte hij
er overigens staat op, zich door een zegevierenden oorlog tegen Willem van Avesnes
schadeloos te stellen. Hij bewerkte dat deze buiten de schikking van 1320 bleef en
het valt niet te betwijfelen, dat hij van toen af slechts op eene gelegenheid wachtte
om den strijd te herbeginnen.
Doch de houding van zijn opvolger is gansch verschillend. Deze vorst breekt met
de aloude overlevering, en heeft eene gansch andere zienswijze, een gansch ander
streven.
Volgens het verdrag van 1320 moest Robrecht van Béthune opgevolgd worden
door zijn kleinzoon Lodewijk die reeds, door den dood zijns vaders, graaf van Nevers
was(2). Hij was slechts achttien jaar oud toen hij Vlaanderen erfde, en niets had hem
voorbereid tot de plichten, welke die erfenis hem oplegde. Hij was van kindsbeen af
aan het Parijsche hof opgevoed, en kende noch de taal, noch de zeden, noch de
belangen zijner onderdanen. Zijne raadsheeren waren afgericht door de minis-

(1) E. Hautcoeur: Cartulaire de l'abbaye de Flines, deel II, blz. 534 Rijsel, 1873).
(2) In 1325 erfde hij, van zijne moeder, het graafschap Réthel.
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ters van Philips den Schoone. Een hunner, de abt van Vézelay, was zelfs een zoon
van dien Pieter Flote, die in den Sporenslag sneuvelde(1). De koning had betracht,
Lodewijk teenemaal aan den invloed zijns vaders en zijns grootvaders te onttrekken
en was daarin geslaagd: Lodewijk, die met eene prinses van koninklijken bloede
getrouwd was(2), beschouwde zich als lid van het huis van Frankrijk.
Het spreekt dan ook van zelf dat zijne regeering niets dan een groot en jammerlijk
misverstand was. Hij kwam in Vlaanderen, even weinig geschikt tot het besturen
van dat gewest als vroeger Jacob van Châtillon, en hoewel de groote steden, in die
eerste opwelling van vorstentrouw die zich bij den aanvang eener nieuwe regeering
uit, hem blijde hare poorten geopend hadden, was de botsing tusschen haar en hem
onvermijdelijk. Weldra bemerkte het volk dat zijn vorst een vreemdeling was, en
betreurde het den tijd van den ‘goeden graaf Robrecht’. Zelfs ging het gerucht rond
dat de jonge vorst Vlaanderen tegen het graafschap Poitiers verruilen wilde(3).
Overigens dient er op gewezen dat de koning, die gewis den waarborg van de
opleiding en van het karakter des jongen graven nog niet voldoende achtte, hem
weldra had doen voelen dat hij slechts een werktuig in zijne handen was: Lodewijk
had zich nog vóór het afleggen van den eed laten huldigen; de voorloopige verbeurte
van het graafschap moest hem terstond zijne afhankelijkheid herinneren. Anderzijds
moest hij, toen hij die vernederende les ontving, 's konings welwillendheid inroepen,
daar zijn oom Robrecht van Kassel en verscheidene andere bloed verwanten, vóór
het koninklijk hof, aanspraak maakten op een deel van Robrecht van Béthune's
erfenis. Dat deed hem de oogen openen en hij begreep dat de Kroon alleen hem
helpen kon; van dat oogenblik spande hij al zijne pogingen in om kost wat kost dezer
gunst te verwerven. De ijver waarmede hij de betaling van de door den vrede van
Athis aan Vlaanderen

(1) Guillaume de Nangis: Chronicon, uitg. Géraud, deel II, blz. 51, (Parijs 1843).
(2) Margareta, dochter van koning Philips V den Lange.
(3) H. Pirenne: Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328, blz 164 (Brussel. 1900)
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opgelegde boeten invorderde, deed weldra een verschrikkelijken opstand uitbreken.
Die opstand, die hem bijna zijn graafschap kostte, deed hem overigens geen haarbreed
van zijn gedragsregel afwijken. Hij waardeerde alleen den grooten dienst dien Philips
van Valois hem bewees, door de muiters in den slag van Kassel te verpletteren, en
zijne erkentelijkheid hechtte hem, van toen af, nog inniger aan het huis van Frankrijk
aan hetwelk hij later, bij het uitbreken van den Honderdjarigen Oorlog, met evenveel
ridderlijke verkleefdheid als weinig politiek verstand, zijne onbetwistbaarste belangen
ten offer bracht.
Doch niet alleen door zijn gedragsregel tegenover Frankrijk, onderscheidt Lodewijk
van Nevers zich van Robrecht van Béthune. Ook zijne staatkunde in de Nederlanden
volgde eene nieuwe richting.
Daar Lodewijk niet bezield was met dat dynastisch eergevoel, dat de Dampierre's
zoolang tegen het huis van Avesnes in strijd gehouden had, had hij dezelfde redenen
als zijne vaderen niet, om een langen en nutteloozen oorlog voort te zetten. Juist
omdat hij vreemd aan zijn huis geworden was, kon hij beraden oordeelen hoe dringend
aan dien strijd een einde diende gesteld. Eene zijner eerste handelingen was dan ook
met Willem van Henegouw vrede te sluiten. Den 6n Maart 1323 deed hij voorgoed
afstand van alle rechten op Zeeland, terwijl Willem hetzelfde voor Rijks-Vlaanderen
deed(1).
Het langdurigst leenroerig geschil dat tot hiertoe de Nederlanden beroerd had,
kwam dan toch tot een einde. Doch terzelfder tijd werd de verhouding van de
Vlaamsche dynastie tegenover de naburige dynastieën teenemaal gewijzigd. Lodewijk
betaalde, als men 't zoo heeten mag, de oude schulden waarmede zijne erfenis belast
was. Hij vergat het verleden, en besloot zich nooit te zullen inlaten met Holland's of
Henegouw's zaken. Bedenkt men anderzijds dat, reeds in 1305, het graafschap Namen
niet meer aan den graaf van Vlaanderen behoorde(2), dan kan men zich een nauwkeurig
denkbeeld geven van de verandering die,

(1) F. van Mieris: Charterboek der graven van Holland, deel II, blz. 275 (Leiden, 1754).
(2) Jan, de tweede zoon van Gwijde van Dampierre, had toen dat graafschap als erfenis gekregen.
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met de nieuwe regeering, in de buitenlandsche politiek van het graafschap gekomen
was.
Nog langs ééne zijde kon het graafschap zich uitbreiden, namelijk langs Brabant.
Sedert Ferrand van Portugal was geenerlei geschil tusschen beide vorstendommen
opgerezen. De hertogen beijverden zich om stevige stellingen aan de Maas te
veroveren en hadden hunne aanspraken op Rijks-Vlaanderen vergeten. Jan I had
zorgvuldig vermeden, zich met den oorlog tusschen de Dampierre's en de Avesnes
in te laten. Zijn zoon Jan II (1294-1312) volgde denzelfden gedragsregel gedurende
den langen strijd tusschen Philips den Schoone en de Vlaamsche vorsten. Hij zelf
was getrouwd met Margareta van Engeland, en hij deed zijn zoon in het huwelijk
treden met eene Fransche prinses, om des te meer blijk te geven van onzijdigheid,
wat hem moest toelaten de te Worringen behaalde voordeelen te behouden, zonder
het zwaard te hoeven trekken.
De avontuurlijke eerzucht van Jan III (1312-1355) steekt scherp af bij die
omzichtigheid en die berekende achterhouding. Bij Jan III, den laatsten mannelijken
afstammeling in de Nederlanden van het kloeke geslacht van Reginar Langhals,
vertoonen zich die treffende verschijnselen van atavisme, die men niet zelden in
vorstelijke huizen aantreft. Hij is even vurig krijgsman als geslepen diplomaat; hij
is geweldig, onstuimig, doch tevens omzichtig, gansch ingenomen met ridderlijke
idealen, doch maakt niet het minste gewetensbezwaar om desnoods list te gebruiken
of zijn woord te verbreken. Met een woord, alles, tot zijne dichterlijke neigingen,
doet herinneren aan zijn grootvader, dien hij niet verloochenen kan. Zijn geweldig
karakter sluit geenszins een inschikkelijk wezen uit. Als 't past, is hij meegaande
genoeg om zijn verwaten familietrots te vergeten. Hij laat Boendale zeggen dat hij
Brabant niet hield van den koning:
Hi en heefter ghenen here af
Dan Gode, diet al gheeft ende gaf(1),

doch als het er op aankomt aan zijne verbintenissen jegens Edward III te kort te
blijven, herinnert hij zich dat hij vazal

(1) Brabantsche Yeesten, uitg. J.F. Willems, deel I, blz. 494 (Brussel, 1839).
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des keizers is(1). Hij pocht op zijne Karolingische afkomst en heet de opvolgers van
Hugo Capet troonroovers, en toch aarzelt hij niet, desnoods, hunne hulp in te roepen.
Evenals Jan I, is hij vooral Brabander. Hoewel hij de belangen zijner dynastie
behartigt, verliest hij nooit die zijner onderdanen uit het oog. Onder zijne regeering
ontluikt de bloei van Antwerpen en worden de groote trekken van de staatsregeling
van het hertogdom in beroemd gebleven charters geschetst.
Jan III was aanvankelijk voornemens de staatkunde van zijn vader en grootvader
in alles voort te zetten, en Brabant's veroveringen aan de Maas te bevestigen. Kort
na zijne troonsbestijging zocht hij twist met Reinoud van Valkenburg, den voorpost,
op de Nederlandsche grenzen, van de Rijnsche roofridders. Hij deed zich door hem
Heerlen en Sittard afstaan, vervolgens nam hij hem op zijn eerewoord gevangen en
wees hij hem de goede stad Leuven als verblijfplaats aan (1318). Schikkingen met
den graaf van Holland bezorgden hem, een weinig later, Heusden (1319) en Drongelen
(1321), en in 1323 kocht hij Grave af van den heer van Kuik(2). Brabant bezat aldus
machtige steunpunten overal langsheen de Maas, en het doorvoerverkeer tusschen
de Rijnlanden, Engeland en Vlaanderen, welke door het te Dordrecht aan de
uitmonding van de Maas geheven stapelrecht(3) belemmerd werd, geschiedde meer
en meer over Antwerpen.
Jan III was nauwelijks in 't bezit van die voordeelen, of hij zag een geducht
bondgenootschap tepen zich verrijzen.
Hendrik III van Luxemburg, die in den slag van Worringen den dood gevonden
had, werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik IV. Al te zwak om den oorlog tegen
Brabant voort te zetten, had hij zich verzoend met Jan I, en dezes dochter Margareta
in 1292 gehuwd. Sedert dien was zijn tijd al te veel ingenomen door zijn twist met
den graaf van Bar en door het ondersteunen van zijn broeder Boudewijn in het
aartsbisdom Trier, om aan de aanspraken van zijn huis op het hertogdom Limburg
te kunnen

(1) Zie verder, hoofdstuk IV.
(2) E. De Dynter: Chron. duc. Brabant., uitg. P.F.X. de Ram, deel II, blz. 496. 506, 536, 542
(Brussel, 1854).
(3) B. van Rijswijck: Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht (den Haag, 1900).
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denken(1). Doch zijne onverwachte verheffing tot den Duitschen troon in 1308 en,
kort daarop (1310), het huwelijk van zijn zoon (Jan den Blinde) met de erfgename
van Bohemen, brachten zijn huis plotselings tot den rang der voornaamste dynastieën
van het Duitsche Rijk.
Hendrik beproefde echter niet, dien schitterenden toestand in de Nederlanden ten
nutte te maken. Zijn klein graafschap Luxemburg, dat in de dorre Ardenner-heuvelen
afgezonderd lag, was nog slechts eene onbeduidende aanhoorigheid van zijne nieuwe,
uitgestrekte domeinen in het bekken der Elbe. Waartoe had overigens een oorlog
tegen Brabant gediend? Sedert lang bemoeide Duitschland zich niet meer met de
zaken der Lotharingische vorsten, en Hendrik, die de edele doch hersenschimmige
taak op zich genomen had, het keizerlijk gezag in Italië te herstellen, wilde zich geene
eindelooze moeilijkheden op den hals halen, en bracht dan ook den ouden twist niet
weder voor den dag. Kortom, de Roomsche koning vergat den aan den graaf van
Luxemburg toegebrachten hoon.
Doch zijn zoon handelde heel anders. Jan de Blinde, die gekroonde avonturier,
die eeuwige plannenmaker, die onverbeterlijke twiststoker, die verwoede vechtersbaas,
kon de gelegenheid niet laten voorbijgaan, de Nederlanden te mengen in de
ingewikkelde kuiperijen waarmede hij Europa dertig jaren lang verveelde. Zijne
moeder was eene Brabantsche prinses; dat was hem voldoende om, als het hem paste,
twist met Jan III te zoeken. Inderdaad, in 1324 eischte hij, uit hoofde zijner moeder,
een deel van 's hertogs erfenis. Jan III antwoordde hem eenvoudig dat, volgens de
aloude gewoonte in de Nederlanden, de dochters ten voordeele van de mannelijke
nakomelingen uitgesloten, en de territoriale leenen onverdeelbaar waren(2). Zulk
antwoord moest den oorlog voor gevolg hebben.
Doch, zonder hulp van vreemden, vermocht Jan de Blinde niets tegen den hertog.
Die koning van Bohemen was, in de Nederlanden, een eenvoudige graaf van
Luxemburg. Tusschen

(1) H. Brosien: Heinrich VII als Graf von Luxemburg (Forschungen zur Deutschen Geschichte,
deel XV [1876], blz. 748-511).
(2) Dynter: loc. cit. blz. 543.
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zijne hulpmiddelen en die van den hertog van Brabant, die hem wegens de leenen
Aarlen en La Roche onder zijne vazallen telde, was de wanverhouding in 't oog
vallend(1). Luxemburg telde geene enkele groote stad en had geenerlei deel genomen
aan de beweging van economischen ommekeer die, in den loop der XIIIe eeuw, de
bevolking van de naburige vorstendommen vermeerderd en hervormd had; het kon
dus niet met deze laatsten vergeleken worden. Zoo het hout uit de Ardenner-wouden,
dat tot in de havens van Vlaanderen gevlot werd, langsheen de Maas eenig leven
onderhield(2), zoo de vruchtbare Sauervallei met wijngaarden bedekt was en zoo, ten
slotte, de wet van Beaumont een vrij groot aantal plaatsen van de oevers der Semois
vrijgemaakt had(3), waren de zeldzame dorpen, die in de schrale heiden of de dichte
wouden der onmetelijke Ardenner-hoogvlakte en der Oestlingengten verstrooid lagen,
schaarsch bevolkt. Het land was bedekt met eene menigte kleine heerlijkheden, waar,
benevens overoude zeden, nog hoorigheid en oorspronkelijke bebouwing van den
grond in zwang waren. De edellieden, die met de hoofsche zeden van Vlaanderen
en Henegouw teenemaal onbekend gebleven waren, staalden hunne kracht door
bestendige beoefening der jacht, en op het slagveld van Worringen hadden zij
schitterende blijken van dapperheid gegeven. Doch zij waren noch talrijk noch
gedisciplineerd genoeg, om den graaf eene werkelijke krijgsmacht te geven, en deze
was te arm om de diensten van soldenierstroepen te koopen.
Jan de Blinde kon er dus niet aan denken alléén den hertog van Brabant aan te
durven, van wien meer dan drieduizend tusschen Schelde en Neder-Rijn verspreide
vazallen hunne leenen verhieven(4), wiens goede steden duizenden voetknechten
konden leveren, en wiens kisten vol goud staken.
Doch die macht zelve had sedert langen tijd haat en nijd

(1) Dynter: loc. cit. blz. 548. - Voor de potentia van den hertog, zie Hocsem Gesta episc. Leod.,
uitg. Chapeaville: Gesta ep. Leod., deel II, blz. 407 (Luik 1613).
(2) (F. Van De Putte), Cronica et cartularium monasterii de Dunis, blz. 200 Brugge, 1864).
(3) G. Kurth: La loi de Beaumont en Belgique (Brussel, 1881).
(4) Dit is het benaderend cijfer geleverd door Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant,
uitg. L. Galesloot (Brussel, 1865).
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onder de buren van den hertog verwekt. Schier allen hadden te klagen gehad over
zijn hoogmoed of zijne ingrijpingen, en het moest een bedrijvigen en ongedurigen
geest niet moeilijk vallen eene verstandhouding onder hen te bewerken, ze in een
aanvallend verbond te scharen en, om de woorden van een krachtig lied van Jan III
zelf te bezigen, ze als honden tegen dien Brabantschen ever op te hitsen, wiens
geweldigen snuit elk hunner reeds had moeten voelen(1). Aan die taak wijdde de
koning van Bohemen sedert 1324 al zijne krachten. De innige banden die hij even
te voren, - door het huwelijk zijner zuster Maria met Karel IV (1322), vervolgens
door de verloving van zijn zoon Karel, die keizer worden moest, met Blanca van
Valois (1323), - met het Fransche huis aangeknoopt had, moesten zijne plannen
bevorderen, en meteen zijn aanzien bij de Nederlandsche vorsten verhoogen en hem
doen beschikken over den invloed des konings, die te dien tijde naar de kroon van
Duitschland stond, en dus niet beter vroeg dan zich met de zaken des Rijks te
bemoeien.
De eerste bondgenoot dien Jan van Bohemen noodig had tot verwezenlijking van
zijn plan, was de bisschop van Luik.
Sedert dat, door de inlijving van Limburg, het hertogdom Brabant tot aan de Maas
reikte, waren de betrekkingen tusschen het bisdom en zijn machtigen westerbuur
voortdurend uiterst gespannen geweest. De noeste burgers van Luik, Hoei en Dinant
vroegen, ter wille van de belangen huns handels, niet beter dan in vrede te leven met
den hertog, die meester was over den loop der Maas en over het verkeer tusschen
Rijn en Schelde, en, zoodra het hem beliefde, hun den weg naar de Vlaamsche havens
en naar Antwerpen kon afsluiten. Doch de bisschop en vooral het kapittel, onwrikbare
hoeder van Sint-Lambrecht's erfgoed, redeneerden heel anders. 's Hertogs ingrijpingen
te Maastricht, de belemmeringen die hij de uitoefening der geestelijke rechtsmacht
en der rechtbank van den godsvrede in den weg legde, het voornemen dat men hem
toeschreef, van den Heiligen Stoel de oprichting van een onderscheiden

(1) Wapenlied van hertog Jan III van Brabant, uitg. R. von Liliencron: Die historischen
Volkslieder der Deutschen, deel I, blz. 36 (Leipzig, 1865).
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bisdom in Brabant te verkrijgen(1), de minachting waarmede hij de vorderingen
onthaalde die de bisschoppelijke regeering hem meermalen toegestuurd had en, ten
slotte, de vijandige gevoelens die hij - zooals men hem ten rechte of ten onrechte
beschuldigde - jegens de Luiksche kerk uitte, waren zoovele bestendige oorzaken
tot geschil. Om den hertog te wederstaan, hadden de bisschoppen, die op den keizer
niet meer rekenen konden, hetvoorbeeld der andere Lotharingische vorsten gevolgd
en, sedert het midden der XIIIe eeuw, naar den steun van den koning van Frankrijk
gestaan. Die houding werd bijzonder merkbaar toen, van den aanvang der volgende
eeuw af, de pausen van Avignon het kiesrecht der kapittels in ruime mate beperkten
en zelven de bisschoppen aanstelden. Inderdaad, sedert dien oefende de koning van
Frankrijk, als beschermer of meester van het pausdom, een overwegenden invloed
op de bisschopsverkiezingen uit, en, evenals staf en ring in de Xe en XIe eeuw de
belooning voor de aan den keizer bewezen trouw waren, moest men voortaan zijn
hof aan den koning maken en hem blijken van gehoorzaamheid geven, om ze te
kunnen bekomen.
Dat verklaart de snelle vorderingen van den Franschen invloed in het Land van
Luik te dien tijde.
Maar van den dag af, dat het mogelijk was het bisdom te bekomen door zich door
het hof van Parijs bij de pauselijke curie te Avignon te laten ondersteunen, moest
het vorstendom wel eens ten deele vallen aan adellijke jongere zonen, die eenen
hunner geboorte waardigen stand zochten, doch volstrekt niets van de Luiksche
belangen kenden. Dat gebeurde na den dood van Theobald van Bar, die keizer Hendrik
VII in Italië gevolgd was en op 29 Mei 1312 aan de in een gevecht te Rome bekomen
wonden bezweek.
Een kanunnik van Sint-Lambrechts, Willem van Julémont, Luikenaar van geboorte,
had dadelijk den bisschopsstoel aangevraagd. Doch er was toen aan de universiteit
van Orléans een jonge graaf van de Mark, die reeds sedert eenigen tijd de waar-

(1) Hocsem: loc. cit., blz. 402. Zie Jean d'Outremeuse: Chronique de Liége, uitg. A. Borgnet et
St Bormans, deel VI, blz. 507 (Brussel, 1880). - Volgens de Positio pro justificatione pacis
(Forschungen zur Deutschen Geschichte, deel XXI, 1881]. blz. 287), had Jan II reeds
dergelijke ontwerpen gekoesterd.
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digheid van proost van Worms gekregen had en behoefte aan een bisschopsstoel
gevoelde(1). Theobald's dood, waardoor een der rijkste bisdommen van Lotharingen
openstond, kwam hem juist gelegen. Hij liet zich door vrienden aanbevelen bij Philips
den Schoone en kreeg, door tusschenkomst des konings, van Clemens V zijne
aanstellingsbrieven. In enkele weken tijds kreeg hij, slag op slag, de geestelijke
waardigheden van onderdiaken, diaken en priester. na hetwelk hij door den kardinaal
van Tusculum bisschop gewijd werd.
Het spreekt van zelf dat Philips de Schoone niet zonder ernstige staatkundige
redenen den jongen geestelijke geholpen had. Tot het doordrijven van zijne plannen
aan de Rijksgrens, kon niets hem beter te stade komen dan te Luik een man van
vertrouwen te bezitten, en de gebeurtenissen lieten blijken dat hij zich in Adolf van
de Mark geenszins bedrogen had. Deze was, inderdaad, gedurende zijne lange
regeering, een ijverig en verkleefd werktuig van de Fransche politiek, en zeker was
het zijne schuld niet als Luik, in de XIVe eeuw, het lot van Verdun niet deelde(2).
Doch, zoo hij bereidvaardig aan de bevelen des konings gehoorzaamde, zoo hij hem
beloofde hem zelfs tegen den koning van Duitschland te zullen bijstaan(3), zoo hij
eene rente van 2000 gouden realen uit zijne bijzondere schatkist trok(4), verloor hij
geenszins de belangen van zijn huis uit het oog.
Tot dan toe had geen bisschop van Luik zoo weinig rekening gehouden met zijn
priesterschap, als die prelaat die steeds bereid was te paard te stijgen, die op het
slagveld man tegen man meevocht en te midden van pijlen en steenen zelf zijne
troepen ter bestorming van versterkte burchten aanvoerde(5); geen enkele bisschop
had ook zooveel onbezorgdheid laten blijken voor het vorstendom dat hem, ondanks
zijne bewoners,

(1) ‘Aptum tempus promotioni suae considerans’. Hocsem: loc. cit., blz. 364.
(2) A. Leroux: Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne,
blz. 157 (Parijs, 1882).
(3) Onuitgegeven brief van November 1320 (Arch. Nat. de Paris, J. 527).
(4) Hocsem: loc. cit., blz. 389. - Voor de betalingen gedaan door den koning aan Adolf, zie nog
J. Viard: Les journaux du trésor de Philippe VI de Valois, nrs 5331, 5598, 5896 (Parijs, 1899).
(5) Hocsem: loc. cit. blz. 363, 381-82.
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ten deel gevallen was. Daarvan gaf hij een sprekend bewijs toen hij, in 1336, de
gunstige gelegenheid liet voorbijgaan om het graafschap Loon met het bisdom te
vereenigen en Dirk, heer van Heinsberg, zijn schoonbroeder, dat leen in bezit liet
nemen(1).
Evenals Lodewijk van Nevers in Vlaanderen, bleef hij een vreemdeling in het
Land van Luik. Zijne regeering was slechts een langdurige strijd tegen de goede
steden en het kapittel. Omringd van bloedverwanten en Duitsche raadsheeren, die
vazallen of beschermelingen zijner familie waren, stelde hij gansch zijnen invloed
ten dienste der zijnen(2): hij slaagde er in zijne opvolging te verzekeren aan zijn neef,
den jeugdigen graaf Engelbert, alsof het bisdom een leen van de Mark's geworden
was. Tot zulken man richtte Jan van Bohemen zich, om den hertog van Brabant te
verpletteren. Zijne voorslagen moesten welkom zijn. Inderdaad, niet alleen was Adolf
meer dan eens over de trotschheid des hertogs gebelgd geweest, doch hij wist dat
een oorlog tegen Jan III een heimelijke wensch des konings van Frankrijk was, en
dat alleen was voldoende om hem te overhalen.
Jan van Bohemen was sedert 1327 in onverklaarden oorlog tegen den Brabantschen
vorst. Doch daar hij te zwak was om een geregeld gevecht aan te nemen en overigens
al te veel ontwerpen en ondernemingen te gelijk aan de hand had, beperkte hij er
zich in den beginne bij, den heer van Valkenburg die uit zijn gevang van Leuven
ontsnapt en sedert dan aan 't vechten was, tegen Jan III te ondersteunen. De hertog
had Valkenburg na eene langdurige belegering ingenomen (9 Mei 1329), toen
Reinoud, die niet langer weerstand bieden kon, de scheidsrechterlijke tusschenkomst
van den koning van Frankrijk vroeg. Dat

(1) In 1336 verwijt de paus hem te zijn ‘quoad comitatum Lossensem, utique nobilem ac in
redditibus ac proventibus opulentum... nimis tepidum et remissum’. Riezler: Vatikanische
Akten. nr 1840 (Innsbrück, 1891). Zie Hocsem: loc. cit., blz. 432. - De graaf van Loon,
Lodewijk IV, was op 22 Januari 1336 kinderloos gestorven en het kapittel beweerde ‘quod
comite sine prole legitima decedente, ad ecclesiam a qua tenetur in feudum, reverti debeat
comitatus’. Hocsem: loc. cit., blz. 429.
(2) Eenige voorbeelden daarvan vindt men in Levold von Northof: Chron. comit. de Marka.
uitg. Meibom: Script. rer. German., deel I, blz. 377, 398 (Helmstadt, 1688); Gesta abbat
Trudon., uitg. C. de Borman, deel II, blz. 251, 268 (Luik, 1877).
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was een behendige list, want het viel niet te betwijfelen dat Philips van Valois, die
met het huis van Luxemburg nauw verwant was, als dusdanig de belangen des
verslagenen verdedigen zou.
Doch Jan III was niet geneigd tot de teruggave eener vesting, die Maastricht dekte
en aan Brabant eene nieuwe stelling aan de Maas verschafte. Hij deed te Parijs zeggen
dat hij geen vazal der Kroon was en dienvolgens 's konings tusschenkomst niet
aannemen kon(1). Dat antwoord, onwraakbaar blijk van het verval des Franschen
invloeds in Lotharingen sedert den dood van Philips den Schoone, moest den koning
diep kwetsen. De houding des hertogs zou hem weldra nog meer verbitteren.
Inderdaad, twee jaren later, stond Jan zonder aarzeling toe aan Robrecht van Artois,
die als schriftvervalscher en vijand des koninkrijks vóór het Parlement gedaagd was,
te verblijven in die stad Brussel welke, sedert dan, zoovele Fransche ballingen en
vluchtelingen herbergen zou.
Jan van Bohemen maakte spoedig de gelegenheid ten nutte. Onderduims gesteund
door Philips van Valois, stelde hij gauw een bond samen, een mengelmoes van
beschermelingen van Frankrijk en vijanden van Brabant, die elk eene brok van het
hertogdom zouden krijgen, zoodra de oorlog gedaan was. De bisschop van Luik riep
dadelijk de strijdkrachten zijner goede steden bijeen, en reeds in April 1332 kwamen
Jan de Blinde, Reinoud II graaf van Gelder, Willem V graaf van Gulik, Lodewijk
IV graaf van Loon, Jan II graaf van Namen, Raoul IV graaf van Eu, connetabel van
Frankrijk, Dirk III van Valkenburg en Jan van Henegouw, heer van Beaumont, zich
bij zijn leger aansluiten te Fexhe, van waar zij op de Brabantsche grens aanrukten.
Die onverwachte inval verraste den hertog. Hij aanvaardde het aanbod van den
graaf van Henegouw, wiens dochter reeds sedert verscheidene jaren met zijn zoon
verloofd was, en liet hem met de bondgenooten onderhandelen. Hij had dadelijk
begrepen dat de koning van Frankrijk de ziel van de samen-

(1) Dynter: loc. cit., blz. 556.
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spanning was en liet, zonder het minste gewetensbezwaar, Willem van Henegouw
de verschillende verbonden legers afloopen om den vrede te bewerken, terwijl hij
zelf de verzoening met Philips van Valois voorbereidde, door zijn erfgenaam, die
reeds met de Henegouwsche prinses uitgehuwelijkt was, te verloven met Maria, 's
konings dochter. Deze behendige kneep hielp hem uit de verlegenheid. Zonder zich
verder om het verbond te bekommeren, kondigde Philips van Valois op 20 Juni 1332
eene wapenschorsing van één jaar af, met voorbehoud ondertusschen de tegen den
hertog geuite grieven te onderzoeken(1).
De bondgenooten die gereed waren Brabant aan stukken te snijden en onder elkaar
te verdeelen, dorsten zich tegen 's konings uitspraak niet verzetten, doch bleven
heimelijk voornemens later den strijd te herbeginnen. Waren zij van Frankrijk's steun
beroofd, zoo konden zij nu staat maken op den graaf van Henegouw, die den listigen
Brabander zijn verraad niet vergeven kon, doch vooral op den graaf van Vlaanderen,
dien Adolf van de Mark in hunne rangen bracht, door hem de stad Mechelen te
verkoopen.
Het grondgebied Mechelen werd door Otto II aan Notker gegeven op 6 Januari
980, wil zeggen ten tijde dat de Lotharingische kerk, belast met den wereldschen
adel in te toomen en na te gaan, door de keizers ruim begiftigd werd met domeinen,
inkomsten en hoogheidsrechten. Doch de bisschoppen vermochten niet, dien voorpost
tegen de graven van Leuven te verbinden aan het moederland der Maasvallei en als
die graven, in den loop der XIe en der XIIe eeuw, hunne territoriale macht voorgoed
bevestigd hadden, was Mechelen afgesneden van de betrekkingen met de hoofdstad
der diocese en, door den drang der zaken, aan het rechtstreeksch gezag van zijn
leenheer onttrokken. Een geslacht van locale dynasten, de Berthout's, afstammende
van de vroegere geestelijke voogden, richtte er zich eene onafhankelijke heerlijkheid
in, terwijl, rondom Sint-Romboutskerk, een portus ontstond die, dank zij zijne
voortref-

(1) Bullet. de la Comm. royale d'histoire, 4e reeks, deel IX, blz. 276 (1881).
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felijke ligging aan de Dijle en in de nabijheid van Rupel en Schelde, in de XIIIe eeuw
een der grootste economische centrums van de streek werd. De bisschoppen
beproefden niet, de machtige gemeente aan hun beheer te onderwerpen. Zij zagen
niet meer om naar die afgelegen aanhoorigheid die zich, door hare instellingen als
door hare eigen geschiedenis, teenemaal van de groep Luikersteden onderscheidt en
daarentegen in nauwe verwantschap staat met de naburige Brabantsche steden, welke
als zij zelve de lakennijverheid beoefenden. Doch zoo de Luikerkerk van het werkelijk
bezit van Mechelen afzag, maakte zij meer dan eens gebruik van het eigendomsrecht
dat zij over die stad had. De hoop deze bij hunne bezittingen te voegen, was voor de
naburige vorsten verleidend en, van het begin der XIVe eeuw af, wisten de
bisschoppen daaruit munt te slaan. Driemaal reeds vóór de regeering van Adolf van
de Mark, was Mechelen voor aanzienlijke sommen opvolgenlijk aan den hertog van
Brabant, aan den graaf van Gelder en aan den graaf van Henegouw verpand geweest.
Na de jammerlijke mislukking van het bondgenootschap tegen Jan III, dacht Adolf,
die op zoek naar geld en naar bondgenooten was, weer aan die stad. In Juni 1333
verkocht hij ze aan Lodewijk van Nevers voor 100.000 pond tournoois(1).
Die aankoop maakte de kort te voren door Vlaanderen geleden verliezen weer
goed. Hij bezorgde aan Lodewijk het hem door de hertogen betwiste dominium(2)
over den loop der Schelde, maakte hem meester van de Rupel en hare bijrivieren, en
liet hem toe Antwerpen, wiens stijgende bloei den Vlamingen onrust begon te baren,
in bedwang te houden.
Doch was de aankoop van Mechelen uiterst voordeelig voor Vlaanderen, voor
Brabant was hij een verschrikkelijke slag. De hertog had de Maas niet veroverd om
zich de Schelde te laten ontnemen, en het casus belli waarop zijne vijanden wachtten,
rees schielijk op. Als Jan III zich tot den strijd voorbereidde, stond gansch Brabant
overigens op zijne hand. De tijd was

(1) St. Bormans et E. Schoolmeesters: Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liége, deel III,
blz. 417 (Brussel, 1898).
(2) Ch. Duvivier: La juridiction de l'Escaut au moyen âge (Bullet. de l'Acad. royale de Belgique,
classe des lettres, 1900).
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voorbij, toen de vorsten, zonder de toestemming hunner onderdanen, over hunne
landgoederen beschikten. Wat zij nog een erfgoed noemden, was een grondgebied
van openbaar recht geworden, die het gemeenschappelijk eigendom van den heer en
van zijne lieden was. De onverdeelbaarheid der vorstendommen bestond niet alleen
krachtens het leenroerig gewoonterecht, zij was ook gegrondvest op de toestemming
der inwoners. De kleine Staten die den bodem der Nederlanden bedekten, waren nu
zedelijke personen, collectieve wezens, die met een eigen wil bezield, en hunner
gemeenschappelijke belangen bewust waren. De groote Brabantsche steden aarzelden
niet hare geldmiddelen ter beschikking des hertogs te stellen; deze verzamelde in
weinige weken tijds een stevig leger van huurknechten, terwijl Mechelen, dat niet
wilde afgestaan worden als eene koopwaar, zijne poorten voor den graaf van
Vlaanderen sloot.
Tegenover die krachtdadige uiting van de vorstentrouw der Brabanders, verschijnt
het onder de vijanden des hertogs hernieuwd verbond als eene broze samenspanning
van dynastische belangen, van wrok en van afgunst. De oorzaken die het tot stand
brachten, betreffen slechts de vorsten die er aan deelnemen. De burgerij blijft
onverschillig tegenover die twisten, welke zij niet zocht en waaraan zij teenemaal
vreemd is. Schier uitsluitend de ridderschap beantwoordde den oproep harer
opperleenheeren, doch verarmd en vervallen, was zij nog slechts een botgeworden
wapen dat het met de geldmiddelen der steden toegeruste leger des hertogs niet
aankon. De eedgenooten vermeden dan ook zorgvuldig den strijd. Alleen beproefden
zij Brabant te omsingelen, het ‘te besluiten als een hoen, dat in eene kevie gevangen
zit(1)’, in de hoop het door hongersnood te overwinnen.
Doch, hoewel de handel heel gestaakt was, verliet de burgerij den hertog niet, en,
na lange maanden vruchtelooze pogingen (Nov.1332 - Sept.1333), moest de bond
zijne onmacht erkennen. De vijandelijkheden werden, althans zonder kracht,
voortgezet tot in het midden van 1334. Doch de koning van Frankrijk

(1) Brabantsche Yeesten, deel I, blz. 513.
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was voor den hertog reeds op de bres gesprongen. Hij had door den paus aan Lodewijk
van Nevers doen bevelen, Mechelen terug te geven (Oct. 1333)(1). Adolf van de Mark
zelf, die sedert de maand September volop in de weer was om het aartsbisdom Mentz(2)
te verkrijgen, stelde geen verder belang in een hopeloozen strijd. Het leenroerig
bondgenootschap leed dus schipbreuk op den krachtdadigen wederstand des
hertogdoms. Jan III stelde een einde aan den strijd door zich te verbinden, den
oorlogvoerenden eene vergoeding te betalen (Aug. 1334). Doch sterker dan ooit,
kwam hij uit den strijd te voorschijn. In hetzelfde jaar nog, sloot hij een verbond met
den aartsbisschop van Keulen en met de graven van Henegouw, van Gelder en van
Gulik, terwijl zijn zoon Jan met Isabella van Henegouw, en Joanna van Brabant met
Willem van Henegouw trouwden(3). Zijne verzoening met het huis van Avesnes was
volledig: de plannen van Jan van Bohemen waren voorgoed mislukt, en, met hen,
ook die van den bisschop van Luik. En Mechelen, dat eerst vooral aan de hoede des
konings van Frankrijk toevertrouwd werd, kwam in 1347 voorgoed aan Brabant,
terwijl de door Lodewijk van Nevers aan Adolf van de Mark betaalde koopprijs
teruggegeven werd.

II
Jan III's zegepraal mag beschouwd worden als de beslechting, ten voordeele van
Brabant, van den ouden twist van Worringen. Zij komt maar elf jaar na de verzoening
van de huizen van Avesnes en van Dampierre (1323), zoodat de twee groote
leenroerige vraagstukken die de Nederlanden sedert het midden der XIIIe eeuw
bezighielden en hunne staatkundige houding regelden, reeds in het begin der XIVe
eeuw opgelost waren. Bij het uitbreken van den Honderdjarigen Oorlog kunnen zij,
zonder bezorgdheid om het verleden, hunne houding naar nieuwe omstandigheden
schikken. Maar om die houding

(1) S. Riezler: Vatikanische Akten zur Deutschen Geschichte in der Zeit Ludwigs des Bayern,
nrs 1631, 1765, 1787 (Innsbrück, 1891).
(2) Vroeger had hij het aartsbisdom Keulen aangevraagd. Ibid., nr 1515.
(3) Dynter: loc. cit., blz. 276.
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te begrijpen, moeten wij eenige oogenblikken wijden aan de dynastie die voortaan
eene overwegende rol spelen zal, namelijk die der graven van Henegouw en van
Holland.
Men herinnert zich, dat Jan van Avesnes in 1299 zijn neef Jan I in het graafschap
Holland opgevolgd had en dat hij, niettegenstaande de poging van den Roomschen
koning Albrecht van Oostenrijk om in het bezit van dat vorstendom te komen, het
behouden kon(1). De vereeniging onder een zelfden vorst van Henegouw in het Zuiden,
en Holland met de Friesche aanhoorigheden in het Noorden der Nederlanden, moest
tot het Bourgondisch tijdvak blijven duren. Het was een stap verder op den weg der
territoriale samentrekking, als 't ware de inleiding tot het werk van Philips den Goede.
Brabant en Limburg eenerzijds, Henegouw en Holland anderzijds, zijn dus, reeds op
het einde der XIIIe eeuw, om zoo te zeggen de eerste grondslagen van den
Bourgondischen Staat. Het Duitsche Rijk vermocht niet in 1299, evenmin als in
1288, de leenen terug te nemen die opengevallen waren door het uitsterven der inbezit
houdende dynastieën; de plaats werd dadelijk ingenomen door een inlandschen vorst,
zoodat de vermindering van het aantal heerschende huizen in Lotharingen gepaard
ging met de vergrooting van het gebied der overblijvende.
Toen Jan van Avesnes graaf van Holland werd, zag hij zich in denzelfden toestand
als, eene eeuw vroeger, zijn voorganger Boudewijn VI toen hij Vlaanderen erfde.
Het middelpunt zijner belangen was plotselings verplaatst. Inderdaad, Holland, met
zijne oude aanspraken op Zeeland, met zijne ongestremde uitbreidingen in Friesland
en zijne zeesteden die met de Vlaamsche havens begonnen te wedijveren, was
verreweg belangrijker dan Henegouw, dat, tusschen Brabant en Frankrijk ingesloten,
geen vrijen toegang tot de zee had. Het huis van Avesnes werd, door deze prachtige
erfenis, eene zeemogendheid met land voor volkplanting. Het bleek op de hoogte
zijner taak te wezen. De zoon van Jan II, Willem I (1304-1337)(2) was onder alle
opzichten een der merkwaardigste personages van zijn tijd.

(1) Zie het 1e deel van dit werk, blz 382.
(2) In Holland was hij Willem III
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De volksgunst die hij zoowel in Holland als in Henegouw verwierf, is reeds een blijk
van zijn verstand en van zijne bekwaamheid. In tegenstelling met Lodewijk van
Nevers, bij voorbeeld, kon die Waalsche vorst, die van zijn zeventien jaar af over de
zuiverst Germaansche streek der Nederlanden moest regeeren, zich naar de
omstandigheden schikken, zich met zijne nieuwe onderdanen vereenzelvigen, elke
oorzaak tot misnoegdheid vermijden. Met eene echt buitengewone behendigheid,
die men in denzelfden graad slechts bij zekere Oostenrijksche vorsten van den
nieuweren tijd terugvindt, nam hij eene dubbele levenswijze aan, evenals hij voor
de beide deelen zijner Staten eene tweevoudige regeering aanstelde. In Henegouw
zag men hem, in navolging zijner voorvaderen, rechtspreken onder de eiken van Le
Quesnoy, in de steekspelen eene lans breken, feesten en gastmalen houden in zijn
slot te Valencijn. Vandaar trok hij naar Holland, waar hij dijken en polders
bezichtigde, werken van drooglegging ondernam, charters aan zijne steden gaf, met
kooplieden beraadslaagde, het bestuur van West-Friesland inrichtte. Voor elk zijner
vorstendommen had hij een onderscheiden raad, bestaande uit lieden van de streek.
Hoewel het Fransch zijne moedertaal was, gebruikte hij het nooit in de handelingen,
betreffende zijne Dietsche onderdanen. In geen van zijne beide graafschappen kon
men hem beschuldigen, vreemdelingen ten nadeele der inlanders te begunstigen, de
‘costumen’ te schenden of de privileges te verkrachten. Henegouw en Holland
smaakten gelijkelijk de heilzame vruchten van zijne regeering. De Henegouwsche
adel, waaraan 's graven broeder, Jan van Beaumont, het toonbeeld van alle feodale
deugden en van alle ridderlijke fijnheid gaf, verspreidde toen dien hellen glans die
Jan Le Bel bezielen en de dichterlijke verbeelding van Froissart betooveren moest,
terwijl in Holland en in Zeeland een voortreffelijk bestuur ingesteld werd, de adel
zijne woeligheid beteugelen moest en de steden eene tot dan ongekende welvaart
bereikten.
Willem I had evenveel geluk met zijne buitenlandsche politiek als met het beheer
zijner Staten. De vrede dien hij in 1323 met Lodewijk van Nevers sloot, was hem in
den grond voordeelig;
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immers, mits afstand van niet te verwezenlijken aanspraken op Rijks-Vlaanderen,
viel Zeeland hem onbetwist ten deele. Als men stapt over zijne kortstondige
deelneming aan het bondgenootschap tegen Brabant in 1333, die zich door zijn wrok
tegen den hertog laat verklaren, mag men zeggen dat hij zorgvuldig vermeed zich
met de twisten zijner buren in te laten. Doch daar zijne streng in acht genomen
onzijdigheid hem aan niemand verdacht maakte, drongen zijn gezag en zijn invloed
overal binnen. Hij sloot met Brabant een muntverdrag (1323) en verkreeg later, voor
zijn zoon, de hand van de erfgename des hertogdoms. Hij trad als bemiddelaar op in
den bloedigen strijd die in het Land van Luik, tusschen bisschop en gemeenten,
geleverd werd; hij was de raadgever en de innige bondgenoot van den graaf van
Gelder, en de bisschoppen van Kamerijk en van Utrecht waren hem alleszins genegen.
Die onzijdigheid, die hem in de Nederlanden zoo heilzaam was, schonk hem
buitenslands nog meer voordeel. Evenals zijn broeder, was Willem in de eerste plaats
een bondgenoot, schier een beschermeling van Frankrijk. Die houding, die hem
voorgeschreven werd door zijne stelling tegenover de Dampierre's, verloor natuurlijk
met den vrede van 1323 hare reden van bestaan. Nu Vlaanderen hem geene onrust
meer baarde, hoefde de graaf Frankrijk's steun niet meer en, zoo hij wijselijk vermijdt,
met hem af te breken, toont hij zich toch, van toen af, teenemaal onafhankelijk te
zijnen opzichte. Reeds het volgend jaar wordt hij door den Roomschen koning,
Lodewijk van Beieren, met de kiesche zending belast, de juiste grenzen op te nemen
die Henegouw, en dienvolgens het Keizerrijk, van Frankrijk scheiden(1). Op dat
oogenblik overigens stonden Lodewijk en Willem reeds sedert lang in goede
betrekking met elkander. Reeds in 1314 had de graaf zich bij Lodewijk's partijgangers
geschaard en, als prijs zijner toetreding, den plechtigen afstand van de door Albrecht
van Oostenrijk aan het Duitsche Rijk nagelaten aanspraken op Holland en Zeeland

(1) Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, deel
III, blz. 154 (Brussel, 1874).
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bekomen(1). Sedert dan was zijne toewijding overigens heel platonisch gebleven, want
hij vermeed zorgvuldig zich te laten wikkelen in den staatkundigen en godsdienstigen
strijd die Duitschland toen beroerde(2) en, ter wille eener zaak die hem maar
aanbelangde in zooverre zij hem dienen kon, zoowel met den paus als met Frankrijk
in tweedracht te geraken. Hij bleef bij dien gedragsregel, zelfs wanneer Lodewijk,
in hetzelfde jaar dat hij geëxcommuniceerd werd (1324), zijne dochter Margareta
huwde. Die banvloek, in stede van Willem te schaden, bracht hem voordeel aan,
want de paus, die vreesde hem 's keizers leger te zien versterken, toonde zich
welwillend jegens hem. Zoo bekwam Willem, van den Heiligen Stoel, in 1327, het
noodige verlof tot het huwelijk zijner dochter Philippine met Edward III, den
jeugdigen koning van Engeland.
Dit huwelijk, dat het langdurig verbond van het huis van Avesnes met de
Plantagenet's bekrachtigde, was niet een blind toeval. Reeds van de eerste jaren zijner
regeering, was Willem, door de handelsbelangen der Hollandsche steden, er toe
gedreven geweest, nauwe betrekkingen met Engeland aan te knoopen. Als koningin
Isabella haren gemaal Edward II ontvlucht was en met haren zoon op het vasteland
kwam, wendde zij zich natuurlijk tot den graaf van Henegouw om hulp te bekomen
in het stoute plan dat zij beraamd had, Edward van den troon te werpen en den prins
van Wallis in zijne plaats te zetten. Willem aarzelde niet, haar zijne diensten te
beloven, en stelde de schitterende ridderschap van Henegouw en de schepen zijner
havens te harer beschikking. Men weet dat de door Jan van Beaumont aangevoelde
onderneming ten volle gelukte (Sept. 1326) en dat Edward de zijnen vader ontnomen
kroon bekwam. Zijn huwelijk met Philippine, te York, op 25 Januari 1328, was de
prijs waarmede hij Willem's diensten betaalde. Willem, schoonvader èn van den
koning van Engeland èn van den Keizer, nam van toen af eene stelling in, welke tot
hiertoe nog geenerlei vorst der Nederlanden gekend had. Onder allen viel hem, in

(1) Monuments pour servir à l'histoire des provinces enz., blz. 43.
(2) K. Kunze: Die politische Stellung der niederrheinischen Fürsten in der Jahren 1314-1334
(Göttingen, 1886).
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het begin van den Honderdjarigen Oorlog, de hoofdrol ten deel. Doch die groote
gebeurtenis moest niet alleen de Belgische vorsten doen opstaan. De steden zagen
hare belangen grootelijks bedreigd; dienvolgens waren zij gedwongen daaraan deel
te nemen en zich, eens te meer, met de staatkundige aangelegenheden te bemoeien.
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Hoofdstuk II
De steden in de XIVe eeuw
De XIVe eeuw, die aanvangt met de zegepraal der Vlaamsche neringen te Kortrijk,
sluit met hare verplettering te West-Rozebeke (27 Nov. 1382). Heel die eeuw door,
spelen de steden de hoofdrol in de geschiedenis der zuidelijke Nederlanden, die,
naast de namen van de vorsten, ook de namen vereeuwigt van menigen hoofdman
en volkstribuun: Nicolaas Zannekin, Willem De Deken, Jacob en Philips van
Artevelde, Jan Hyoens, Frans Ackerman, Pieter Coutereel, Pieter Andricas en meer
anderen. Voortaan verschijnen de leiders der steedsche politiek in het volle daglicht;
zij zijn niet meer ongekend gelijk schier altijd in de XIIIe eeuw het geval was, wat
blijken doet dat die politiek steeds meer gewicht krijgt en dat haar individualistisch
karakter meer en meer afgeteekend is.
Doch de steden der XIVe eeuw verschillen teenemaal van hetgeen zij in het vorig
tijdperk waren. In elk harer, gaat het gezag van het patriciaat naar de neringen, de
uitsluitende invloed van groote kooplieden en ‘ledichgangers’ (otiosi) naar de
ambachtslieden over. Evenals nergens in Europa, behalve in het Noorden van Italië,
de steden zoo vroeg ontstonden en bloeiden dan in België, evenzoo kan men nergens
elders dan te Florence het schouwspel zien, dat zij voortaan bieden. Juist als in het
machtig Toskaansch gemeenebest, worden de partijen er niet alleen door eene
politische quaestie verdeeld: de volksomwenteling die er hare bloedige ontwikkelingen
beleeft, wordt door eene maatschappelijke quaestie verscherpt. Het eeuwige
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vraagstuk dat elke nijverheidsmaatschappij kwelt, werd in die noeste steden
vroegtijdig gesteld, en zij trachtten die op hare manier op te lossen. Meer nog dan
vroeger was België, in de XIVe eeuw, een proefveld voor Europa. Parijs en Rowaan
verwachten met angstige spanning den uitslag van het oproer der Gentenaren tegen
Lodewijk van Male. Steven Marcel sluit zich aan bij de voorkampers der
volksbeweging, terwijl de Keulsche wevers geestdriftig Luik's voorbeeld volgen en,
na hunne zegepraal in 1396, de instellingen aannemen welke de Waalsche stad zich
gegeven had(1). Zoo machtig is de beweging die de steden beroert, zoo groot is de
aantrekking die zij uitoefent, dat zij zich zelfs over het platteland verspreidt en dat,
lang vóór de Jacquerie in Frankrijk en het oproer van Wat Tyler in Engeland, een
geweldige boerenopstand in Vlaanderen losbreekt.
Het belang dat de Belgische steden in de XIVe eeuw wekken, ligt niet alleen in
hare inwendige geschiedenis. Hebben zij zonder dralen al hare krachten gewijd aan
een bloedigen partijstrijd, dan bleven zij nog sterk genoeg om hare opperleenheeren
of naburen te bevechten, om het platteland aan haar gezag te onderwerpen, om haren
vorsten bovenmatige privileges te ontrukken, om, ten slotte, in de verschillende
vorstendommen eene staatsregeling in te voeren, die onbetwist door hun invloed
beheerscht wordt. Ja, zij waren gemengd in de algemeene geschiedenis van Europa,
en niets geeft een beter bewijs van hare macht, dan het bestendig streven van de
koningen van Engeland om haren bijstand tegen Frankrijk te bekomen.
Zoo de gemeentebeweging der XIVe eeuw overal tot dezelfde grondoorzaken kan
herleid worden, toch biedt zij, volgens de verschillende streken van het land,
bijzondere eigenschappen. In het Land van Luik uit zij zich niet op dezelfde wijze
als in Brabant, in Brabant niet op dezelfde wijze als in Vlaanderen en, om ze naar
waarde te schatten, moet men ze onder hare verschillende aanzichten onderzoeken.

(1) K. Bader: Beiträge zur Geschichte des Kölner Verbundbriefes, blz. 27 en volg. (Darmstadt,
1896). Zie F. Lau: Entwickelung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt
Köln bis zum Jahre 1396, blz. 160, n. (Bonn, 1898).
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I
Men mag aannemen dat de volksomwenteling in de Nederlandsche steden met de
‘Brugsche Metten’ begon. Wij hebben ongetwijfeld reeds gezien dat, vóór die
gebeurtenis, ambachtslieden en patriciërs - minores en majores - elkander bestreden,
deze om het gezag te behouden, gene om het te bemachtigen. Doch nergens nog was
eene volksbeweging gelukt. De onverhoopte zegepraal der Bruggelingen over het
bondgenootschap van den koning van Frankrijk met de poorters, alsmede de
onmiddellijke val van het aristocratisch stelsel, die daarvan in Vlaanderen het gevolg
was, bracht de geestdrift onder de ambachtslieden van de overige Belgische gewesten.
Deze kregen voor de eerste maal bewustzijn hunner macht, en dadelijk hief zich het
‘gemeen’ in Brabant en in het Land van Luik, als bij afspraak, in dezelfde vervoering
op. Die opstand viel in beide gouwen verschillend uit. Met strengheid beteugeld in
het hertogdom, was hij in het bisdom, daarentegen, het uitgangspunt van een tijdvak
van strijd en van beroering dat, in de geschiedenis der XIVe eeuw, aan die streek
schier hetzelfde belang als aan Vlaanderen geeft(1). De Waalsche volksstrijd aan de
Maasoevers en de Dietsche volksstrijd in de Scheldegouwen openbaren ons, zoowel
door de menigvuldigheid hunner uitingen als door de verscheidenheid van de kringen
waarin deze verschenen, bijna al de aanzichten die, in dat tijdvak der middeleeuwen,
aan de steedsche volksbeweging eigen zijn.
Onder de Belgische steden, had Luik langen tijd, zooals wij zagen(2), een gansch
eigen uitzicht. Vóór het einde der XIVe eeuw, toen de exploitatie zijner kolenmijnen
eenig belang kreeg, kende het geene grootnijverheid, en zijn handel bleef, tot ongeveer
hetzelfde tijdstip, veel minder beduidend dan die van Maastricht, dat, door zijne
betere ligging, uit het doorvoerverkeer

(1) ‘Hoc anno [1302] populares contra insignes quasi universaliter eriguntur ubique. In Brabantia
tamen cum insurgerent supplantantur, sed in Flandria et Leodio longo tempore restiterunt’.
Hocsem: loc. cit., deel II, blz. 337. Zie Gesta abbat. Trudon., uitg. C. de Borman, deel II,
blz. 232.
(2) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 268 en volg..
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tusschen de havens der kust en de Rijnstreek veel voordeel haalde. Doch het ontbrak
Luik niet aan andere hulpbronnen om tegen die zoo ongunstige verhoudingen op te
wegen. Inderdaad, Luik was de zetel van het grootste bisdom der Nederlanden; het
telde binnen zijne muren zeven collegiale kerken, twee groote abdijen en menigvuldige
mindere kerken. Niet aan de natuur, doch aan de geschiedenis dankte het den rang,
dien het innam. Geestelijken, monniken, pleiters onderhielden daar eene beweging
die wel is waar zich teenemaal onderscheidde van die der nijverheidssteden van
Vlaanderen en Brabant, doch die geenszins minder levendig was. Te Luik vond men
geene duizenden ambachtslieden die van de lakennijverheid leefden(1), zooals in de
naburige steden; de Luiksche kooplieden, daarentegen, deden goede zaken, dank zij
de geestelijkheid en de talrijke vreemdelingen die de stad ten allen tijde herbergde,
en hadden het beter dan ergens elders. Ten slotte vond men te Luik die in wijken en
achterbuurten verdreven loonarbeiders niet, zooals in alle andere groote steden der
Nederlanden. Het grootste deel der bevolking bestond uit onafhankelijke
ambachtslieden en winkeliers, die hun eigen huis bewoonden.
Uit dit eigen karakter van het Luiksche kleinburgerdom, kan men lichtelijk besluiten
dat het karakter van het patriciaat daarmede overeenstemde. Het feit dat het te Luik
aan loonarbeiders ontbrak, bewijst dat men er ook die klasse van werkgevers niet
vond, welke, in Brabant en in Vlaanderen, de steedsche aristocratie uitmaakte. De
poorters van Luik verschijnen ons veeleer als kleinhandelaars in lakens, in den aard
van de Duitsche Gewandschneider of als wisselaars, die in de bestendige
geldverlegenheid van de geestelijke stichtingen van de stad en van het

(1) In de XIIIe eeuw gaan eenige Luiksche kooplieden wol in Engeland koopen (Höhlbaum:
Hansisches Urkundenbuch, deel III, blz. 406). Doch de Luiksche lakennijverheid kon tegen
de mededinging van Vlaanderen en Brabant niet op. In de XIVe eeuw hebben de Luiksche
wevers nog slechts eene plaatselijke belangrijkheid. In 1344 stellen zij aan bisschop Adolf
van de Mark voor, hem in zijn strijd tegen de gemeente te helpen, als hij zijnerzijds de in
1339 ingerichte jaarmarkt wil afschaffen, ‘daar deze den prijs van het laken doet dalen’.
(Mathias von Lewis: Chronicon, uitg. St. Bormans, blz. III [Luik, 1865]). Zie de Chestret
de Haneffe: Bulletin de l'Institut archéolog. liégeois, deel XXIII, blz. 43 (1893). - Volgens
Jan van Stavelot: Chronique, uitg. J. Borgnet, blz. 292 (Brussel, 1861), waren er in de XVe
eeuw te Luik slechts 120 tot 140 wevers.
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bisdom, welke evenals de meeste grondbezitters in de laatste helft der middeleeuwen
diep in schulden staken, eene rijke bron van inkomsten vonden. In weerwil van het
klein aantal ons ten dienste staande bronnen, mag men nochtans met zekerheid
vermoeden dat Luik, in de XIIIe eeuw en tijdens een deel der XIVe eeuw, evenals
Atrecht, eene bankiersstad was(1). Terwijl de poorters in Vlaanderen beschuldigd
worden de loonen te besnoeien en de arbeiders te verdrukken, worden zij in de
bisschopsstad vooral beticht van geldknoeierijen en verdachten woekerhandel(2).
Vroegtijdig was eene onverholen vijandschap uitgebroken tusschen hen en het
Sint-Lambrechtskapittel, rond hetwelk de overige Luiksche geestelijken zich
schaarden. Het aantal en het gezag der geestelijken maakten hen tot geduchte
tegenstrevers, en hunne macht werd nog versterkt door den steun welken de kleine
burgers hun gaven in den nu eens heimelijken, dan weer openlijken strijd dien zij
den schepenen en den geslachten leverden. De voortreffelijke kronijkschrijver Hocsem
bewaarde ons eene merkwaardige getuigenis van den gemoedstoestand waarin, in
de XIVe eeuw, menig kanunnik verkeerde. Na de gebreken en voordeelen van de
oligarchia en de democratia gewikt en gewogen te hebben, aarzelt hij niet aan deze
laatste de voorkeur te geven en, trots den aristotelischen vorm waarin hij zijne
gedachten kleedt, mag men aannemen dat de gebeurtenissen van zijn tijd eenigen
invloed op dit besluit geoefend hebben(3).
De patriciërs bleven tegenover hunne vijanden niet alleen staan. De bevoegdheid
van de Luiksche schepenbank die, in onderscheid met hetgeen in andere steden
gebeurde, zich over het geheele bisdom uitstrekte, bracht haar bestendig in betrekking
met met den adel van Haspengouw. Vriendschapsbanden ontstonden weldra tusschen
de poortersgeslachten van de stad en de adellijke geslachten van den buiten. Beide
groepen vonden

(1) De Miroir des nobles de la Hesbaye van Jacob van Hemricourt geeft talrijke inlichtingen
over eene menigte Luiksche patricische familiën der XIVe eeuw. In schier al die familiën
vindt men lakenkoopers en vooral wisselaars. Zie ook C. De Borman: Les échevins de la
souveraine justice de Liége, deel I (Luik, 1892).
(2) Hocsem: loc. cit., blz. 317, 328.
(3) Hocsem: loc. cit., blz. 283 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

33
daarin voordeel, want zoo de huwelijken die weldra tusschen beide gesloten werden,
tal van burgersfamiliën in de ridderschap deed opnemen, brachten zij anderzijds bij
den verarmden landadel den rijkdom der steedsche wisselaars en kooplieden binnen.
Gemeenschap van belangen bevestigde meer en meer een verbond dat, reeds in den
aanvang der XIVe eeuw, de gesteldheid van het patriciaat grondig veranderde.
Zichtbaar verliest het, van dat tijdstip af, zijn steedsch karakter, Zijne leden apen
zeden en gewoonten der ridders na(1), koopen heerlijkheden in de nabijheid van de
stad, brengen eene menigte edelen in de poorterij. Evenals in de Vlaamsche en
Brabantsche steden, neemt deze laatste geene rijkgeworden ambachtslieden meer
op, doch versmelt zij zich, zooveel doenlijk, met eene klasse die, door haren oorsprong
en door hare levenswijze, vreemd aan de steedsche bevolking is. Daardoor verergerde
zij nog hare slechte verstandhouding met het ‘gemeen’. Hoe meer welstand onder
de neringen kwam, des te ondraaglijker scheen de heerschappij der geslachten.
Tusschen hen en het volk was een wezenlijke klassenhaat merkbaar; de stijgende
hoogmoed der eenen vermeerderde gedurig bij de anderen eenen wrevel, die bij de
eerste gelegenheid moest losbarsten(2).
Het verbond dat de patriciërs met den adel gezocht hadden, moest hun duur te
staan komen. Op het einde der XIIIe eeuw, trokken de edelen hen in den oorlog der
Awans en der Waroux, in denwelken, vijf en veertig jaar lang, al de geslachten van
het land gewikkeld waren en die op de schier volkomen uitroeiing der
Haspengouwsche ridderschap uitliep(3).
Zoo stonden de zaken, als men kond kreeg van de gebeurtenissen in Vlaanderen.
Terstond kwamen de neringen bijeen. Zij eischten dat voortaan een van de beide
maitres à temps (burgemeesters) der stad onder hen gekozen werd. De verraste

(1) Zie C. de Borman: op. cit. De eerste Luiksche patriciër die den titel van ridder nam, moest
Jan Surlet (1285-1312) zijn. Ibid., blz. 97.
(2) Zie in de Chronique de Jean d'Outremeuse, deel VI, blz. 29, eene anecdote die den haat van
de geslachten tegenover de in gilden vereenigde ambachtslieden in een helder daglicht stelt.
(3) Jacob van Hemricourt's verhaal van dezen oorlog is, onder alle opzichten. een der leerrijkste
bronnen voor de kennis der adellijke zeden in de XIVe eeuw. Het is ongeloofbaar dat daarvan
nog geene critische uitgave bestaat.
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patriciërs waagden het niet, door eene weigering, een onheilspellenden opstand uit
te lokken. Doch zij weken maar voor 't geweld en koesterden de stille hoop, de stad
onder hunne uitsluitende heerschappij terug te brengen, zoodra de gemoederen zouden
bedaard zijn. Dat beproefden zij reeds na den dood van bisschop Adolf van Waldeck
(December 1302), die, naar het voorbeeld van Gwijde van Dampierre, met het volk
gemeene zaak gemaakt had. Zij stemden terstond de lichting van de fermeté, eene
gelijkelijk door ambachtslieden en geestelijken gehate gemeentebelasting, en gaven,
om hunne tegenstrevers te tarten en met hunnen genadeloozen haat voor de in
Vlaanderen door den koning van Frankrijk en door de Leliaards bestreden democratie
te pronken, aan hunne zonen die het ongeld moesten ontvangen, den beteekenisvollen
naam van pueri de Francia (kinderen van Frankrijk)(1). Die uitdagingen vielen
jammerlijk uit. De geestelijkheid en 't ‘gemeen’ vereenigden zich tot den wederstand.
De eerste sprak het ‘interdict’ over de stad uit, terwijl het tweede, aangemoedigd
door de krachtdadige houding der beenhouwers, naar de wapens greep. Voor den
banvloek, eenerzijds, en de pieken, anderzijds, legden de ‘grooten’ weer den duim.
De neringen bleven in het bezit van de veroverde voordeelen. In 1303 ziet men, voor
de eerste maal, hare namen op de charters der stad(2).
De patriciërs moesten erkennen dat zij de macht hunner tegenstrevers onderschat
hadden. Zij begrepen dat krachtdadige pogingen hoefden om het verloren terrein te
heroveren en eenen strijd vol te houden die, naar het voorbeeld der hoofdstad, in alle
‘goede steden’ van het vorstendom uitgebroken was. Te Sint-Truiden wordt een gilde
van boogschutters ingericht, om het volk in bedwang te houden(3). Terzelfder tijd
zoekt de aristocratische partij, door het verbond van de Vlaamsche Leliaards met
Philips den Schoone aangespoord, den bijstand

(1) Hocsem: loc. cit., blz 337.
(2) St. Bormans et E. Schoolmeesters: Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liége, deel III,
blz. 35 (Brussel, 1898). Op 29 April van hetzelfde jaar, belooft het kapittel, als goede heeren
en vrienden, aan de gemeenschap en aan de ambachten van Luik, hen te beschermen tegen
de burgemeesters, de schepenen en de groote burgers van de stad en tegen hunne kinderen.
Ibid., blz. 33.
(3) Ibid., blz. 114.
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van den hertog van Brabant te bekomen, ‘om in een gelijken of beteren toestand te
komen als toen, wanneer het thans heerschende gemeen omhoogkwam(1)’. Zij deed
ook toenaderingen tot bisschop Theobald van Bar, die over den stijgenden invloed
van het kapittel in de regeering misnoegd was en de aangeboden hulp gaarne aannam.
Dus hangt het lot van 's lands regeering af van den strijd tusschen patriciaat en
ambachten. Twee elkander vijandige bondgenootschappen komen tot stand: eenerzijds
staan het kapittel en 't ‘gemeen’, anderzijds de bisschop en de ‘grooten’. De botsing
is nakend. Doch de edelen aarzelden het door de ambachten aangeboden gevecht aan
te nemen. Men vocht niet: men onderhandelde, en de te Vottem gesloten vrede
bevestigde eens te meer de veroveringen der ambachtslieden (1311).
De dood van Theobald van Bar (Mei 1312) deed, eenige maanden later, de zoo
lang uitgebleven botsing uitbreken. Volgens de ‘costume’, moest nu een momboor
(mambourg) aangesteld worden die, tot de verkiezing van den nieuwen bisschop,
belast was met het beheer van het land. Het Sint-Lambrechtskapittel benoemde zijnen
grootproost, Arnulf van Blankenheim; de edelen verklaarden zich voor graaf Arnulf
V van Loon. In die omstandigheden, was de houding noch van het ‘gemeen’, noch
van het patriciaat twijfelachtig. Het eerste trad des te krachtdadiger de keus van het
kapittel toe, als het zag dat het ander zijne zaak enger met die van Arnulf van Loon
verbond. Deze laatste kon gemakkelijk de Haspengouwsche ridderschap, de ‘grooten’
van Luik en die van Hoei doen besluiten, de stad te verrassen. De aanval geschiedde
in den nacht van 3 op 4 Augustus 1312. De ‘grooten’ moesten de vleeschhalle in
brand steken om hunne buiten de vestingen wachtende medeplichtigen te seinen, dat
het oogenblik daar was om de stad binnen te dringen. Het gerucht, de vuurgloed
wekken de inwoners. De ambachtslieden ijlen naar de markt, terwijl de proost, in de
hoofdkerk, eenige rond zich geschaarde kanunniken en dienaren wapent. De nadering
van deze onverwachte

(1) Ibid, blz. 73.
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versterking doet over de zegepraal beslissen. Onder de kanunniken waren eenige
edelen, als vroeger de beroemde Willem van Gulik, die het wapenbedrijf kenden(1).
Zij stelden zich aan de spits der volksmenigte, die het leger der geslachten en der
edelen langzamerhand naar den heuvel van Publemont drong. Onstuimig aangevallen
door de boeren van het omliggende en de kolenmijnwerkers van Sinte-Margareta,
die de Luikenaars ter hulp gesneld waren, van alle zijden overmand, komen de
‘grooten’, uitgeput, vóór Sint-Martenskerk, binnen dewelke zij eene schuilplaats
zoeken. Doch de verbittering heeft alle mededoogen uit de harten gerukt. De kerk
wordt in brand gestoken met al de vluchtelingen die er in zijn, en, als de zon over
deze ‘Luiksche Metten’ verrijst, stijgen de laatste walmende rookwolken uit de
puinhoopen op(2).
Die ramp verstomde de partij der ‘grooten’. Zij waagde het niet hare dooden te
wreken en, voorshands toch, het ‘gemeen,’ dat zijne macht zoo vreeselijk getoond
had, verder te bestrijden. Door den op 14 Februari 1313 bezegelden vrede van
Angleur, nam de politieke heerschappij der geslachten een einde(3). Om voortaan van
de magistraat deel te maken, moest men in een ambacht ingeschreven zijn. Eenige
jaren lang, stond Luik onder eene zuivere volksregeering.
De vrede van Angleur werd kort vóór de benoeming van Adolf van de Mark
gesloten. Niets laat veronderstellen, dat de bisschop dien vrede niet rechtzinnig
toetrad, en toch brak, korten tijd nadien, de oorlog tusschen hem en het volk uit. Men
zou zich erg bedriegen, moest men, zooals dit tot hiertoe geschiedde, dien oorlog
toeschrijven aan de stelselmatige vijandschap van den vorst-bisschop tegenover de
ambachten. Wat men er ook over zegge, noch Adolf noch zijne opvolgers toonden
zich der volkspartij vijandig. Het was hun volkomen onverschillig, of de steden
bestuurd werden door de ‘grooten’ of door de ‘kleinen’, als hunne heerlijke
voorrechten maar geëerbiedigd werden; zij waren bereid de burgerij van elke

(1) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 387.
(2) Hocsem: loc. cit., blz. 356, 357.
(3) St. Bormans: Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 141 (Brussel,
1878).
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stad zich naar eigen verkiezing te laten inrichten, als zij maar zorg droeg, het eigen
gebied der gemeentebelangen niet te buiten te gaan. Doch juist dat gebied was moeilijk
te bepalen. Het vorstelijk gezag en het stedelijk gezag verschilden al te zeer door
hunne strekking, om naast elkander te kunnen handelen. De territoriale Staat, een
mengelmoes van ongelijksoortige krachten, standen en grondbeginselen, moest, om
in evenwicht te geraken, een lang tijdperk van botsingen beleven, in hetwelk èn
vorsten èn steden noodzakelijker wijze de hoofdrol zouden spelen.
Wij hebben gezien dat het aan zulke botsingen niet ontbroken had, ten tijde dat
de patriciers de regeering van de steden in handen hadden. Doch van den dag af
waarop de ambachten het gezag bemachtigden, werden zij veel erger. Tusschen de
gemeenten waar alle ambten verkiesbaar waren, waar alle burgers aan de openbare
zaak deel hadden, waar een iegelijk steeds bezorgd was voor het onmiddellijk en
uitsluitend voordeel van de stad, en den vorst die in zijne ‘landsheerlijkheid’ de bron
zijner macht zag, die omgeven was van een geheimen raad van ridders,
rechtsgeleerden en onverantwoordelijke ambtenaars, die gelijktijdig de belangen van
zijn huis, en die van de edelen, de geestelijkheid en de burgers moest voorstaan,
waren botsingen onvermijdelijk, en die botsingen moesten oorlog doen ontstaan.
Doch aanvankelijk was die oorlog geen principenstrijd. Eerst langzamerhand maakte
de ruwe vijandschap der tegenover elkander staande krachten plaats voor van haar
streven bewuste partijen, en namen poorterij en adel, die in eene gemeenschappelijke
oppositie tegen de steeds meer en meer overweldigende politiek der steden, rondom
den vorst geschaard waren, bij het aanbreken van het Bourgondisch tijdvak een zuiver
monarchaal ideaal aan. Bij den aanvang van de regeering van Adolf van de Mark,
was men daarvan nog ver verwijderd.
Nooit was de toestand van het Land van Luik beroerder geweest, dan op het
oogenblik dat de nieuwe bisschop zijne intrede in de hoofdstad hield (Kerstmis 1313).
De strijd tusschen de Awans en de Waroux, die elkander steeds met razernij
uitmoordden, was geenszins onderbroken geweest door den gemeenteopstand. Te
vergeefs had Adolf gepoogd hen te verzoe-
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nen. Doch zijn eigen gezag noch dat zijner ambtenaren, waarvan overigens het
grootste deel als vreemdelingen gehaat werden, werd door niemand geëerbiedigd,
zoodat hij zich gedwongen zag zelf partij tusschen de oorlogvoerenden te kiezen.
Zijne tusschenkomst ten voordeele der Waroux dreef de Awans naar de partij der
steden en uit dien strijd der geslachten ontstond een algemeene burgeroorlog. De
verhalen van de kronijkschrijvers van dien tijd getuigen van de verwarring die daarop
volgde. De plunderingen, moorden, wraaknemingen, gruwelen van allen aard die zij
ons vertellen, houden ons den loop der gebeurtenissen verborgen als eene rookwolk,
die slechts haastige schimmen en verwarde bewegingen laat onderscheiden.
Hoe het overigens ook zij, gewis maakten de steden de omstandigheden ten nutte
om de bisschoppelijke rechten dapper te besnoeien. De groote hongersnood van 1315
ontwapende de strijders(1). De op 18 Juni 1316 gesloten vrede van Fexhe(2) was een
dubbelzinnig verdrag dat èn vorst èn steden gelijkelijk wilde tevreden stellen en
geenerlei oplossing bood. Doch, daar die vrede de houding van de burgerij niet
uitdrukkelijk veroordeelde, was hij werkelijk eene nederlaag voor den bisschop. De
straffeloosheid verstoutte de gemeenten en, gedurende de volgende jaren, dachten
zij dat alles haar toegelaten was. De Luikenaars verjoegen hunnen meier,
bemachtigden de hooge rechtsmacht, bemeesterden de wérixhas, w.z. onlanden in
het omliggende der stad, die eene hooge waarde hadden, ter wille van de kolen die
men er begon op te halen(3). Ja, om den bisschop te bevechten, lichtten zij een leger
soldeniers. De meeste ‘goede steden’ volgden het voorbeeld der hoofdstad. De sloten
des bisschops werden allerwegen bestormd, zijne ambtenaren door het volk verbannen
of achtervolgd. De lieden van het platteland lieten zich in menigte bij de burgerij
opnemen, om aan de rechtsmacht hunner heeren te ontsnappen.
De toestand werd nog hachelijker toen de mare van den grooten opstand van
Kust-Vlaanderen tegen Lodewijk van Ne-

(1) F. Curschmann: Hungersnöte im Mittelalter, blz. 208 (Leipzig, 1900).
(2) Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 154.
(3) Jean d'Outremeuse: loc. cit., blz. 632.
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vers in het Land van Luik kwam. Het tegen de stad uitgesproken ‘interdict’, de
uitwijking van het Sint-Lambrechtskapittel bleven zonder uitwerksel. De bisschop
kon dan gelooven dat eene wezenlijke omwenteling op handen was en dat, op de
puinhoopen van de aloude orde, eene nieuwe maatschappij zou gesticht worden,
waarin het gezag des vorsten naar de onverwinbare, alom zegevierende
ambachtslieden zou overgaan(1). Nadat hij naar Hoei gevlucht was, dat hem uit naijver
tegen Luik aanvaardde en voor hem een even kostbaar steunpunt was als Gent, rond
denzelfden tijd, voor den graaf van Vlaanderen was, bad hij den paus en den koning
van Frankrijk om bijstand tegen dat zegepralende ‘ruwe plebs’, riep hij zijne Duitsche
verwanten, Adolf II graaf van de Mark, Reinoud II graaf van Gelder, Adolf VI graaf
van Berg, Geeraard IV graaf van Gulik, ter hulp, en schaarde hij rond zich de ridders
van de diocese, alsmede Brabantsche edellieden, die met blijdschap ten strijde togen
om de bedreigde maatschappelijke orde te redden. De nederlaag van Kassel (23
Augustus 1328), waarbij de oproerige Vlamingen verpletterd werden, verstoutte den
bisschop om den slag te wagen. Op 25 September 1328 ontmoette hij het leger van
Luik en van de ‘goede steden’ nabij Hoeselt, en verplette hij het.
De beide eerste groote oorlogen, die in de Nederlanden tusschen vorsten en steden
uitbraken, eindigden dus, nagenoeg op denzelfden tijd ten voordeele der vorsten. Na
den slag van Kassel werden de souvereine rechten van den graaf van Vlaanderen,
na den slag van Hoeselt de souvereine rechten van den bisschop van Luik teenemaal
hersteld. Evenmin als aan Brugge, gelukte het Luik een onafhankelijk gemeenebest
te worden. Eene noch andere stad vermocht, hetgeen in Duitschland zoo dikwijls
geschiedde, den titel van ‘vrije stad’ te verwerven. Trots de ijverigste pogingen, die,
in Vlaanderen, duurden tot bij de regeering van Karel V, te Luik tot in het midden
der XVIIe eeuw, konden zij het juk van het hooger gezag niet afschudden. Zij werden
niet een Staat in den Staat, doch bleven

(1) Zie in Hocsem: loc. cit., blz. 388, zijn brief aan den koning van Frankrijk.
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gevangen in de territoriale vorstendommen, waaruit zij ontsnappen wilden; zoo zij
daarvan de werkzaamste en krachtigste ‘leden’ waren, zoo zij daar in de eerste plaats
een overwegenden invloed bemachtigden, zoo hare vrijheid en onafhankelijkheid
krachtdadig afstaken bij de steeds toenemende onderworpenheid der Fransche steden
aan de Kroon, dan vermochten zij toch niets meerder. Zij hielden het midden tusschen
de Duitsche freie Reichsstädte en de streng door baljuws en provoosten bewaakte
Fransche steden.
Hare macht en haar rijkdom verklaren licht waarom zij het lot dezer laatste steden
niet deelden. Doch waren zij ontoereikend om haar den rang der eersten te
verschaffen? Waarom heeft bij voorbeeld Luik, dat, om zijn aantal inwoners als om
zijne hulpbronnen, voor de bisschoppelijke steden van het Duitsche Rijk waarlijk
niet moest onderdoen, de ‘onmiddelbaarheid’ van een vrij groot aantal Duitsche
steden niet bekomen? Die vraag schijnt moeilijk te beantwoorden, en toch is zij het
niet.
Zelfs wanneer een stedelijk gemeenebest tegenover den territorialen vorst
onafhankelijk is, is het daarom, inderdaad, niet volkomen onafhankelijk. Alleen als
het zich onder het rechtstreeksch gezag van den opperleenheer stelt, ontsnapt het aan
het gezag van zijn graaf of bisschop. De Duitsche vrije Rijksstad is maar vrij in dezen
zin, dat zij hare onderwerping aan het naburige, en juist hierdoor strenge gezag van
haren heer verwisselde tegen hare onderwerping aan het verre, en juist hierdoor zeer
zwakke gezag des keizers. Doch, in de XIVe eeuw is de keizer een vreemdeling in
de Nederlanden geworden. Men vergeet dat hij bestaat; men denkt er niet aan, zijne
tusschenkomst in te roepen. De houding der Luikersteden maakt, in dit opzicht, elken
twijfel onmogelijk. In plaats van Adolf van de Mark te dagen vóór Lodewijk van
Beieren, die, als vijand deszelven, de gelegenheid niet zou hebben laten voorbijgaan,
zich in haar voordeel te uiten, en haar, zoo niet stoffelijke hulp, dan toch
vrijheidsbrieven zou verleend hebben die zij tot rechtvaardiging harer muiterij konden
inroepen, richten zij hare ijdele klachten tot den paus(1). Naar het eenig gezag dat haar
een rechtstitel

(1) Hocsem: loc. cit., blz. 392.
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tegen de aanspraken des bisschops had kunnen verleenen, zien zij niet om; het eenige
middel om vrije stad te worden, beproeven zij niet. Het bewustzijn van hare
onderhoorigheid aan het Duitsche Rijk moet teenemaal verdwenen zijn; haar politiek
leven moet voortaan gansch besloten zijn binnen de enge grenzen van het vorstendom.
Die toestand dien wij, hoewel onder een tamelijk verschillenden vorm, ook in
Vlaanderen aantreffen, maakte haar de zegepraal onmogelijk. Daar zij alleen op hare
eigen krachten moesten steunen, moesten zij noodzakelijker wijze mislukken.
Inderdaad, haar streven was te uitsluitend om, buiten de burgerij, aanhangers te
winnen. Hare zegepraal hadde eene verpletterende overhand aan hare eigen belangen
gegeven, alles aan haar eigen voordeel geofferd, iedereen buiten haar zelve geschaad.
Reeds bij het begin van den strijd zagen zij dan ook niet alleen den adel, die tegenover
haar den wederstand des plattelands belichaamde, maar ook het kapittel, dat haar
vroeger zoo dikwijls bijgestaan had, de partij des bisschops kiezen. Zij werden dus
overwonnen door het tegen haar opgestane verbond van de door haar bedreigde
belangen. Hare eigen zelfzucht kwam zich breken op de zelfzucht van anderen. Haar
strijd met den bisschop was in werkelijkheid een strijd tusschen haar en den
territorialen Staat, en deze laatste moest de overhand krijgen. De vrede van Fexhe,
die te midden van burgeroorlogen geteekend werd, was het uitgangspunt van 's lands
staatsregeling. Eenige weken na den slag van Hoeselt (4 October 1328), werd hij
plechtig bevestigd(1).
De vonnissen die de opstandelingen troffen en in de geschiedenis gekend zijn
onder de namen van ‘vrede van Wihogne’, ‘vrede van Flône’ en ‘vrede van Jeneffe’(2),
verdienen eenige oogenblikken onze aandacht. Zij stelden natuurlijk een einde aan
de inbreuken, die Luik op 's bisschops heerlijke rechten gepleegd had; zij ontnamen
aan die stad de hoogere rechtsmacht, verplichtten haar de wérixhas terug te geven,
be-

(1) Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 198.
(2) Ibid., blz. 194, 210, 210.
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snoeiden de aan het poortersrecht verbonden bovenmatige privileges en bemoeilijkten,
voor de toekomst, de opneming van ‘hagepoorters’. Doch zoo men daarin zeer klaar
het doel ziet, de zelfstandigheid van de stad tot eene met de souvereiniteit des vorsten
vereenigbare maat te beperken, vindt men daarin geene de minste poging, het
voormalig aristocratisch stelsel weder in te voeren, de verouderde aanspraken van
het patriciaat in te willigen, de ‘kleinen’ eenvoudig terug onder de voogdij der
‘grooten’ te stellen. Men dacht er niet aan, de gelijkheid der burgerlijke rechten op
te heffen; geenerlei economisch of gerechtelijk voorrecht der hoogpoorterij werd
hersteld. Doch anderzijds schafte men het onmiddellijk beheer van de stad door de
ambachten teenemaal af. Deze bleven als nijverheidsgilden bestaan, doch hielden
op, staatkundige vereenigingen of kiescolleges te wezen; hunne hoofdlieden zaten
voortaan niet meer in den raad. In 1330 bracht de vrede van Jeneffe heel het stedelijk
gezag in de handen der burgemeesters, gezworenen en raden, die voortaan uitsluitend
het recht bezaten, algemeene vergaderingen voor de burgerij te beleggen. Alle ambten
werden bij helft tusschen de ‘kleinen’ en de ‘grooten’ verdeeld, en de raad, die vroeger
bestond uit de hoofdlieden der ambachten, werd vervangen door een nieuwen raad
van tachtig, in de zes buurten der stad gekozen leden(1). Overigens waren het de
burgemeesters en gezworenen die de leden van dien raad kozen; zij ook hadden alleen
het recht, als zij het goedvonden, eene algemeene vergadering van al de burgers te
beleggen.
De aan de stad opgelegde hervorming was, zooals men ziet, een rijpelijk overwogen
en onder den invloed van zeer heldere denkbeelden voltrokken werk. Zij had voor
doel, in de toe-

(1) De stad Luik was verdeeld in zes buurten (vinâves), die van zeer ouden oorsprong moeten
zijn en gansch overeenkomen met de paraiges van Metz (zie F.D.H. Klipffel: Les paraiges
Messins [Parijs, 1863]). In de XIVe eeuw hadden die buurten een meier en gezworenen, over
wier rechtsmacht wij ongelukkiglijk geene inlichtingen bezitten. Tot bij de invoering van
het onmiddellijk beheer van de gemeente door de ambachten, werden de gezworenen van
den raad in de buurten gekozen. De volksomwenteling had, te Luik evenals elders, voor
gevolg, in het gemeentewezen, de territoriale omschrijvingen door personengroepen
(ambachten) te vervangen.
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komst alle nieuwe opstanden te voorkomen. Daartoe verzwakt zij het talrijkste deel
der burgerij - de handwerkslieden - door de tenietdoening der ambachten als politieke
lichamen en, doet zij het, tot meerderen waarborg, al de ambten der gemeente met
de afstammelingen der voormalige geslachten deelen. Doch met deze hervorming
ging het evenals met zoovele anderen, die, in de XIVe eeuw, met hetzelfde doel
beproefd werden. De vernuftig uitgedachte sluitboomen die zij vóór den drang der
volkskrachten stelde, waren al te broos om lang te wederstaan. Het openbaar leven
had zich bij de ambachtslieden ontwikkeld evenals het zich, twee eeuwen vroeger,
bij de kooplieden der portus ontwikkeld had en moest noodzakelijk zijn algeheelen
bloei betrachten. Het belang van elk ambacht was te rechtstreeks betrokken in het
bestuur van de stad, om het goedwillig heel aan de magistraat af te staan. De
economische inrichting der stad die aan elk bedrijf zijne rol, zijne bevoegdheid en
zijne bijzondere verordening gaf, die van de leden van elk bedrijf een met machtig
solidariteitsgevoel toegerusten zedelijken persoon maakte, eischte onweerstaanbaar
ook eene politische inrichting. De verschillende ambachten mochten nog zoo naijverig
op elkander en uitsluitend op eigen voordeel bedacht zijn, toch moesten zij met
elkander gemeene zaak maken om uit den hun opgelegden nieuwen toestand te
geraken. Hoe weinig vatbaar ook voor klassegeest, voelde elk hunner des te dieper
zijn eigen verval, en, uit de eenstemmigheid der algemeene misnoegdheid, ontstond
noodzakelijker wijze een algemeen verzet.
De meester der kleinen, de pelswerker Pieter Andricas, een der eersten dier
burgerspolitiekers die in de geschiedenis der XIVe eeuw zoo veelvuldig voorkomen,
stelde zich aan het hoofd der oppositie. Reeds in 1331 brak een oproer uit. Daar het
geheim verklapt werd, mislukte dat oproer. Doch de bisschop zag daarin een vreeselijk
kenteeken en meende dat de verordening van 1330 den ambachtslieden nog te veel
zelfstandigheid liet, en hij besloot ze te verstrengen. Dienvolgens werd de vrede van
Vottem, - door het volk ‘de wet van 't gemor’ genoemd, - op 10 Juli 1331
afgekondigd(1). Hij onderwierp de ambach-

(1) Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 216.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

44
ten nog strenger dan vroeger aan het vorstelijk gezag: hunne hoofdlieden werden
vervangen door ‘warderers’, die de schepenbank moest aanwijzen; deze moest
bovendien, binnen de twee maanden, de standregelen van alle ambachtsgilden herzien.
De straffen, uitgevaardigd tegen degenen die zonder volmacht eene volks vergadering
belegden of de banklok luidden, werden verzwaard; ten slotte werden vervolgingen
bevolen tegen alle toekomstige poging om, met woorden of met daden, een opstand
in de stad te verwekken.
De strengheid dezer nieuwe verordening vermocht niets meer dan de betrekkelijke
mildheid der oude. Trots alles, bleven de ambachten standvastig aanspraak maken
op hun aandeel in het bestuur. In 1343 kregen zij eindelijk voldoening. De ‘brief van
Sint-Jacobs’ verklaarde den raad toegankelijk tot hunne hoofdlieden, liet hun de
verkiezing van de ‘gezworenen der kleinen’ over en besliste dat het verzoek van
twee of drie ambachten voortaan zou volstaan om de burgemeesters eene algemeene
vergadering van de burgerij te doen beleggen(1). Luik bezat toen, verscheidene jaren
lang, een gemeentewezen dat de Brabantsche steden eerst op het einde der XIVe
eeuw zouden krijgen. Inderdaad, de ambachten hadden weder deel in het bestuur van
de stad, doch samen met anderen. De ‘grooten’ deelden als te voren de macht met
hen: zij stelden een der beide burgemeesters (maîtres à temps), de helft der
gezworenen en de helft der raden aan.
Doch dat stelsel, dat te Leuven en te Brussel kon bestaan, moest te Luik vroeg of
laat verdwijnen. Inderdaad, het evenwicht dat het tusschen de beide deelen der
steedsche bevolking hield, was kunstmatig. Sedert het bloedbad van 1312 hadden
de Luiksche patriciërs in de stad allen invloed verloren. Meer en meer in den lagen
adel versmolten, waren zij der gemeentebelangen schier teenemaal vreemd geworden.
Sedert 1330 is hunne rol gansch onbeduidend, en men mag gelooven dat het
tegenwicht dat zij, naar luid der verordeningen, tegenover de ambachtslieden moesten
vormen, inbeeldig bleef. Zij zelven

(1) Bormans: Ordonnances, deel 1, blz. 248.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

45
gaven zich daar rekenschap van en verzaakten ten slotte, in 1384, vrijwillig aan hun
aandeel in het bestuur van de stad, dat voor hen nog slechts een ijdele eerepost, eene
onnutte uitgave en een vervelende last geworden was(1).
Sedert dien en tot aan de groote oorlogen van het huis van Bourgondië, oefenden
de ambachten alleen de heerschappij in de stad uit. Alleen zij die zich bij hen lieten
inschrijven, genoten voortaan politieke rechten. De raad, wiens gezworenen door
hen jaarlijks aangesteld en door hunne hoofdlieden nagegaan werden, was nog slechts
een bestuurswerktuig, dat zij naar eigen believen regelden. De beide in dezen raad
genomen burgemeesters waren de uitvoerders van den wil des volks, want alle
belangrijke vraagstukken moesten aan de beraadslaging der twee en dertig ambachten
onderworpen, en in elk hunner door besluiten (sîeultes) met stemmenmeerderheid
beslist worden. Wat bij deze inrichting - de zuiverst democratische welke de
Nederlanden tijdens de middeleeuwen kenden - het meest treft, is misschien minder
het grondbeginsel van de rechtstreeksche regeering van en door het volk, dan het
gelijk aandeel dat aan elk ambacht toegekend werd. In die stad waar geenerlei
nijverheid genoegzaam ontwikkeld was om den overwegenden invloed uit te oefenen
die aan de lakennijverheid in Vlaanderen en Brabant toekwam, hadden alle
nijverheidsgilden gelijke rechten. Evenals elk ambacht twee hoofdlieden had, zond
het ook twee gezworenen naar den raad, en in de sieultes had elk hunner slechts ééne
stem. De Luiksche bestuursvorm verklaart zich dus door den economischen toestand
van de stad. Men vergist zich wanneer men daarin, zooals Michelet het in zijn beroemd
werk deed, eene uiting van een voorgewend Waalsch-democratisch gevoel ziet(2).
Om zich daarvan te overtuigen, bedenke men slechts dat, te Dinant, die andere
Waalsche stad, het gelijkheidsstelsel der hoofdstad niet kon inge-

(1) F. Hénaux: Histoire du pays de Liége, deel I, blz. 242 (Luik, 1856). - Evenzoo verdwijnen
te Sint-Truiden, in 1393, de otiosi en worden de gezworenen uitsluitend door de ambachten
aangesteld. F. Straven: Inventaire des archives de la ville de Saint-Trond, deel I, blz. 116
(Sint-Truiden, 1886).
(2) Histoire de France, deel VI, blz. 146 (Parijs, 1844).
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voerd worden, terwille van de overwegende meerderheid van het ambacht der
koperslagers en het bestaan eener klasse van rijke kooplieden, waardoor een
gemeentewezen ontstond dat teenemaal overeenkomt met dat van de groote Vlaamsche
nijverheidssteden(1).

II
De gisting die door de zegepraal der Brugsche neringen in de volksklassen ontstond,
liet zich ook in Brabant, doch minder hevig en minder langdurig dan in het Land van
Luik gevoelen. Tusschen Vlaanderen en het bestendig door burgeroorlogen geteisterde
bisdom gelegen, biedt het hertogdom ons het schouwspel eener minder koortsachtige
bedrijvigheid, eener regelmatiger ontwikkeling der instellingen. Dat feit is des te
merkwaardiger daar men eer vermoeden zou, dat Brabant, evenals Vlaanderen met
manufactuursteden bedekt, dezes lot deelen, en dezelfde omwentelingen beleven
moest. De verbazing stijgt nog, wanneer men vaststelt, dat wevers en vollers van
Brussel of Leuven de poorterij niet minder haatten dan hunne Brugsche, Gentsche
of Iepersche gezellen(2) en dat zij even krachtdadige pogingen aanwendden om hun
het gezag te ontrukken. Hun opstand van 1302 was voorafgegaan door eene lange
reeks andere opstanden, doch hij was onverwacht en meer uitgebreid. Evenwel wordt,
na eene kortstondige beroering, de oude staat van zaken hersteld. Het gelukt den
overal verslagen ambachtslieden niet, politieke rechten te veroveren. Sedert 1306
zien zij zich aan eene veel strengere, ja echt tirannieke drukking onderworpen. Te
Leuven mogen zij geene wapens bezitten(3); te Leeuwe wordt aan de ‘poirteren gegeven
dat egeen ambacht raet te gader en mach hebben noch sy vierre te gader ruymen
(bijeenkomen) op haer lijfs ende op haer goet’(4); te Brussel

(1) H. Pirenne: Histoire de la Constitution de la ville de Dinant, blz. 45 (Gent, 1889).
(2) Zie het 1ste deel van dit werk. blz. 355. - Vergel. H. Vander Linden: Histoire de la constitution
de la ville de Louvain, blz. 73 (Gent, 1892).
(3) Brabantsche Yeesten, deel I, blz. 732 (Brussel, 1839).
(4) Ibid., blz. 741.
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wordt aan wevers en vollers verboden over nacht binnen de muren der stad te blijven,
op straffe ‘van live ende van goede’(1). Overal wordt de heerschappij der patriciërs
door nieuwe maatregelen steviger bevestigd. De hertog gebiedt zijnen rechter hen
te helpen ‘alsoe dicke alse hy 's van hen versocht waert’, bij eenig ding waaruit
deernis, schade of onrust voor hen kan ontstaan(2). Juist dan nemen de ‘geslachten’
den vorm aan, dien zij tot het einde der eeuw behouden zullen, en wordt het monopolie
van de aanstelling der schepenen hun bepaald gewaarborgd.
Terwijl het patriciaat dus elders overwonnen en gehavend uit zijn strijd met het
‘gemeen’ komt, schept het hier verjongde krachten in dien strijd. Te Luik als in
Vlaanderen, ziet men den vorst niet zelden, in het belang zijner politiek, de volkspartij
steunen; in Brabant, daarentegen, staat hij onveranderlijk vijandig tegenover hare
aanspraken en aarzelt hij nooit over zijne houding. Jan II, die tegenover zijne buren
zoo vredelievend is, grijpt bij het uitbreken van een opstand der ambachten dadelijk
naar de wapens; hij is het die de Brusselsche ambachtslieden op 1 Mei 1306 in de
beemden bij Vilvoorden verplettert(3).
De reden daarvan is niet moeilijk te vinden. Zij ligt eerst en vooral in de houding
van het patriciaat tegenover den hertog. Terwijl de geslachten, in het Land van Luik,
slechts na hunne plotselinge nederlaag zich met den bisschop verzoenden, terwijl zij
in Vlaanderen beroep tot den koning van Frankrijk tegen de ambachtslieden deden
en daardoor den graaf noopten zich op deze laatsten te steunen, zagen de hoogpoorters
van Leuven en Brussel van den beginne af in den landheer hunnen natuurlijken
verdediger tegen eene oppositie, die zeer machtig zijn en een grooten schrik
inboezemen moest, te oordeelen naar de

(1) Luyster van Brabant, I, blz. 68 (Brussel, 1699).
(2) Ibid.
(3) Als bewijs van de onmeedoogende onderdrukking waarmede de oproerlingen, na dien slag,
getroffen werden, werd dikwijls beroep gedaan op eene oorkonde van 7 Juni 1312 (Brab.
Yeesten, deel I, blz. 750), die spreekt van de textoribus et fullonibus vivis sepultis. Daar die
tekst ons maar in een afschrift van A. Thymo bewaard gebleven is, moet men in vivis sepultis
waarschijnlijk slechts eene leesfout (waarschijnlijk voor in viis sepultis?) zien.
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middelen die men aanwendt om haar te bestrijden. Hoe meer de haat toenam die hen
bedreigde(1), hoe grooter, rondom hunne vestingmuren, de voorsteden der wevers en
vollers werden, des te angstiger zagen de poorters uit naar eenen beschermer... en er
was geen andere dan de hertog. Om zijne ondersteuning te bekomen, gaven zij blijk
van volstrekte trouw en gehoorzaamheid en stelden zij, in alle omstandigheden,
hunne wapens en hun vermogen te zijner beschikking. Zulke houding was den vorst
zoo dienstig, dat hij geen afstand kon doen van de voordeelen die zij hem schonk.
Hij nam het verbond der geslachten aan en betaalde het met zijne hulp tegen de
ambachtslieden. Voor hem was het behoud van het aristocratisch stelsel dus de
waarborg voor de trouw zijner steden en, om politieke reden, beijverde hij zich dat
stelsel zoolang mogelijk te verdedigen.
Men wachte zich, overigens, het lang behoud van dat stelsel uitsluitend aan de
willekeur van den hertog te wijten. Ongetwijfeld bewezen Jan II en Jan III uitstekende
diensten aan het patriciaat, doch zij hadden zijnen val niet kunnen verhoeden, had
het zelf geene aanzienlijke kracht en weerstandsvermogen bezeten. Teenemaal
verschillend van de Luiksche geslachten die, van het begin der XIVe eeuw af, in den
adel versmelten, verrvallen, verarmen, en in het gemeentewezen eene meer en meer
onbeduidende rol spelen, behouden de Brabantsche geslachten langen tijd hunne
getalsterkte, hunne macht en hunnen rijkdom. Hun politische toestand komt gansch
overeen met hun economischen toestand. Zij bestaan niet alleen uit
grondeigenaarsfamiliën, die van de inkomsten hunner goederen leven en den naam
van ‘ledichgangers’ verdienen, dien de Vlamingen, in de XIIIe eeuw, aan de
poortersaristocratie gaf. De nijverheid levert aan elke harer het middel om de
bestendige vermindering der grondrenten goed te maken en, door eene ijverige
deelneming aan het steedsche leven, gezag en invloed te behouden. Overigens is het
Brabantsch patriciaat

(1) In den loop der XIVe eeuw, vóór den val van het patricisch stelsel, worden nog opstanden
van ambachtslieden vermeld te Leuven in 1340 en 1359, te Brussel in 1359 en 1368.
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geene besloten klasse. De plaatsen welke door uitsterven openvallen, worden bestendig
aangevuld door opneming van rijkgeworden plebejers(1). Aldus wordt het leven der
geslachten onophoudend door versche krachten onderhouden. Te Brussel tellen, in
1375, de meer dan 28 jaar oude leden der zeven geslachten nog 245 familiehoofden,
wat, voor heel het patriciaat samen, een totaal van ten minste 2000 personen maakt(2).
Door middel van het gilde, schiet het patriciaat wortel in de burgerij en vindt het
zijn levenssap. Terwijl de tot klieken ontaarde, slechts op behoud van verouderde
privileges bedachte Vlaamsche gilden door de volksomwenteling weggevaagd werden
of nog slechts in steden van tweeden rang konden standhouden, getuigen de
Brabantsche gilden, gedurende heel de XIVe eeuw, van eene merkwaardige
levenskracht. Zij zijn een gewichtig bestanddeel in het gemeentewezen, en zoo weinig
een overblijfsel uit 't verleden, dat er, heel dat tijdperk door, gedurig nieuwe gesticht
worden: in 1316 te Diest, in 1326 te Lier, in 1385 te Herenthals(3). De duurzaamheid
der Brabantsche gilden bewijst voldoende dat zij zich naar de omstandigheden konden
schikken. Zij verzaakten in tijds aan de zelfzucht die, bij voorbeeld, de Londensche
Hanze van Brugge kenschetst en ten gronde bracht. Wel is waar verbannen zij de
handwerkslieden uit hun midden, doch de begoede ambachtsman kan zich laten
inschrijven. Al degenen die eenig vermogen bezitten, vereenigen zij in eene zelfde
groep, zonder rekening te houden met geboorte, zoodat patriciërs en plebejers elkander
ontmoeten op het gemeenschappelijk terrein dat zij aan de volksvlijt bieden.
Dat terrein beperkt zich schier uitsluitend tot de lakennijverheid. De Brabantsche
‘Lakengulden’, ‘Broederschappen van den Lakengulde’ der XIVe eeuw, waarvan
alle werkgevers, alle ondernemers, die wevers en vollers laten arbeiden, deelmaken,
stellen de loonen vast, oefenen het toezicht op de

(1) H. Vander Linden: Les gildes marchandes dans les Pays-Bas, blz. 56 en volg. (Gent, 1896).
- Te Keulen bemerkt men denzelfden toestand. Zie Fr. Lau: op. cit., blz. 124.
(2) Henne et Wauters: Histoire de la ville de Bruxelles, deel I, blz. 158 n. (Brussel, 1843).
(3) H. Vander Linden: Les gildes marchandes, blz. 58-61.
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werkplaatsen uit, regelen den verkoop der vervaardigde lakens in de halle. Het
karakter dat zij op de economische inrichting der steden drukken, komt teenemaal
met dezer uitzicht overeen. Men bemerke de tegenstelling tusschen de uit
arbeiderskrotten bestaande voorgeborchten en de machtig versterkte en met poorten
gesloten kuip van de rijke poortersstad, en de strenge onderworpenheid der
loonarbeiders aan het kapitalistisch gilde.
Zoo lang de bloei der lakennijverheid aan de gilden en meteen aan het patriciaat
welstand bezorgden, bleef het aristocratisch stelsel oppermachtig. Doch het verval
van de Brabantsche lakennijverheid bracht noodzakelijker wijze den val van dat
politiek stelsel mede. De eerste kenteekenen van dat verval - veroorzaakt door de
mededinging van de kleine steden en van het platteland en later door die van Engeland
- openbaarden zich op het einde der XIVe eeuw; rond dat tijdstip wordt het
gemeentewezen in het hertogdom dan ook grondig gewijzigd. Reeds in 1385 is het
Brusselsch gilde volkomen ontredderd1), en het valt niet te betwijfelen dat Leuven
nog vroeger hetzelfde schouwspel bood. De ambachtslieden maakten natuurlijk dien
toestand ten nutte. De verzwakte geslachten, die overigens den van de overleveringen
zijner voorgangers afgeweken Wenceslaus verdacht waren, konden voortaan geen
overwicht behouden, dat met hunne werkelijke macht niet meer overeenkwam. Toch
bleven zij met woedende vertwijfeling strijden tegen die ambachten, wier haat zij
met evenveel verachting betaalden. Doch na een langen strijd, die de straten van
Leuven meer dan eens in een bloedbad veranderde en Pieter Coutereel's naam beroemd
maakte, moesten zij den duim leggen. In 1378 kreeg Leuven eene stadsregeling,
welke blijkbaar door den brief van Sint-Jacobs aan de Luikenaren ingegeven is en
het beheer van de stad onder patriciaat en ambachten verdeelde(2).
Toch valt aan te stippen dat de Luiksche inrichting niet ongewijzigd aangenomen
werd. De lakennijverheid had, trots haar verval, nog zulke groote beteekenis, nog
zulk een aanzien

1) Henne et Wauters: loc. cit., blz. 161.
(2) H. Vander Linden: Histoire de la constitution de la ville de Louvain, blz. 96 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

51
bij de steedsche bevolking, dat men haar wel eene plaats in het nieuw gemeentewezen
gunnen moest. In stede van, als te Luik, aan alle ambachten eene gelijke deelhebbing
aan het bestuur te geven, werd aan de niet-patricische leden van het gilde een
bijzonderen invloed voorbehouden, door hun het recht toe te kennen, samen met de
leden der geslachten, de candidatenlijst voor de schepenbank op te maken en, alleen,
de patricische gezworenen aan te stellen. De ambachten maakten geene afzonderlijke
politische vereeniging uit, doch werden ingedeeld in tien groepen of ‘natiën’; elke
harer zond één gezworene naar den raad. Daaruit volgt dat het Leuvensch
gemeentewezen, hoewel klaarblijkelijk ingegeven door den brief van Sint-Jacobs,
toch tamelijk daarvan verschilt en, door zijne drieledige inrichting, doet denken aan
het politiek stelsel dat men in alle Belgische nijverheidssteden, zoowel te Dinant als
in Vlaanderen, ontmoet.
Het snelle verval van de weverij maakte de aan het gilde toegekende rol weldra
overbodig. Als, in 1421, Brussel op zijne beurt eene nieuwe inrichting kreeg, werd
met hetzelve geene rekening meer gehouden(1). Het patriciaat en de negen natiën, die
al de ambachten bevatten, kregen bij gelijke deelen de stedelijke ambten en
magistraten. Aan de toen aangenomen regeling, die aan elke groep hare rol en hare
bevoegdheid aanwijst, wordt men overigens gewaar dat het tijdvak der groote
volksopstanden voorbij is en dat de ambachtslieden de macht en de wilskracht niet
meer bezitten, waarvan zij in de XIVe eeuw zoovele blijken gaven. Al de bepalingen
van de verordening van 1421 verraden duidelijk dat men vooral bedacht was, de
bevoegdheid der op elkander naijverige groepen eenvormig vast te stellen, daar men
wijziging van haar aantal noch van hare rol voorzag. Toen de ‘bewaernisse van de
Buten-Poirten, Torren, Mueren ende Vesten’ in 1422 onder de natiën verdeeld werd,
moest men aan de natiën van Sint-Pieters en van Sint-Nicolaas, die niets dan torens
te bewaren hadden, ‘in compensatie daeraf’, beurtelings alle jaren, ‘eenen goeden,
notabelen

(1) Luyster van Brabant, II, blz. 23 en volg.
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en taelweerdigen persoon’ laten kiezen om ‘cautside-meester’ te zijn(1).
De Brabantsche ambachten namen dus te laat aan het openbaar leven deel om
daarin eene belangrijke rol te vervullen. Zij waren uitgeput toen zij de politische
rechten bekwamen, die het patriciaat hun zoo lang ontzegd had. Doch dat patriciaat
had een nog jammerlijker einde. Sedert het verplicht was, het stadsbestuur met de
ambachten te deelen, besloot het zich in eene enge aristocratie, die verkwijnen moest,
daar zij hare rangen voor versche krachten sloot. Te Brussel werden de geslachten
in 1477 tijdelijk afgeschaft, en, in 1532, toen nog slechts een en twintig patriciërs
tot het schepenambt verkiesbaar waren, ontnam keizer Karel V hun hunne laatste
voorrechten(2).

III
Met hare gilden en geslachten, hadden de Brabantsche steden, in de XIVe eeuw, het
uitzicht dat de Vlaamsche steden eene eeuw te voren boden. Haar gemeentewezen
berustte nog altijd op hare oude patricische grondslagen, terwijl deze in Vlaanderen
teenemaal uitgeroeid waren en daar een gansch nieuw gebouw verrezen was. Honderd
jaar lang, werd daaraan gestadig gebouwd, afgebroken, weder gebouwd en veranderd,
zonder genoeg vastheid en overeenstemming te kunnen krijgen. Doch de geschiedenis
dezer pogingen is zoo leerrijk als vervoerend. Niet minder bedrijvig dan de Luiksche,
heeft de Vlaamsche democratie veel ingewikkelder quaestiën opgeworpen en veel
grooter moeilijkheden willen oplossen.
De evolutie, die de ambachten in het bisdom aan 't bewind bracht, ontrolt zich op
een duidelijk afgeteekend terrein met een slechts tamelijk klein aantal factoren. In
de Vlaamsche steden daarentegen, staan de politische maatschappelijke groepen met
veel meer hevigheid tegenover elkander; daardoor zijn de gebeurtenissen waarin zij
getrokken worden, grootscher en

(1) Luyster van Brabant, II, blz. 43 en volg.
(2) Henne et Wauters: loc. cit., blz. 344.
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verscheidener, de onderlinge betrekkingen tusschen die groepen menigvuldiger, hare
belangen en hare streving veelzijdiger. Doch met eene eenigszins omstandige
ontleding van de steedsche bevolking in die groote gemeenten, zal men haren strijd
begrijpen. Wat wij reeds over hare Brabantsche en Luiksche zusteren weten, zal ons,
bij vergelijking, hare eigenaardigheid beter doen kennen.
Hoe dichter men, in het middeleeuwsch België, bij de zee komt, hoe meer de
economische beweging in kracht en in omvang groeit. Dinant daargelaten, bezit het
Land van Luik slechts eene gewestelijke nijverheid. Doch generzijds Haspengouw
ligt de streek der groote nijverheidscentrums, die voor den uitvoer werken.
Hier zijn twee onderscheiden groepen: Brabant en Vlaanderen. De eerste, die
verder dan de andere van de zee ligt en maar eene enkele, nog in geenen deele met
Brugge te vergelijken haven, namelijk Antwerpen, bezit, heeft dan ook minder
uitgebreide vertierwegen. Hare markten zijn: ten Oosten, Keulen, waarmede zij door
hare waterwegen en de baan van Maastricht verbonden is; in het Zuiden, Frankrijk,
waarvan zij slechts door Henegouw gescheiden is. Hoewel de jaarmarkten van
Champagne vervallen zijn, blijven de Brabanders ze nog geheel de XIVe eeuw door
bezoeken, terwijl zij ook de te dien tijde zoo menigvuldige afbrekingen van het
handelsverkeer tusschen Frankrijk en Vlaanderen ten nutte maken, om hunne
prachtstoffen te Parijs aan den man te brengen(1). Doch hunne voortbrengselen worden
generzijds den Rijn en de Seine weinig verkocht(2). Met Vlaanderen is het gansch
anders gesteld. Hier worden de oude handelswegen reeds in het begin der

(1) Henne et Wauters: loc. cit., blz. 161.
(2) Terwijl de bescheiden van Franschen oorsprong dikwijls van Brabantsche lakens gewagen,
komen deze veel minder dan de Vlaamsche in de handelsboeken der Duitsche kooplieden
in de XIVe eeuw voor. Zie K. Koppmann: Johann Tölners Handlungsbuch (Rostock, 1885),
H. Nirnheim: Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen (Hamburg-Leipzig, 1895), C.
Mollwo: Das Handlungsbuch von H. und J. Wittenborg (Leipzig, 1901). De Brusselsche,
Leuvensche, Antwerpsche en Mechelsche lakens die Pegolotti: Pratica della mercatura
(Pagnini: Della decima, deel III, blz. 20, 66 [Lissabon en Lucca, 1766]) te Constantinopel
en te Famagusta vermeldt, kwamen daar ongetwijfeld door bemiddeling van Fransche
kooplieden.
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XIVe eeuw verlaten. De Vlaamsche kooplieden gaan niet meer naar Champagne en
laten zelfs aan hunne noorderbroeders het eens zoo vurig betwiste bezit der Zeeuwsche
stroomen over. Want de zee is voor hen het voornaamste vervoermiddel en de bron
hunner welvaart geworden. De in de vorige eeuw reeds aanzienlijke tonnenmaat van
de schepen die het Zwijn binnenloopen, vermeerdert met verbazende snelheid. Eene
van de drie groote vlotten welke Venetië telken jare uitrust, stevent recht naar Sluis.
Hier ontmoeten de Venetiaansche galeien de Hamburger, Lubecker en Dantziger
‘coggen’, de Engelsche, Gascognische, Portugeesche, Catalonische bodems, die, na
lossing, steeds eene volle vracht stoffen inladen. In alle zeehavens, van de golf van
Finland tot de Adriatische zee, vullen de Vlaamsche lakens de winkels der
kleinhandelaars of worden zij van daar voortgezonden naar het binnenland, tot in de
streken waar maar eenigszins een spoor van economisch leven te merken is. De
Vlaamsche werkhuizen staan in het midden van die beweging welke hunne
voortbrengselen ononderbroken in den algemeenen omloop brengt, en hebben dus
het zeldzaam voorrecht, zich niet te hoeven bekommeren om den aftrek hunner waren:
tot rond het einde der eeuw zal, in gewone omstandigheden, de vraag steeds ruim
het aanbod overtreffen.
Die forsche economische levenskracht moest natuurlijk grondige wijzigingen in
de handelsinstellingen brengen. Zij verbrak de overeenstemming die tot dan tusschen
inrichting en belangrijkheid des handels bestaan had. Gilden en hanzen, die opgericht
waren in een tijdvak waarin de jaarmarkten van Champagne de markt bij
uitnemendheid voor de Vlaamsche lakens waren, konden het monopolie voor den
uitvoer niet behouden, daar deze voortaan schier heel Europa omvatte. Met hunne
privileges, hunne zelfzucht, hunne ouderwetsche reglementen, verschijnen zij nog
slechts als versleten en tot spoedige verdwijning gedoemde werktuigen. Zij stonden,
tegenover de nieuwe toestanden, ongeveer als de neringen, rond de XVIe eeuw, bij
het begin van het kapitalistisch manufactuurtijdvak. Hoe enger zij hun lot verbonden
hadden met dat van het patriciaat, dat bij den aanvang der XIVe eeuw vallen moest,
des te zeker-
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der werd hun eigen ondergang. Samen met hetzelfde, werden zij door den storm van
1302 medegesleept.
De volksomwenteling die tijdens het stadhouderschap van Jacob van Châtillon in
Vlaanderen uitbrak, is het eindpunt van eene lange reeks woelingen die, reeds in de
eerste helft der XIIIe eeuw begonnen, steeds ernstiger en krachtiger werden.
De vreemde bezetting, Châtillon's onbehendigheid, het verbond van den koning
met de patricische Leliaards tegen de ambachtslieden waren, voor eene partij die, in
alle geval, vroeg of laat eene zeer gewichtige rol in de steedsche geschiedenis
vervullen moest, slechts eene gelegenheid om de zege te behalen. Deze partij was
die der wevers. Zij is het die sedert lange jaren, in de groote gemeenten, het verzet
tegen het patriciaat gevoed en geleid had. Uit haren schoot verrees in 1302 de
aanvoerder Pieter De Coninc, rond denwelken alle misnoegden zich schaarden; ten
slotte leverde de partij der wevers, tot aan den vrede van Athis, het beste deel der
strijdkrachten, die te Kortrijk en te Pevelberg tegen de Fransche legers vochten, doch
bovendien maakte zij zich nog, te midden van de door den oorlog veroorzaakte
onlusten, meester van het bestuur der steden, en poogde zij dat bestuur overeenkomstig
haar streven en hare belangen te hervormen. Met de hulp van de andere
ambachtslieden der lakennijverheid, - vollers, scheerders, ververs, - wier
verzuchtingen toen met de hunne overeenkwamen, alsook van de talrijke groep der
kleine ambachten, die al te gelukkig waren over den val van dat zelfzuchtig patriciaat
dat hen tot dan toe buiten alle politiek leven gesloten had, maakten de wevers de
volksgunst ten nutte om een programma van hervormingen in te voeren, dat
klaarblijkelijk aan de eischen en het streven van de werklieden der grootnijverheid
beantwoordt. Inderdaad, dat programma strekt veel verder dan tot de gewone eischen
der ambachtslieden. Niet alleen geeft het aan dezen eene plaats in het bestuur der
gemeenten, draagt het hun het toezicht over het beheer der magistraten op, gunt het
hun eene vertegenwoordiging in den stadsraad, wijst het aan elk hunner zijn aandeel
van politischen invloed toe; het tracht bovendien de arbeidsinrichting, alsmede het
economisch leven der steden in ruime mate
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te veranderen. Juist daardoor verraadt het duidelijk zijnen oorsprong en verschijnt
het als het werk van eene zeer eigenaardige maatschappelijke groep.
Terwijl te Luik, bij voorbeeld, evenals in schier al de middeleeuwsche steden, de
volksomwenteling aanvankelijk alleen het gezag tusschen groote en kleine burgerij
verdeelt, en het vervolgens aan de eerste ontneemt om het aan de andere te geven,
doch zonder het stelsel der ambachten noch den economischen toestand hoe ook
genaamd te wijzigen, ging het er in Vlaanderen gansch anders aan toe. Want de
ambachten die hier de leiding der beweging namen, waren geene ambachten als de
andere. Zoo de neringen van wevers en vollers bij het eerste aanzicht op die van
bakkers, grofsmeden of timmerlieden geleken, zoo men daar dezelfde rangorde van
leerjongens, knapen en meesters aantreft, zoo zij, als de andere, hare leden tegen
vreemde mededinging beschermen, zoo zij even stipt elks rechten en plichten bepaalt,
zoo zij bezield zijn door denzelfden gildegeest en hetzelfde solidariteitsgevoel,
bemerkt men toch aldra dat zij in vele opzichten merkelijk van de andere verschillen.
In tegenstelling met de andere handwerkslieden, onafhankelijke kleine ondernemers
die voor de plaatselijke markt werken en hunne met eigene grondstof vervaardigde
waren zonder tusschenpersonen aan hunne klanten van de stad of haren bijvang
verkoopen, kunnen de werklieden der Vlaamsche lakennijverheid, inderdaad, juist
omdat hunne voortbrenging zich niet tot het inheemsch verbruik bepaalt, doch
integendeel in een machtigen uitvoerhandel moet voorzien, zelven hunne weefsels
aan den man niet brengen en, dientengevolge, de economische onafhankelijkheid
niet veroveren. De kooplieden bezorgen hun de benoodigde grondstof, de wol, en
krijgen die als laken terug. Daardoor worden wevers, ververs, vollers, scheerders,
als loutere loonarbeiders, verwijderd van de markt waarvoor zij werken en zijn zij
noodzakelijker wijze onderworpen aan eene klasse werkgevers die, in de andere
ambachten, als meestershandwerkslieden naast hunne knapen aan den arbeid zijn.
De kenteekenen die de middeleeuwsche nijverheid schetsen, gelden dus niet voor
hen. Om zoo te zeggen, veeleer op de toe-
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komst vooruit, toonen zij ons, reeds in de XIIIe eeuw, den huisarbeid die, na de
Renaissance, over heel Europa algemeen geworden is. Evenmin kan men, om hun
economischen aard te bepalen, die werklieden, niettegenstaande hunne neringen,
onder de ambachtslieden rangschikken, want in het ambacht zijn gereedschap,
werkhuis en grondstof het eigendom van den arbeider, hoort het voortbrengsel hem
toe en brengt hij het rechtstreeks aan den man(1), terwijl de Vlaamsche wever wel
eigenaar van de gereedschappen blijft, doch niet van het voortbrengsel, dat behoort
aan den koopman-ondernemer welke de grondstof levert.
Die economische onderworpenheid van den arbeider aan den ondernemer had,
noodzakelijker wijze, vroegtijdig tot de onderworpenheid der wolambachten aan de
koopmansgilden geleid. Strenge wetten brachten de eersten teenemaal onder 't juk
der laatsten, vertrouwden de aanstelling van ‘rewards’ en ‘vinders van der drapperie’
aan de ‘coomannen’, belastten hen met het toezicht over en de regeling van het
ambacht, bestraften eenvoudige overtredingen betreffende de werkwijze met
verbanning, ja werkstaking of ongeoorloofde vergadering met den dood(2). De
werklieden der lakennijverheid, die de steden verrijkten en het talrijkste deel harer
bevolking uitmaakten, waren dus ook hare armste en meest verachte inwoners. Alles,
tot hunne afzondering in ellendige voorsteden, maakte hen tot ondergeschikte wezens,
die door eene diepe gracht van de overige burgers gescheiden waren.
Het stout stuk der ‘Brugsche Metten’ gaf hun de zoo lang verbeide en zoo dikwijls
gezochte gelegenheid, zich voor immer vrij te maken van de diminutio capitis die
hen trof. Doch daartoe volstond het niet, den patriciërs hunne politische voorrechten
te ontnemen; men diende nog de werklieden der grootnijverheid onafhankelijk van
de kooplieden te maken, door een iegelijk tot den wol- en lakenhandel toe te laten.
Om die hervorming in te voeren, maakten de wevers zich overal meester van het
stadsbestuur en vertrouwden zij aan hunne dekenen - wier naam

(1) K. Bücher: Etudes d'histoire et d'économie politique, vertaling van A. Hansay, blz. 145 en
volg. (Brussel, 1901.)
(2) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 357.
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dan voor de eerste maal in de geschiedenis verschijnt - de inrichting van eene soort
staat van beleg of, zoo men wil, van schrikbewind, dat de lakennering, twee jaar
lang, heer en meester van de steden maakte(1). De nieuwe revolutionnaire besturen
voerden de verschillende punten van hun programma in, en de zonen van Gwijde
van Dampierre wachtten zich wijselijk daartegen op te komen, om niet in onmin te
geraken met de machtige partij die beschikte over die volksmassa, wier steun hun
onontbeerlijk was om Philips den Schoone te wederstaan. Bij zijne intrede te Brugge
na de zege van Kortrijk, op 1 Augustus 1302, liet Jan van Namen plechtig zijn zegel
hangen aan een charter, hetwelk verklaarde dat al de bewoners van de stad, alsmede
al degenen welke daar zouden komen wonen, vrij zouden wezen, ongehinderd elke
nering of hanteering uit te oefenen(2). Daardoor bereikten de werklieden der
lakennijverheid het hoofddoel hunner eischen. De handelsvrijheid deed ook het door
de gilden in stand gehouden nijverheidsstelsel verdwijnen. Zij voerde de gelijkheid
tusschen wevers en andere ambachten in, zij liet hun toe grondstof aan te koopen,
zelven het voortbrengsel van hunnen arbeid te verkoopen, kortom, gaf hun de
economische onafhankelijkheid en, daardoor, de maatschappelijke achting die hun
ontzegd was, zoolang zij loutere loonarbeiders waren. De wevers werden op hunne
beurt kleine ondernemers; hunne neringen, die tot dan toe onder voogdij gehouden
waren, kregen nu zelfstandigheid en self government, erlangden rechtsmacht over
hare leden en gingen, nu zij met het nijverheidstoezicht belast waren, ten spoedigste
aan het werk om menschelijker en meer met 's arbeiders waardigheid passende
reglementen op te maken. In die reglementen, waarvan ons slechts zeer weinigen
overgebleven zijn, zijn niet alleenlijk verbanning en doodstraf vervangen door boeten,
doch staat ook het verbod den arbeider te bezigen tot ‘schalkelijk werk’ (dienstbaren
arbeid)(3).

(1) Zie dienaangaande eene leerzame Iepersche oorkonde in F. Funck-Brentano: Additions au
Codex dipl. Flandr. (Bibl. de l'Ecole de Chartres, deel LVII [1896], blz. 37 en volgende).
(2) Warnkoenig-Gheldolf: Histoire de la Flandre, deel IV, blz. 312 (Brussel, 1851). - Voor Gent,
zie Limburg-Stirum: Codex dipl. Flandr., deel I, blz. 310 (Brugge, 1879).
(3) Warnkoenig-Gheldolf: loc. cit., blz. 85 en volg.
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De ‘man met zijn blauwe nagelen’ treedt eindelijk uit den onteerenden toestand
waartoe hij al te lang gedoemd was; hij is nu zooveel als een ander burger, en wil op
alle gebied de teekenen van zijne vroegere minderheid uitwisschen. Nauwelijks heeft
de volkszaak gezegepraald of het ‘gemeen’ doet te Ieperen een ringmuur bouwen,
die de door de ambachtslieden bewoonde voorgeborchten binnen de stad brengt en
luide verkondigt dat voortaan maar één zelfde stadsrecht voor heel de bevolking
meer bestaat(1).
De vrede van Athis (1305) stelde een einde aan den oorlog tegen Frankrijk en
daardoor ook aan het door de wevers in de steden ingevoerd revolutionnair bestuur.
Robrecht van Béthune, dien het afsterven van Gwijde van Dampierre aan het hoofd
van het graafschap gebracht had (Maart 1305), zag zich dadelijk met tallooze klachten
bestormd. De in het land teruggekeerde Leliaards en patriciërs eischten onderzoeken
omtrent de geweldenarijen van allen aard waarvan zij te lijden gehad hadden; de
Negen en Dertig van Gent trachtten het gezag te hernemen; te Aardenburg verstonden
de leden van het afgeschafte gilde wederom alleen verkiesbaar voor de schepenbank
te wezen(2). Zooals meestal na een grooten maatschappelijken ommekeer gebeurt,
hadden de vroegere bevoorrechten niets geleerd en niets vergeten; zij streefden slechts
naar de volkomen wederinvoering van het oude stelsel. Zij betrachtten, in den grond,
eene patricische herstelling die aan de Vlaamsche steden een gemeentewezen gaf,
in den aard van dat der Brabantsche steden, die heel het bestuur der gemeenten aan
de geslachten teruggaf, die de vrijgemaakte lakenarbeiders terug onder het juk der
almachtige gilden bracht.
Doch de graaf kon dien weg niet inslaan. Hij vergat niet dat Leliaards en patriciërs,
tegen zijnen vader, partij voor Frankrijk gekozen hadden; hij wist dat hij zijne kroon
slechts te danken had aan den wederstand van wevers en vollers tegen Philips

(1) H. Pirenne: Documents relatifs à l'histoire de la Flandre pendant la première moitié du XIVe
siècle (Bullet. de la Comm. royale d'Hist., 5e reeks, deel VII [1897], blz. 477 en volg).
(2) Warnkoenig: Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, boek II, 2e deel, P.J., blz. 52
(Tubingen, 1837).
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den Schoone. Hij wilde des te minder met hen afbreken, daar hij den vrede van Athis
slechts als eene wapenschorsing beschouwde en vast besloten was, bij de eerste
gunstige gelegenheid, weder de wapens op te nemen en nogmaals beroep te doen op
die dapperheid en wilskracht, waarvan de arbeiders zooveel blijk hadden gegeven.
Doch zoo hij niet verstond, de stappen des hertogs van Brabant te volgen en als
verdediger der hoogpoorterij tegen het ‘gemeen’ op te treden, kon hij evenmin voor
hetzelve den duim leggen en volharden in de houding die zijne broeders gedurende
den oorlog moesten aannemen. Hij liet het door de wevers in de steden ingericht
stelsel verdwijnen; voorloopige besturen maakten plaats voor overeenkomstig de
charters ingestelde schepenbanken; staat van beleg werd door de regelmatige werking
van 't gerecht vervangen.
Overigens verloren de ambachten geenszins al de behaalde veroveringen. Zij
behielden hunne zelfstandige neringen, het recht van koopmanschappen, een
aanzienlijk aandeel in het openbaar leven. Gilden noch patriciaat, dat door de
volksomwenteling voorgoed uitgeroeid was, werden tegenover hen heropgericht.
Men ontnam hun slechts het tijdens den oorlog aangematigde recht, de steden te
besturen zonder met andere belangen dan de hunne rekening te houden. Zoo de
hoogpoorterij geen enkel harer voorrechten terugkreeg, was het toch onmogelijk ze
uit het bestuur der gemeenten te sluiten. Het beoogde doel was dat bestuur onder
haar en de ambachten te verdeelen, om zoodoende een duurzaam evenwicht tusschen
poorters - ‘ledichgangers’ of groote kooplieden - en neringen tot stand te brengen.
Het aangenomen stelsel geleek tamelijk op dat, welk door den brief van Sint-Jacobs
dertig jaar later te Luik ingevoerd werd; het betrachtte de verzoening der verschillende
groepen der stedelijke bevolking, door aan elke harer, in het bestuur der gemeente,
een met hare belangen overeenkomenden invloed te verleenen(1).
(1) De verschillende pogingen welke in de steden ondernomen werden om tot dat evenwicht te
komen, zijn nog niet omstandig behandeld. Haar hoofdtrek is het streven om aan de niet in
ambachten ingedeelde burgers - wil zeggen de begoede burgers - naast de ambachten een
zekeren invloed te geven. Daar de poging tot het herstellen der gilden mislukt was in al de
Vlaamsche steden (zie hooger, blz. 49), - behalve te Oudenaarde, waar de ‘Coopmanne-Gulde’
bleef bestaan (zie L. Van Lerberghe en J. Ronsse: Audenaerdsche Mengelingen, deel II. blz.
483 [Oudenaarde. 1846]), werd de ‘poorterie’ overal als bijzonder lid van de stad ingericht.
De ambachten werden in verschillende groepen ingedeeld, met een meer of minder
afgeteekend overwicht voor de wolambachten. Elke groep had haren deken of hoofdman,
die jaarlijks verkozen werd en hare belangen vertegenwoordigde bij de schepenbank, aan
wier samenstelling de vorst deelnam door middel van ‘kiezers’ of commissarissen, die zich
met de door de stad aangewezen commissarissen moesten verstaan. De nieuwe inrichting
der steedsche bevolking verschijnt te Gent en te Ieperen onder haren meest kenschetsenden
vorm. Te Ieperen omvat de gemeente vier leden: 1o de ‘poorterie’ bij dewelke de vier neringen
der beenhouwers, vischverkoopers, ververs en scheerders (‘sceriers’) toegevoegd zijn, 2o
het ‘weifambocht’ (wevers), 3o de ‘vullerie’ (vollers) en 4o de gemeene neringen, waartoe
al de andere ambachten behoorden. Een dergelijk stelsel bestond ook te Gent, doch sedert
1359-1360 waren de door de wevers onderworpen vollers geen politiek lichaam meer en
omvatte de bevolking nog slechts ‘poorterie’, ‘weverie’ en ‘cleene ambachten’ ten getale
van 59, later van 53. (Zie J. Vuylsteke: Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 524 en volg.
[Gent, 1893].) Te Brugge, waar de weverij eene minder beduidende rol speelde, beschikten
de wolambachten niet over het overwicht als te Gent en te Ieperen. De stad werd in negen
leden verdeeld: 1o ‘poorterie’, 2o wevers, vollers, scheerders en ververs, 3o beenhouwers en
vischverkoopers, 4o de ‘zeventien neringen’, 5o de ‘hamere’ of metaalbewerkers, 6o de ‘ledre’
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En toch had dit niet den vrede, doch een tijdvak van bestendige woeling en vreeselijke
opstanden voor gevolg. Pas na eenige jaren, werd de haat zoo verschrikkelijk
ontketend als ten tijde dat de ambachtslieden onder het juk der patriciërs stonden.
Uit vreeze door het ‘gemeen’ omgebracht te worden, smeeken de rijken van Ieperen
den koning van Frankrijk de muren van de oude stad, waar zij woonden, nog niet te
laten afbreken(1). Te Brugge, te Aardenburg hebben bloedige volksoploopen plaats(2).
Te Gent, in 1310 en in 1320, staan de wevers op, en herbegint de akelige reeks van
verbanningen en terecht-

of lederbewerkers, 7o de ‘naelde’, 8o bakkers, hoedenmakers enz., 9o de makelaren en eenige
andere kleine ambachten. Het gezamenlijk aantal aldus gegroepeerde ambachten bedroeg in
de XVe eeuw 52. In de XIVe eeuw moest dit aantal aanzienlijker zijn. In 1361, bij voorbeeld,
vindt men, naast de vertegenwoordigers der poorters, de dekenen ‘van den wevers, van den
bakers, van den vaerwers, de scildrake van den vleeschouwers, de deken van den
temmerlieden, van den smeden, van den cordewaniers, van den hudevetters, van den sceppers,
van den oudecleedcopers, van den makelaers’. (Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives
de la ville de Bruges, deel II, blz. 105 [Brugge, 1873].) - Een dergelijken staat van zaken
vindt men in de Italiaansche steden der middeleeuwen. Zie Goldschmidt: Universalgeschichte
des Handelsrechts, deel I, blz. 160, 161 (Stuttgart, 1891).
(1) H. Pirenne: Documents etc., blz. 28.
(2) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel I, blz. 304 [jaar 1310] (Brugge, 1872); Saint-Genois:
Inventaire des chartes des comtes de Flandre. blz., 356 [jaar 1310-11] (Gent, 1843-46). Zie Funck-Brentano: Philippe le Bel en Flandre. blz. 514 (Parijs, 1897).
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stellingen(1). Ongetwijfeld zijn die opstanden gedeeltelijk te verklaren door de
verplichting, de door den vrede van Athis opgelegde zware geldboeten te betalen;
doch zij hebben ook diepere oorzaken. Men zal ze ontdekken, als men bemerkt dat
de muiters schier uitsluitend werklieden der weverij waren en dat de andere
ambachten, die wellicht tevreden waren met de bekomen voldoeningen, daaraan geen
of slechts zeer weinig deel namen. De wevers bemerkten namelijk weldra dat zij
hunne verzuchtingen niet bereikt hadden. De gilden waren afgeschaft, iedereen mocht
koopmanschappen, en toch was hun toestand niet verbeterd. Hun droombeeld van
economische onafhankelijkheid was niet verwezenlijkt. Het maatschappelijk ideaal
waarvoor zij gestreden hadden en dat zij in de inrichting van de andere ambachten
verwezentlijkt zagen, was nog zoover van hen verwijderd als voorheen. Als te voren
bleven zij thuis werkende loonarbeiders in den dienst van handeldrijvende kapitalisten.
Het baatte hun weinig dat zij nu politische rechten hadden, dat zij aan mildere wetten
onderworpen waren, dat zij onder elkander hunne hoofdlieden mochten kiezen, zoo
zij toch bij voortduring voor werkgevers moesten slaven. Hoe grooter hunne hoop
geweest was, des te bitterder was nu hunne ontgoocheling, en zoo keerden zij hun
vroegeren haat jegens de gilden nu tegen de poorters en ‘goede lieden’ die hun werk
gaven. Toch bedrogen zij zich, toen zij zich hunne slachtoffers waanden: zij waren
slechts de slachtoffers der grootnijverheid.
Inderdaad, de afschaffing van de gilden, die verouderde lichamen, had, in de groote
Vlaamsche nijverheidssteden, het kapitaal niet uit de nijverheid gesloten; zij had
alleen de rol van het kapitaal veranderd. Om het uit te sluiten, had de lakennijverheid
moeten afzien van den uitvoer die haar leven deed, en zich met de plaatselijke markt
tevreden houden. Dan, doch dan slechts, had de wever kunnen worden wat hij wezen
wilde: een echte middeleeuwsche ambachtsman, een lakenwever, - zooals men er
schier in alle steden van dien tijd ontmoette, -

(1) Limburg-Stirum: Cod. dipl. Flandr., deel II, blz. 273 (Brugge, 1889); P. Van Duyse et E.
De Busscher: Inventaire des archives de la ville de Gand, blz. 99 (Gent, 1867).
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die, in zijn winkel, de door hem vervaardigde stoffen in 't klein verkocht.
Doch hoe meer de nijverheid zich van de plaatselijke markt vrijmaakte, hoe meer
hare voortbrengselen zich over de wereld verspreidden, hoe meer zij verbruikte van
die kostbare Engelsche wol, die een waarborg voor de fijnheid harer weefsels was,
des te minder kon de arbeider het juk van den gehaten koopman afschudden.
Inderdaad, alleen de rijke kooplieden konden voldoende hoeveelheden grondstof
verstrekken aan de werkhuizen die, ook alleen, steeds konden voldoen aan de groote
bestellingen der vreemde kooplieden, dier bonte menigte van klerken en kooplieden
uit alle oorden, die zich in de hallen en de ‘herbergen’ der makelaars verdrongen.
De plechtig verkondigde handelsvrijheid had den wolarbeiders dus geenszins gebaat.
In de plaats van het gilde, kwam eene nieuwe groep kapitalisten die, zoo zij wettelijk
monopolie noch staatkundige voorrechten bezat, dan toch, door den natuurlijken
gang der zaken, het bestuur over het economisch leven behield. Kortom, arbeid en
onderneming vermochten niet in handen derzelfde personen te vallen, en, hoe grooter
de bloei der lakennijverheid werd, des te duidelijker bleek het den ambachtslieden
dat zij, met hunne karige hulpmiddelen, geenerlei deel konden nemen aan de immer
belangrijker handelsverrichtingen, welke inkoop van grondstoffen en verkoop van
voortbrengselen medebrachten.
Men mag zich echter van de toenmalige kapitalisten geene al te moderne
voorstelling maken. De algemeene verhoudingen van het economisch leven in de
middeleeuwen en het nog weinig ontwikkeld kredietwezen hielden hunne
bedrijvigheid binnen enge grenzen beperkt. Men hoeve in hen slechts welstellende
burgers te zien, die hun fortuin winstgevend maken door in 't groot te
koopmanschappen. Doch zij zijn geenszins eene beroepsklasse; men wijst ze aan
door: ‘poorters, lieden die van ghenen ambachte en zijn’, wat genoegzaam beduidt
dat handel voor hen slechts eene bijzaak is(1). In tegenstelling met de

(1) Daarentegen bemerkt men niet, dat zij terzelfder tijd den kleinhandel doen. Onder dit opzicht
onderscheiden zij zich wezenlijk van de kooplieden der Duitsche steden die tegelijk grooten kleinhandel drijven. Zie G. Von Below: Grosshändler und Kleinhändler im deutschen
Mittelalter (Jahrbücher für Nationaloekon. und Statistik, deel LXXV [1900], blz. 1 en volg.).
Mits bovenstaande beperkingen, mag men dus aannemen dat in Vlaanderen, in de XIVe
eeuw, eene klasse van groothandelaars bestond De in het Archief van het Departement
Pas-de-Calais bewaarde rekeningen van de boite van Kales in de XIVe eeuw (= de belasting
op de langs die haven ingevoerde wol), geven wetenswaardige inlichtingen over de
belangrijkheid hunner verrichtingen. In een werk als dit boek, kan men natuurlijk de
omstandige bewijzen daarvan niet aanbrengen. Een voorbeeld zal volstaan. In 1326 voeren
de knechten van drie Brugsche kooplieden voor rekening hunner meesters 311 balen wol in.
Dat zijn klaarblijkelijk groote kooplieden. Anderzijds weten wij dat bedoelde drie kooplieden
rijke burgers zijn die huizen en renten bezitten. Alle drie waren schepenen en voogden der
beggarden die zich, zooals men weet, aan de wolleweverij overleverden. Een hunner was
terzelfder tijd wisselaar, doch geen enkele verschijnt ons als kleinhandelaar.
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groote ondernemers van het huidig tijdvak, hoeden zij er zich voor, heel hunne have
in den handel te steken en, om zich te overtuigen dat zij met den huidigen groothandel
niets gemeens hebben, hoeft men slechts te bemerken dat niet één hunner, in dit
Vlaanderen waar zoovele Lombardische bankiers verblijven, met ontleende kapitalen
werkt. Toch is het onbetwistbaar dat zij zich met zeer groote handelsondernemingen
inlaten en in de oorkonden lezen wij dikwijls over wolhandelaren die, in Engeland
zelf of in den Brugschen stapel, honderden balen in eens koopen. Doch dat komt
door dat de ‘coomannen’ zich vereenigen om aankoopen in 't groot te doen, wat elk
hunner, slechts met eigen middelen, niet zou durven wagen. Overigens zijn de
kooplieden, ten gevolge van de geringheid hunner kapitalen, gedwongen zich met
eene tamelijk bescheiden rol tevreden te houden. Daarin nog onderscheiden zij zich
van den hedendaagschen ondernemer, die de grondstof niet alleenlijk aankoopt, doch
ook doet verwerken. Inderdaad, de wol gaat niet onmiddellijk uit de handen der
groothandelaren over naar die van werklieden. Tusschen beide groepen staan de
lakenkoopers. Deze, kapitalisten als de eersten, koopen bij hen de wol, die zij dan
verdeelen onder de kleine werkhuizen der weversbazen, en verkoopen ten slotte de
vervaardigde stoffen voor eigen rekening(1).

(1) Het aantal dier lakenkoopers was zeer aanzienlijk. Eene Iepersche oorkonde van 1302
(Diegerick: Inventaire des archives de la ville d'Ypres, deel I, blz. 182 [Brugge, 1853],
vermeldt er ongeveer 140, bij den aankoop van lakens tot het kleeden der stadsboogschutters.
Al die lakenkoopers bevonden zich natuurlijk niet in denzelfden vermogentoestand. Onder
hen vindt men de vertegenwoordigers de voornaamste patricische familién der stad die 10
tot 30 stukken tegelijk verkoopen. Anderen, die minder begoed waren, leverden minder dan
6 stukken. Verscheidene dezer lakenkoopers leverden zich, evenals de Duitsche
Gewandschneider, slechts aan kleinhandel over. Inderdaad, in de Vlaamsche steden, treft
men ‘lakensnieders’ of ‘goede lieden van der snede’ aan. (Gilliodts Van Severen: Invent.
des arch. de Bruges, deel III, blz. 166, 185 [Brugge, 1875] en Delepierre: Précis des archives
de la Flandre Occidentale, deel I, blz. 68 [Brugge, 1840]). Doch in onderscheid met hetgeen
men in Duitschland vaststelt, spelen die kooplieden geene gewichtige rol, zoolang de
lakennijverheid bloeiend blijft. Over het algemeen, moet men den Vlaamschen lakenkooper
beschouwen als een grooten of kleinen ondernemer, die de door hem gekochte wol laat
verwerken en de vervaardigde lakens, met geheele stukken, verkoopt aan hoofdzakelijk uit
vreemde koopers bestaande klanten.
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Deze korte schets van de Vlaamsche lakennijverheid in de XIVe eeuw toont
genoegzaam in hoeverre zij aan de hedendaagsche grootnijverheid gelijkt, doch ook
waardoor zij zich van haar onderscheidt. Daar zij, evenals deze, voor eene zeer
uitgebreide markt werkzaam is, biedt zij noodzakelijker wijze een kapitalistisch
karakter. Doch dat karakter bezielt haar niet teenemaal. Terwijl de hedendaagsche
fabrikant tegelijker tijd bezitter van grondstof, van arbeidsinstrumenten en van
voortbrengselen is, terwijl hij tegelijk ondernemer en koopman is, terwijl de door
den handel verwezenlijkte winst dient tot onderhoud of vermeerdering der in zijne
menigvuldige verrichtingen aangelegde gelden, werden, in het oude Vlaanderen, die
verschillende werkzaamheden door onderscheidene groepen verricht. Handel en
nijverheid verschijnen hier als volkomen gescheiden. De eerste wordt beoefend door
twee groepen van groote kooplieden, de andere aan het ambacht overgelaten. Reeds
neemt het kapitaal daaraan een ruim deel, doch het is nog te zwak om overal door te
dringen en alles tot zich te trekken. Versnipperd in de handen van velen, bezit het
die macht niet, welke het thans in zijne geduchte samentrekking vindt. Zijne bezitters
moeten zich met eene beperkte werkzaamheid vergenoegen, de rollen verdeelen en
dulden dat, tegenover hen, eene arbeidersklasse staat, die zich, wel is waar, voorgoed
tot het lot van loonarbeiders gedoemd ziet, maar toch in hare genootschappelijke
inrichting eene macht vindt waarmede, heel de eeuw door, rekening zal dienen
gehouden.
Want, tot op den dag waarop de ondergang der lakennijverheid de
bestaansverhoudingen der steden teenemaal zal veranderen, zullen de wevers nimmer
van hun ideaal eener econo-
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mische onafhankelijkheid afzien. Met onvermoeibare wilskracht, zullen zij het
onmogelijke beproeven om zich aan de door den aard hunner nijverheid zelf opgelegde
onderworpenheid te onttrekken, en, hoe grooter hun aandeel werd aan de
burgeroorlogen die aan de geschiedenis van Ieperen, van Gent en van Brugge zulk
dramatisch karakter geven, des te duidelijker zal daarin ook de schier moderne strijd
tusschen kapitaal en arbeid te voorschijn komen.
Men zou zich afvragen hoe die strijd zoo lang kon duren en hoe de werklieden de
reusachtige pogingen konden uithouden, waarvan zij blijk gaven, en hoe zij, zonder
uitgemoord te wezen, al de bloedige beteugelingen doorstaan konden, zoo men niet
wist dat zij hunne macht in hun aantal vonden. Hoogst belangrijk zou het zijn,
daaromtrent nauwkeurige gegevens te bezitten. Ongelukkiglijk kennen wij er geene
van de XIVe eeuw. Toch valt het niet te betwijfelen dat, in de groote Vlaamsche
steden, de arbeiders der lakennijverheid de meerderheid der bevolking uitmaakten.
Het evenwicht dat de meeste middeleeuwsche steden tusschen de verschillende
ambachten bieden, wordt hier heel verbroken ten voordeele van een hunner, en wij
staan tegenover eenen toestand welke dien van de hedendaagsche nijverheidssteden
zeer nabij komt. Een enkel feit tot bewijs. In 1427, wil zeggen toen reeds
onophoudende klachten over den ondergang der stad en den ellendigen toestand der
lakennijverheid geuit worden, maakt deze nog de helft der ambachten van Ieperen
uit(1), terwijl zij, rond denzelfden tijd, te Frankfurt am Main(2), slechts 16 t.h. bedraagt.
Overigens getuigen de gemeenterekeningen van Gent, Ieperen, Brugge, - elders vindt
men die niet, - van de getalsterkte van wevers en vollers. In 1340, bij voorbeeld,
bestaat het door de Gentenaren naar de belegering van Doornijk gezonden contingent
uit 1800 wevers en

(1) Deze bijzonderheid is ontleend aan onuitgegeven, doch eerlang te verschijnen oorkonden
betreffende de bevolking der stad Ieperen. Vergelijk de beschrijving van de inrichting van
den arbeid te Florence in het prachtig werk van A. Doren: Studien aus der Florentinischen
Wirtschaftsgeschichte. deel I, blz. 219 en volg. (Stuttgart, 1901).
(2) K. Bücher: Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV und XV Jahrhundert, deel I,
blz. 210 en volg. (Tubingen, 1886).
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1200 vollers, en uit slechts 2100 man, geleverd door al de ‘cleene neeringhen’ samen(1).
Doch de macht die het aantal aan de lakenambachten geeft, wordt tegengewerkt
door het steeds aangroeiend verzet, dat hen bestrijdt. Niet alleen de poorterij, de rijke
burgerij die lakenkoopers en wolhandelaars levert, vormt tegen hen eene partij, die
numerieke minderheid door geldelijke meerderheid vergoeden kan, doch bovendien
wordt het grootste deel der kleine ambachten, naarmate de geschillen scherper worden,
hun meer en meer vijandig. Inderdaad, met de economische eischen van wevers en
vollers hebben zij niets te maken. Daar de plaatselijke markt hen laat leven, hebben
zij andere belangen en andere behoeften dan de arbeiders der grootnijverheid, wier
onophoudende werkstakingen en woelingen hunnen kleinhandel schaden. Het
‘gemeen’, dat vroeger tegen het patriciaat verbonden was, verdeelt zich dus in
vijandelijke groepen. Het lukt den wevers niet meer, als vroeger, ze op hunne hand
te houden. Ja, in den schoot der ‘drapperie’ zelve, staan geduchte vijanden, de vollers,
tegen hen op.
De strijd tusschen wevers en vollers, die de straten der Vlaamsche steden zoo
dikwijls met bloed verfde en bijdroeg tot het mislukken der volksbeweging, verklaart
zich eenvoudig door de techniek der lakennijverheid. Zooals men weet, omvat het
lakenmaken eene reeks onderscheiden verrichtingen: spinnen, weven, vollen, scheren,
verven, die elke door eene bijzondere groep handwerkslieden beoefend wordt en die,
behalve de eerste, welke in de stad of op den buiten uitsluitend door vrouwen bedreven
wordt, evenveel ambachtsneringen heeft doen ontstaan. Doch tusschen die ambachten
hoeft eene rangorde, die noodzakelijker wijze uit den gang zelf van het werk
voortvloeit, en ze dienvolgens min of meer streng aan de wevers onderwerpt. 't Is
inderdaad de wever die de wol tot stoffen verwerkt, en de verschillende verrichtingen
welke die stoffen verder ondergaan,

(1) Rekeningen der stad Gent, deel II, blz. 85. - In 1356 leverden de 52 kleine neringen 5237
man, de vollers 1900; het contingent der wevers wordt niet opgegegeven. J. Vuylsteke:
Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent, deel I [1894], blz. 38.
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dienen maar om haar vastheid, lenigheid en kleur te geven, doch brengen daaraan
geene wezenlijke verandering meer toe. Het spreekt dan ook van zelf dat de wevers
het werk van vollers, scheerders en ververs - die het hunne voltooien - moeten nazien
en dat zij zelfs weldra zullen verstaan, ook hun loon vast te stellen. Doch eens zoo
ver, staan allen op, onder aanvoering van de vollers, - hunne talrijkste groep, - voorde
verdediging hunner zelfstandigheid(1), en niet zelden zal men ze, om aan hunne
tegenstrevers te wederstaan, met de ‘coomannen’ en de ‘cleene neeringhen’ zien
heulen.
De geschiedenis der Vlaamsche steden in de XIVe eeuw zal zich dus in een
buitengewoon verwikkeld midden ontrollen. Zoo wij daarover tamelijk breedvoerig
uitweidden, is het omdat men hoogst zelden in de middeleeuwen dergelijk schouwspel
ontmoet, doch vooral omdat de strijdigheid van belangen en de maatschappelijke
tegenstellingen welke wij daarin ontdekken, steeds een overwegenden invloed zullen
oefenen op de zoo gewichtige gebeurtenissen waarin het graafschap, van de regeering
van Lodewijk van Nevers tot die van Philips den Stoute, medegesleept werd.

(1) De ‘scerers’, ‘uutslagers’, ‘strijkers’, ‘ghereeders’, ‘vouders’ en ‘lakenboeters’ waren geacht
als tot de ‘volrie’ te behooren. Vuylsteke: loc. cit., blz. 38.
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Hoofdstuk III
De opstand van Kust-Vlaanderen en de slag van Kassel
Sedert het begin der XIIe eeuw, zijn de betrekkingen van Vlaanderen met Frankrijk
steeds door de houding der steden geregeld geworden. In 1127, na den dood van
Karel den Goede, verwekt de opstand van Brugge, Gent, Rijsel en Sint-Omaars den
val van Willem van Normandië, en verijdelt hij ook de eerste door de Kroon gewaagde
poging om het graafschap aan haren invloed te onderwerpen. Onder de regeering
van Philips-August, bewerken de gemeenten, trots de listen des konings, dat
Boudewijn VIII in bezit van Philips van den Elzas' erfenis treedt. Later, verloopt en
eindigt de strijd tusschen Philips den Schoone en Gwijde van Dampierre op dezelfde
wijze als de strijd tusschen de steedsche aristocratie en het ‘gemeen’. Ten slotte
vermag de zegevierende democratie langen tijd, gedurende het bewind van Robrecht
van Béthune, de uitvoering van den vrede van Athis uit te stellen en, onder Lodewijk
van Nevers, dwingt zij Philips van Valois tegen haar een der grootste veldslagen van
de XIVe eeuw te leveren.
Overal dus is de politiek der steden met de algemeene staatkunde verbonden. De
groote Vlaamsche steden laten hare macht, evenals haren handel en hare nijverheid,
verre buiten de enge grenzen van het vorstendom voelen. Hare ijverzucht, hare twisten
met hare vorsten krijgen eene Europeesche beteekenis en verwekken Frankrijk's
tusschenkomst, evenals, generzijds de Alpen, de inwendige twisten der Lombardische
en Toskaansche gemeenebesten de aandacht der keizers trekken, en op hunne houding
tegenover het schiereiland inwerken.
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I
's Volks zegepraal over de aristocratische heerschappij in het begin der XIVe eeuw
had de houding der Vlaamsche steden tegenover haren vorst geenszins gewijzigd.
Niettegenstaande den haat dien zij elkander toedroegen, waren èn patriciërs èn
ambachten vast besloten geenerlei vreemde bemoeiing in de gemeentezaken te dulden
en het aandeel van den vorst en van zijne baljuws, in het bestuur der stad, tot het
minst mogelijke te beperken. Wel is waar kon dit streven naar eene immer grootere
zelfstandigheid zich slechts uiten in de groote steden welke machtig genoeg waren
om zich bovenmatige voorrechten toe te eigenen, die zij dan ‘vrijheden’ heetten.
Reeds in het midden der XIIIe eeuw, hadden de schepenen van Gent, Brugge, Ieperen,
Rijsel en Dowaai, onder den naam van ‘schepenen van Vlaanderen’ een college
samengesteld, dat eene belangrijke plaats in de staatsregeling van het land innam en
de tolk en vertegenwoordiger der steden werd. Onder de regeering van Gwijde van
Dampierre, wint de beweging nog gedurig veld. Klaarblijkelijk vergeten de
voornaamste steden, dat zij buiten de grenzen van haren bijvang noch gezag, noch
rechtsmacht, noch bevoegdheid hebben, en trachten zij het platteland aan haar gezag
te onderwerpen(1).
Het spreekt van zelf dat de gebeurtenissen van 1302 geen einde stelden aan die
overweldiging van 's graven rechten; integendeel werden zij wettelijk bekrachtigd.
Jan van Namen kon der gemeenten niets weigeren. Zes weken nadat hij te Brugge
de handelsvrijheid verkondigd had, bewilligde hij aan de stad het recht, schepenen
aan te stellen in al de plaatsen waarvan zij het wettelijk hoofd was, en, twee jaar later,
kende hij haar het privilege toe, zich ten krijge te doen volgen door de lieden van
het Vrije en door de inwoners van de ‘smalle steden’ harer kasselrij(2). Voortaan was
de kasselrij, voor de stad, nog slechts een uitgestrekte bijvang, die nu veel gevaarlijker
voor den graaf en veel onafhankelijker van zijn gezag werd

(1) Kervyn de Lettenhove: Etude sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 52 (Brussel, 1853).
(2) Warnkönig-Gheldolf: Histoire de Flandre, deel IV, blz. 313, 320.
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dan in den reeds verwijderden tijd, toen hij aan de burggraven onderworpen was.
Robrecht van Béthune beproefde niet, de tijdens den oorlog aan de groote steden
geschonken voordeelen te ontnemen. Daar hij verplicht was de groote steden op zijne
hand te houden, met het oog op een mogelijken nieuwen oorlog met Frankrijk, liet
hij haar zelfs nieuwe vorderingen maken, haar gezag over de kasselrijen steviger
bevestigen en hare inwendige zelfstandigheid vergrooten. Dan deelden zij met den
vorst de regeering van het land en beschouwden zij zich, tegenover hem, als de
vertegenwoordigers van dat Vlaanderen, als ‘de drie principale pilare die moeten
gans bliven om den behoudenesse van den palaise daer zij tlast van hebben te
draghene(1)’.
De regeering van Lodewijk van Nevers begon voor de ‘drie steden van Vlaanderen’
onder de gunstigste voorteekenen. De moeilijkheden van den jeugdigen vorst, wiens
rechten op de kroon door zijn oom Robrecht van Kassel betwist werden, kwamen
hoogst van pas om haren toestand nog steviger te bevestigen. Uit vrees ze tegen hem
te zien keeren, bewilligde Lodewijk, die pas in Vlaanderen was, haar al de vrijheden
die zij vroegen. Reeds in October 1322, waarborgde hij aan Ieperen en aan Brugge
het monopolie van de lakenweverij in beider kasselrijen(2); Gent, dat reeds een dergelijk
privilege bezat, kreeg het baljuwschap over het land van Waas en over dat der
Vier-Ambachten(3).
Aldus door de omstandigheden voortdurend begunstigd, kreeg de steedsche politiek,
gedurende het eerste kwart der XIVe eeuw, de overhand op alle gebied. De vorst die,
in de vorige eeuw, het verzet van den leenroerigen adel kon beteugelen en de erfelijke
rechten der burggraven overal door het gezag van afzetbare, door hem aangestelde
en alleen jegens hem verant-

(1) N. de Pauw: Y-pre jeghen Poperinghe angaende den verbonden, blz. 88 (Gent, 1899).
(2) Diegerick: op. cit., deel I, blz. 291. Gilliodts Van Severen: op. cit., deel I, blz. 337.
(3) Van Duyse et De Busscher: op. cit., blz. 105. - Voor de vroegere privileges van Gent, zie
Diegerick: op. cit., deel I, blz. 245 [jaar 1314] en Diericx: Mémoires sur les lois des Gantois,
deel II, blz. 231 [jaar 1296], (Gent, 1818).
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woordelijke baljuws wist te vervangen, moest de vlag strijken voor de groote steden.
Het zoo langzaam gewonnen terrein werd in enkele jaren verloren, en het scheen
alsof de graven slechts de aloude inrichting door een met den nieuwen
maatschappelijken toestand beter passend bestuurstelsel vervangen hadden, om aan
de steden gemakkelijker het land te laten veroveren. Inderdaad, bij de troonsbestijging
van Lodewijk van Nevers, is de macht der steden onweerstaanbaar en schijnt 's graven
invloed, in vergelijking met den haren, van weinig beteekenis. Vlaanderen is voortaan
verdeeld in ‘kwartieren’, die aan het uitsluitend bestuur der groote steden overgelaten
zijn, en waar schier zooveel dwingelandij heerscht als in de stedelijke gemeenebesten
van Italië.
Heel de streek die men van op het belfort der ‘drie steden’ ontwaart, wordt, willens
of onwillens, aan haar gezag onderworpen. Binnen eenen kring van verschillende
mijlen buiten hunne muren, gaan Brugge, Gent en Ieperen de uitoefening der
rechtsmacht na, dwingen zij de inwoners tot krijgsdienst, verbieden zij aan de dorpen
de beoefening van het lakenweven, waarvan zij zich het monopolie voorbehouden
en dat, met den rijkdom, hun ook de macht geeft om het platteland onder hun juk te
houden. Want zij stellen zich niet aan als beschermers, doch als strenge,
onverbiddelijke meesters. De vrijheid waarop zij gedurig beroep doen, brengt eens
anders onderworpenheid, ja dienstbaarheid mede. De ambachtslieden der steden, die
zoo ijverzuchtig op hunne onafhankelijkheid en zoo trotsch op hunne rechten zijn,
hebben, voor de buitenlieden, gevoel noch erbarming. Ruwer en onmenschelijker
kan hunne houding niet zijn tegenover de dorpen, die zij geregeld met gewapende
benden afloopen om ze tot eerbied voor hunne privileges te dwingen, door de
gevonden weefgetouwen, vollerskuipen en droogramen aan stukken te slaan(1).

(1) Vergel. bij voorbeeld: Cartulaire de la ville de Gand. Compte de la ville et des baillis, uitg.
J. Vuylsteke, deel I, blz. 69, 242 (Gent, 1900); Rekeningen der stad Gent, deel I, blz. 57, 405
enz. - De oorkonden betreffende de lange en bloedige twisten van Ieperen met Poperinge,
betreffende het lakenweven, zijn te vinden in het werk, aangehaald blz. 71, n. 1. Voor
denzelfden strijd tusschen Gent en Dendermonde, zie N. Heins: Gand contre Termonde.
Episode de l'histoire industrielle de la Flandre au XIVe siècle (Gedenkschriften van den
Oudheidskundigen Kring van Dendermonde, 1895). - In 1347 vertoont het Engelsch Parlement
aan den koning, dat ‘Gent, Brugge en Ieperen, de drie goede steden van Vlaanderen, niet
konden lijden dat de kleine steden van Vlaanderen groote hoeveelheden wol gekocht hadden
om ze te verwerken, en hare getouwen gingen breken, ten einde den prijs van de wol te doen
dalen’. W.J. Ashley: An introduction to English economic history and theory, 2e uitg., deel
II, blz. 244 (Londen, 1893). - Omtrent de verdrukking van het platteland door de groote
steden, zie Vanderkindere: De Eeuw der Artevelden, blz. 258 en volg. (Gent, 1893).
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Toch ware het hoogst onrechtvaardig, ter wille van de moderne beschouwingen, de
politiek der groote steden te laken. De zelfzucht die haar aandreef was haar opgelegd,
en die politiek moest zijn gelijk zij was. Als men aan de toenmalige economische
verhoudingen even denkt, wordt men gewaar dat zij zich door de uiterste
noodzakelijkheid, namelijk door die van het bestaan, verklaart. In die middeleeuwen,
waar plaatsen van 10,000 zielen reeds belangrijke steden zijn, hadden de Vlaamsche
gemeenten met 30 tot 80.000 inwoners tegen vele, elders ongekende zwarigheden
te kampen. Vlaanderen was, trots zijn levendigen handel en zijn ontwikkelden
landbouw, nog niet in staat de bevolking van zijne drie groote steden te voeden. Een
oorlog, eene tijdelijke onderbreking van den doorvoer, had haar onverbiddelijk aan
den hongersnood prijsgegeven, zoo zij, binnen een zeer uitgestrekten omtrek, geen
beslag gelegd had op de vruchten der aarde. De steden zagen zich door haar
bevolkingscijfer, dat voor een tijdvak van weinig ontwikkelde warenruiling reeds
hoog was, wel gedwongen het platteland aan haar gezag te onderwerpen. Om de
voordeelen daarvan te beseffen, gedenke men slechts dat Gent, alleen met de
hulpmiddelen van het land van Waas en van het land der Vier-Ambachten, onder de
regeering van Lodewijk van Male en later onder die van Philips den Goede, eene
strenge insluiting van verscheidene maanden kon uithouden, vóór dat het aan gebrek
te lijden had.
Sedert het begin der XIVe eeuw, was het platteland meer en meer aan de steden,
de boer meer en meer aan den burger opgeofferd. De eerste moest den andere doen
leven en viel onder zijne voogdij. Het verbod, de weverij te beoefenen, bekrachtigde
zijne economische onderworpenheid. Dat verbod was des te ondraaglijker, daar de
in de steden verweven wol grooten-
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deels door de vrouwen van den buiten gesponnen werd(1). De strengen garen, die bij
hoopen in de boerenstulpen lagen, trokken de dorpsbewoners onweerstaanbaar tot
het weversbedrijf aan. Trots de onmeedoogende onderdrukkingen welke hunne
pogingen te lijden hadden, behaalden zij ten slotte de overhand, en, op het einde der
XIVe eeuw, verrijst de landelijke lakenweverij als eene geduchte mededingster van
die der steden.
Onvermijdelijk deelen de kleine steden het lot des plattelands. Reeds op het einde
der XIIIe eeuw bemerkt men, dat hare groote zusteren er op uit zijn, ze tot hare
onderdanen of vazallen te maken. Vroegtijdig slaagt Brugge er in, zijne heerschappij
over de naburige handelsplaatsen Damme, Sluis en Aardenburg te vestigen; en zoo
net minder machtige Ieperen zulke talrijke groep ‘beschermelingen’ rond zich niet
scharen kan, brengt Gent, in den loop der XIVe eeuw, langzamerhand al de
Oost-Vlaamsche steden met eigen rechtsmacht onder zijnen invloed.
Het gevolg van die ingrijpingen der ‘drie steden’ was eene snelle uitbreiding van
het burgerrecht, buiten hare muren. Hoe zwaarder hare heerschappij over de kleine
steden en het platteland viel, des te kostbaarder bleken de aan hare bewoners
voorbehouden voorrechten. Zoo wordt het burgerrecht, dat tot dan toe aan het verblijf
binnen den ringmuur of in den bijvang der gemeente verbonden was, op aanzoek
van talrijke vreemdelingen, een van de woonstede onafhankelijk, persoonlijk privilege,
en kon men zich, mits betaling van een recht, op de boeken der burgers laten
inschrijven. En de steden toonden zich daarin niet karig. Hare macht steeg met het
aantal harer hage- of buitenpoorters die, uitsluitend aan de rechtsmacht harer
schepenbank onderworpen en aldus aan elk vreemd gezag onttrokken, als verkleefde
aanhangers in de kasselrijen haar streven in de hand werkten. Rond 1322 waren die
nieuwe poorters derwijze in Gent's omstreken verspreid, dat de abt van Sint-Pieters
op zijne landgoederen te weinig vazallen vond om zijne schepenbank te kunnen
samenstellen(1). Overigens kan men zich een

(1) Hetzelfde verschijnsel ziet men te Florence. Doren: loc. cit., blz. 248 en volg.
(1) Van Lokeren: Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, deel II, blz. 7 (Gent,
1871). De tekst is ongedagteekend, doch van niet veel later dan van den dood van Robrecht
van Béthune, † in 1322.
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benaderend denkbeeld vormen van het cijfer welk zij in de XIVe eeuw in het kwartier
van Ieperen moesten bereiken, als men vaststelt, dat in 1465, toen de instelling der
buitenpoorterij volop in verval was, die stad in 157 plaatsen nog 1465 hagepoorters
telde(1).
Voorzeker ware het, reeds in de XIVe eeuw, met de opperheerschappij des graven
gedaan geweest, zoo de ‘drie steden’ zich hadden kunnen verstaan. Doch hare
wederzijdsche vijandschap - die overigens onvermijdelijk was, daar zij het gevolg
van den zoo even geschetsten toestand was - verhinderde zulks. Inderdaad, de
oorzaken tot geschil werden onder de groote gemeenten talrijker, naarmate hare
macht toenam en de kring van haren invloed zich uitbreidde. Ongetwijfeld hadden
zij soms, in tijd van nood, bewustzijn van hare gemeenschap van belangen. Doch
hare politiek was slechts op monopolie en privilege gegrondvest en verhief zich dus
zelden boven een bekrompen particularisme; meestal waren hare betrekkingen door
wantrouwen en ijverzucht ingegeven. Elk harer leefde voor zich zelve, zonder zich
om hare buren te bekommeren. Zoo zij blijk gaven van een vurig locaal patriotisme,
is echt nationaal bewustzijn zelden in hare geschiedenis te vinden.
Dat wordt men duidelijk gewaar na het sluiten van den vrede van Athis. Brugge,
dat het sein tot den opstand gegeven en den oorlog tegen Frankrijk bestuurd had,
werd in den steek gelaten, zoodra aan de bepalingen van het verdrag moest voldaan
worden. Ieperen en Gent zochten Brugge aansprakelijk te maken voor de
gebeurtenissen en voor het grootste deel der aan Vlaanderen opgelegde boeten, en
weigerden, zonder gewetensbezwaar, elke deelneming aan de loskooping van de
3000 Bruggelingen die, tot ‘eerlijke betering’, veroordeeld waren de pelgrimspij aan
te trekken(2). Die houding verbitterde natuurlijk de Bruggelingen, die reeds zeer
ontevreden waren over de

(1) E. De Sagher: Notice sur les archives communales d'Ypres, blz. 160 (Ieperen, 1898).
(2) Van Duyse et De Busscher: op. cit., blz. 87. Diegerick: op. cit., deel I, blz. 237.
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bepalingen van den vrede van Athis. Sedert 1313 stortten zij hun aandeel niet meer
in de boeten die Vlaanderen te betalen had, en ongetwijfeld is het ook aan den
wederstand der stad toe te schrijven, dat de rente of het ‘transport’ van 10,000 pond,
ten voordeele van den graaf in ruiling van den afstand van Rijsel, Dowaai en Béthune
aan Frankrijk, nog niet belegd was. Lodewijk van Nevers die, kort na zijne
troonsbestijging, èn de heffing van de boeten èn de betaling van de hem verschuldigde
sommen eischte, moest onvermijdelijk een conflict verwekken. Zijne onbehendigheid
bespoedigde zulks.
Lodewijk's grootoom, Jan van Namen, welke in 1302 den wederstand tegen Philips
den Schoone aangevoerd had en, door zijne behendigheid, de ambachtslieden tot de
partij des graven gebracht had, was, eens de oorlog gedaan en de Dampierre's weder
in 't bezit van hun erfgoed, teruggekeerd tot zijne gevoelens en zijne houding van
leenroerigen vorst. De geestdrift die hem tijdens het verzet bezielde, was ook met
hetzelve verdwenen. Nu hij met den koning verzoend was(1), dacht hij nog slechts
aan zijne belangen. Hoewel hij, als graaf van Namen, sedert lang teenemaal vreemd
aan Vlaanderen geworden was, bezat hij daar nog al te aanzienlijke landgoederen en
was hij al te zeer met het heerschende huis verwant, om niet met dat land talrijke
betrekkingen te onderhouden. Zoo hij vermeed zich in te laten met den langdurigen
strijd tusschen Philips den Schoone en Robrecht van Béthune, bewees hij dezen
laatste een grooten dienst door, in 1312, eene wapenschorsing tusschen hem en den
graaf van Henegouw te bewerken, en borg voor hare nakoming te blijven. Kort voor
zijnen dood had de oude graaf hem, wellicht om zijne diensten te beloonen, wellicht
ook opdat hij later Lodewijk van Nevers eveneens helpen zou, eene jaarlijksche rente
van 1000 pond op de stad Brugge aangewezen. Doch de Bruggelingen hadden Jan
van Namen zoo zeer vergeten als Jan zelf afstand gedaan had van zijne vroegere
democratische houding. Tusschen hem

(1) In 1308 had hij de dochter van den graaf van Clermont, oom des konings, gehuwd. Annales
Gandenses, uitg. Funck-Brentano, blz. 93 (Parijs, 1895).
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en de stad waren dadelijk zwarigheden, vervolgens eene openlijke vredebreuk
ontstaan, en rond het tijdstip waarop Lodewijk van Nevers zijn grootvader opvolgde,
was hij in de handen der Bruggelingen gevallen, die hem in hunne halle gevangen
hielden(1). Later, wellicht bij de blijde inkomst des graven, in vrijheid gesteld, werd
hij, als oudste lid van het huis, Lodewijk's invloedrijkste raadgever. Hij maakte zijn
gezag ten nutte om zich, in 't begin van 1323, de heerlijkheid Sluis te doen verleenen.
Die schenking bewees dat Lodewijk van Nevers de macht noch de belangen van
Vlaanderen's rijkste stad kende. Die milddadige bewilliging bracht Brugge een
verschrikkelijken slag toe. Inderdaad, niets was gemakkelijker dan voordeel te trekken
uit de ligging van Sluis aan de monding van het Zwijn, om de schepen te beletten
tot Brugge op te varen of toch aan die stad eene noodlottige mededinging te doen.
Dat was de bestendige vrees van de Bruggelingen. Sedert lang ontzagen zij geenerlei
poging om de ontwikkeling eener haven te stuiten, die voor hun handel zoo gevaarlijk
worden kon. Tot hiertoe waren zij daarin geslaagd, doch was het niet te vreezen, dat
Sluis, verstout door de hulp die zijn nieuwe heer aan zijne nieuwe bezitting bieden
zou, het juk zou afschudden en de verordeningen niet meer zou nakomen, waarbij
de zeeschepen daar niet mochten lossen? Voor zulk nakend gevaar, vereenigde de
bedreigde bevolking zich tot een gemeenschappelijken wederstand. Men
beraadslaagde niet, doch men liep te wapen. De graaf en zijn oom werden door dien
plotselingen opstand verrast. Jan van Namen had juist den tijd, met eenige ruiters
Sluis binnen te vluchten, terwijl Lodewijk van Nevers naar Brugge ijlde, in de hoop
's volks verbittering te kunnen stillen. IJdele waan! De burgerij bleef onwrikbaar, en
de graaf zag zich in eene jammerlijke onmacht gedwongen de benden poorters en
ambachtslieden te volgen, die tegen Sluis togen. De kleine stad werd na een bloedig
gevecht stormenderhand ingenomen en genadeloos in brand gestoken, terwijl Jan
van

(1) Saint-Genois: Inventaire des chartes du comte de Flandre, blz. 403.
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Namen gevankelijk naar het ‘Steen’ van Brugge gevoerd werd.
Die gebeurtenissen, die de graaf overigens niet wreken dorst, waren de voorboden
van een der verschrikkelijkste opstanden waarvan de geschiedenis der XIVe eeuw
gewaagt. Door een in de jaarboeken der Nederlanden eenig samentreffen, wapende
die opstand niet alleen de verschillende partijen waarin de burgerij verdeeld was,
doch bovendien nog de bewoners der zeekust, en had hij, eenige jaren lang, al de
kenteekenen eener wezenlijke maatschappelijke omwenteling.

II(1)
De tijdelijke verovering van Vlaanderen door Philips den Schoone, op het einde der
XIIIe eeuw, had niet alleen in de steden de heerschappij van het patriciaat bevestigd,
doch op het platteland ook de stelling van den adel versterkt. Jacob van Châtillon,
een stadhouder die de belangen van den adel gansch toegedaan was, had den ridders
de gelegenheid aangeboden hun gezag uit te breiden en aldus de gedurige
vermindering hunner inkomsten tegen te werken. De adellijke reactie, die toen begon,
liet zich bijzonder gevoelen in dat gewest van polders en wateringen, langsheen de
Neder-Schelde en de zee, van het land van Waas tot den Neuf-Fossé, dat, door den
aard van zijn grond en door de verhouding zijner bewoners, zoo zeer bij het overige
van Vlaanderen afstak.
In die aan de zee ontwoekerde streek, in die moeren en heiden, waren de boeren
- nakomelingen van de kolonisten (hospites) die het land ontgonnen en ingedijkt
hadden - nooit aan het vroonstelsel onderworpen geweest; zij waren persoonlijk
onafhankelijk gebleven en velen waren eigenaars geworden. In het midden der XIIIe
eeuw waren hun charters bewilligd geworden die, door de staatkundige inrichting
welke zij invoer-

(1) Voor het grootste deel van dit kapittel verwijs ik den lezer naar mijn onlangs verschenen
werk: Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328 (Brussel, 1900).
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den, hen nog meer deden afsteken bij de overige landbouwende bevolking, welke
slechts langzaam tot de vrijheid gekomen was en nog steeds onder de rechtsmacht
van abten of heeren leefde. Sedert de regeering van gravin Margareta, bezaten al de
kasselrijen van de kust, het land van Kassel, van Winoksbergen, van Bourbourg en
van Veurne, het Brugsche Vrije, het land der Vier-Ambachten en het land van Waas,
hare wet, hare privileges en hare rechtbank; zij genoten eene ruime zelfstandigheid
en maakten tevens door het openbaar recht erkende en gewaarborgde territoriale
gemeenschappen uit. In elke kasselrij, bezat de vergadering der ‘keurheeren’ een
gezag in den aard van dat der stedelijke schepenbanken, en maakten de bewoners of
‘keurbroeders’, aan elkander gehecht door de banden van onderlinge verdediging en
bescherming, naast de stedelijke gemeenten, zoovele landelijke gemeenten uit.
Hoe meer krachtdadigheid, vastberadenheid, vrijheidsliefde en bekwaamheid in
bestuurszaken zulke inrichting onder de boeren verspreid had, des te ondraaglijker
moesten de aanspraken en ingrijpingen des adels hun toeschijnen. Pas was hun land
in de macht van de Franschen gevallen, of men hoorde allerwegen klachten, dat zij
verdrukt werden en in dienstbaarheid gebracht waren.
De opstand der Bruggelingen in 1302 werd door hen met geestdrift begroet. Eenige
dagen later werd Willem van Gulik door de lieden van het Vrije en van
West-Vlaanderen als een bevrijder ontvangen. De opstand was zoo dreigend en zoo
algemeen, dat de Leliaards vluchtten, zonder een vergeefschen wederstand te
beproeven. Alleen Kassel gaf zich slechts na belegering over. Reeds in de maand
Juni, was heel het land tusschen Brugge en den Neuf-Fossé onder de heerschappij
des volks gesteld en gewapend.
Gedurende den tweejarigen oorlog die op den vrede van Athis uitliep, namen zijne
bewoners, onder Brugge's aanvoering, een ijverig deel aan de krijgsverrichtingen.
De bestendige omgang, in de legerscharen, met de ambachtslieden, verspreidde onder
hen de democratische strekkingen die kort te voren in de steden gezegepraald hadden.
De haat tegen de
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edelen, tegen de Leliaards, tegen Frankrijk, dat hen ondersteunde, bemachtigde meer
en meer de gemoederen. Daar bijna heel de ridderschap uitgeweken was, bleven de
boeren alleen meester in de kasselrijen, die zij naar believen en langzamerhand met
een onverdeeld gezag bestuurden.
In die omstandigheden, begrijpt men met welke woede de vrede van Athis onthaald
werd. De gebannenen kwamen in menigte in het land terug en eischten overmoedig
vergoedingen voor de tijdens de onlusten geleden schade. Is het dan te verwonderen,
dat het volk het vredesverdrag als een verraad beschouwde? Waren het overigens de
edelen niet die de vredesonderhandelingen gevoerd hadden en leed het eenigen twijfel,
dat koning, graaf en adel heimelijk geknoeid hadden om het volk te onderdrukken?
Het eenvoudig brein van de lieden van 't ‘gemeen’ kon de staatkundige beweegredenen
niet beseffen, welke Robrecht van Béthune genoopt hadden, de vijandelijkheden te
staken. Vol vertrouwen in hunne krachten, trotsch over hunne zegepralen, vreesden
zij des te minder den oorlog voort te zetten, daar hij de levensvoorwaarde dier
volksregeering was, waaraan zij nu gewend geworden waren.
's Graven pogingen om de aan den koning verschuldigde boeten te lichten,
verwekten vreeselijke oproeren in de groote steden en op het platteland. In 1309
stonden de bewoners van het land van Waas op, onder de aanvoering van
‘hooftmannen’, leiders wier naam in Vlaanderen's geschiedenis voortaan zoo dikwijls
vermeld wordt. Robrecht moest de hulp der ridderschap inroepen om ze te bedwingen.
Slechts na een vertwijfelden wederstand legden de muiters de wapens neder: vijf en
twintig ‘hooftmannen’ werden verbannen, vijf anderen gehangen, en van toen af
smeulde in het hart van het volk een nieuwen wrok tegen den adel.
De herneming van den oorlog tegen Frankrijk (1310 tot 1320) stelde de losbarsting
van den burgeroorlog voor eenige jaren uit. Doch de vrede van 1320 moest hem
onvermijdelijk doen uitbreken. Want nu moesten, tegen elken prijs, de voorwaarden
der verdragen uitgevoerd, en den koning de ontzaglijke
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som van 1,500,000 pond geleverd worden. Van deze som waren nog maar 480,000
pond betaald.
Het gezag dat de groote steden zich sedert het begin der XIVe eeuw over hare
omstreken aangematigd hadden, verklaart den verderen loop der gebeurtenissen.
Gent, waar de hooge burgerij, na de beteugeling van door de wevers verwekte
geweldige onlusten, het stedelijk bestuur bemachtigd had, kon een volksopstand in
het land van Waas en in de Vier-Ambachten verhinderen. Doch Brugge, dat, sinds
den krijgstocht tegen Sluis, weder een volksbestuur had waarin de invloed van de
ambachten der ‘draperie’ overheerschte, handelde gansch anders. Ongetwijfeld
verstond het geenszins, in de omliggende landschappen,
onafhankelijkheidsbewegingen aan te moedigen, welke hen aan het gezag van de
stad hadden onttrokken. Sedert lange jaren beijverde deze laatste zich, de privileges
van het Vrije te besnoeien en, kort te voren nog, had zij niet geaarzeld de
weefgetouwen in de dorpen harer kasselrij te doen breken(1). Doch een opstand in
West-Vlaanderen was hare belangen al te gunstig, dan dat zij hem zocht te
verhinderen. Als de boeren halsstarrig weigerden de boete en de rente van den
‘transport’ te betalen, zou zij misschien zelve van die hatelijke belasting vrijkomen...
Zou een algemeene opstand tegen de edelen niet ondersteund worden door wevers
en vollers, die sedert zoo lang naar maatschappelijke gelijkheid streefden? Het valt
niet te betwijfelen, dat reeds van de eerste kenteekenen van volksbeweging, die kort
na den tocht tegen Sluis zich in het Vrije en in de kasselrij Veurne uitten, Brugge de
muiters aanmoedigde. De aanhitser en weldra hoofdleider van den opstand, Nicolaas
Zannekin, behoorde tot zijne hagepoorters.
Wat ons van Zannekin bekend is, volstaat om te toonen hoe zeer het oproer der
West-Vlaamsche boeren verschilt van de beide andere groote boerenopstanden der
XIVe eeuw: de Jacquerie van 1357 en de Engelsche muiterij van 1382. In onderscheid
met de hoofden der Jacquerie en met Wat Tyler,

(1) Inderdaad, op 27 October 1322 had Brugge zich, door den graaf, een privilege doen bewilligen,
waarbij de beoefening der ‘draperie’ in de dorpen van de kasselrij verboden werd. Gilliodts
van Severen: op. cit., deel I, blz. 337.
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naar wien de Engelsche muiterij genoemd wordt, was Zannekin niets minder dan
een behoeftige. Hij bezat uitgestrekte landerijen te Lampernisse, en de groote
meerderheid dergenen welke hem volgden, behoorde tot de in de kasselrijen der kust
zoo talrijke klasse van kleine eigenaars. Het was de ellende niet, welke zijne
partijgangers wapende; hun opstand onderscheidt zich teenemaal, door zijn langen
duur en zijne inrichting, van die plotselinge losbarstingen welke later Frankrijk en
Engeland wel deden beven, doch even kort als geweldig waren. Hij verschijnt ons
als eene poging tot omwenteling, door kloeke boeren, die zelfvertrouwen, wilskracht
en volharding bezitten, die met gelijkheidsgedachten bezield, en vast besloten zijn,
zich voor eeuwig van een gehaten adel te ontmaken. Het doel dat hij meer en meer
merkbaar beoogt naarmate hij krachtiger en heviger wordt, is het stichten van eene
landelijke democratie en van een akkerstelsel, waarbij de grond behooren zou aan
degenen die hem bebouwen.
De eerste oorzaak van den opstand is de houding van adellijke keurheeren die, na
den vrede met Frankrijk in hunne kasselrijen teruggekeerd, hun ambt ten nutte
gemaakt hadden om zich de tijdens de uitwijking geleden schade te doen vergoeden.
Men beschuldigde hen de belastingplichtigen willekeurig aan te slaan, zich
wederrechtelijk zittingpenningen toe te kennen, giften uit te deelen en leeningen aan
te gaan zonder rekenschap van hun beheer te geven. In den winter 1323 braken
onlusten uit, eerst in het Vrije, vervolgens weldra in de landschappen Veurne en
Winoksbergen. Zij werden niet ernstig onderdrukt. De grieven der oproerlingen
waren overigens gegrond, weshalve deze, na het onderzoek dat door Robrecht van
Kassel en door de schepenen van Gent, Brugge en Ieperen gehouden werd, voldoening
bekwamen. Het scheidsrechterlijk vonnis (28 April 1324) verleende algemeene
kwijtschelding, stelde eenige keurheeren af, en legde de zonder 's volks toestemming
gedane uitgaven ten laste der magistraten.
Het volk zegepraalde dus. Het kon zich echter niet tevreden houden met het
behaalde voordeel, dat slechts als den voorbode eener vollediger zegepraal begroet
werd. Het meende dat de
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gelegenheid daar was, om de bestaande maatschappelijke orde voorgoed te doen
verdwijnen. Als de oogsttijd kwam, weigerden de boeren de tienden te betalen en
vroegen zij, dat het koren der kloosters onder de armen verdeeld werd.
Die houding kenschetst genoegzaam den geest der gemoederen. Zij toont hoe zeer
de democratische strekkingen, die sedert het begin der eeuw in den schoot der
volksklasse gistten, sedert de laatste onlusten aan vastheid en helderheid gewonnen
hadden. Nu bekommerde men zich niet meer om de beteugeling van eenige
misbruiken, doch nog alleen om de uitroeiing van den adel! Het volk beschouwde
als zijne natuurlijke vijanden al degenen die van grondrente leefden en voor dewelken
het werken moest. Tegenover rijken en edelen, vereenigden zich, in een zelfde
klassebewustzijn, de kleine eigenaars en vrije kleine pachters der kust. Reeds op het
einde van 1324, brak de oorlog tusschen beide groepen uit.
Het was een verdelgingsoorlog. Boeren en ridders waren om het wreedst. Terwijl
de volksbenden, onder aanvoering harer ‘hooftmannen’, sloten en kasteelen
plunderden en aan de vlammen prijs gaven, en de rijken die tot hun onheil in hunne
macht vielen, met weergalooze wreedheid ombrachten, schreef de graaf aan zijn oom
Robrecht van Kassel, dat hij de muiters moest bedwingen, ‘'t zij door hunne huizen
in brand te steken, 't zij door hen te dooden en te vermoorden, 't zij door hun gedoen
en hunne landerijen onder water te zetten, 't zij door hen op welkdanige andere wijze
te lijve te gaan, gelijk gij zelf of uwe lieden vermoogt en verstaat te plegen’.
Het ‘Kerelslied’, het eenige heldendicht dat ons uit dien tijd overbleef, is nog een
nagalm van dien trillenden haat, van dien ongenadigen strijd. Hoor slechts den aanhef:
Wi willen van den kerels zinghen,
Si sijn van quader aert;
Si willen de ruters dwinghen,
Si draghen enen langhen baert.
Haar cleedren die zijn al ontnait,
Een hoedekin up haer hooft ghecapt.
Tcaproen staet al verdrayt,
Haer cousen ende scoen ghelapt.
Wronglen, wey, broot ende caes,
Dat heit hi al den dach...
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Hij is geen gemakkelijke gast, de kerel; oordeel maar:
Ter kermesse wille hi gaen,
Hem dinct datti es een graeve;
Daer wilhyt al omme slaen,
Met sinen verroesten stave.

Als hij dan dronken is,
Dan es al de wereld zine,
Stede, lant ende poort.

Smaad, spotternij en verwensching worden van vers tot vers bitterder; zij barsten ten
slotte uit in een woesten strijdkreet:
Si willen de kerels doen greinsen,
Al dravende over 'tveld;
Hets al quaet dat zi peinzen,
Ic weetze wel bestelt.
Me salze slepen ende hanghen,
Her baert es al te lanc;
Sine connens niet ontganghen,
Si dochten niet sonder bedwanc(1).

Als men het lied gelezen heeft, begrijpt men de weemoedige woorden van een monnik
van dien tijd: ‘Zoo hevig woedde de pest des opstands, dat de menschen tegenzin in
't leven kregen(2)’.
De opstand van de kasselrijen der kust treft ons niet alleen door zijn geweld, maar
ook door zijn langen duur. Dit laatste ware niet te verklaren, zoo men niet wist dat
de stad Brugge, die van het begin af de beweging gunstig was, reeds in 1324 daarvan
openlijk de leiding nam. De steedsche democratie kwam de landelijke democratie
ter hulp. Wevers en vollers, meesters van de groote stad, vereenigden hunne pogingen
met die van de boeren. Monniken, priesters verklaarden zich voor het volk. Er werd
voor het oproer geijverd met blakenden

(1) Het Kerelslied is te vinden in Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel II, blz. 538,
- in R. von Liliencron. Die historischen Volkslieder der Deutschen, deel I, blz. 31, - alsook
in Vanderkindere: De Eeuw der Artevelden, blz. 575 (Gent, 1893).
(2) ‘Duravitque pestis ista postea per biennium et in tantum ubique desaevit, quod taederet
homines vitae suae’. Chron. comit. Flandr. Corpus chron. Flandr., deel I, blz. 202.
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klassenhaat en onbestemde communistische verzuchtingen, die het evangelisch ideaal
niet uitsloten. Op de kerkhoven van West-Vlaanderen zag men volksleiders tot de
menigte spreken, een nieuw tijdperk aankondigen, de gemoederen door den gloed
van hunne overtuiging en hunnen geestdrift overreden(1). De kleine steden rondom
Brugge volgden weldra het voorbeeld van haar ‘wettig hoofd’, en toen de opgestane
ambachten van Ieperen op hunne beurt de hulp van de door Zannekin aangevoerde
benden ingeroepen hadden, kon het schijnen dat de heerschappij der armen aanbrak.
Doch Gent sloot zich niet bij de beweging aan. De poorters, welke daar regeerden
en de volkszaak des te vijandiger waren, dat dezer zegepraal Brugge's overwicht
moest huldigen, stelden zich aan het hoofd van 't verzet. Hunne stad diende den
uitwijkelingen en edelen van West-Vlaanderen tot schuiloord en tot wapenplaats.
Naar het voorbeeld der opstandelingen, vertrouwden zij het gezag aan ‘hooftmannen’.
Een oproer der wevers werd onderdrukt; elke vesting van de kasselrij kreeg eene
bezetting, evenals het land van Waas, dat reeds in gisting kwam.
De strijd werd nog verwoeder, toen Lodewijk van Nevers, dien men te Kortrijk
verrast, met den dood bedreigd en met het bloed zijner onder zijne oogen omgebrachte
raadgevers bespat had, in de handen der Bruggelingen gevallen was. Terwijl hij,
onder de drukking des volks, de regeering afstond aan Robrecht van Kassel, die hem
sedert zijne troonsbestijging vijandig was en die wellicht in de onlusten het middel
zocht om het graafschap te bemachtigen, benoemden de Gentenaren Jan van Namen
tot Ruwaard. Aldus verdeelde zich de dynastie tegen haar zelve en bezorgde zij
aanvoerders aan de onverzoenlijke partijen die zich Vlaanderen betwistten.
De koning van Frankrijk kon de gebeurtenissen niet langer werkeloos aanschouwen.
Niet alleen waren, sedert het begin

(1) N de Pauw: L'enquête de Bruges après la bataille de Cassel (Bull. de la Comm. royale d'Hist.,
5e reeks, deel IX [1899], blz. 665 en volg.). - Voor de deelneming van zekere geestelijken
aan den opstand, zie H. Stein: Les conséquences de la bataille de Cassel pour la ville de
Bruges et la mort de Guillaume de Deken, son ancien bourgmestre (ibid., blz. 658).
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van het oproer, de door den vrede van Athis opgelegde boeten niet meer betaald
geworden, doch de volkspartij had zich, sedert zij door Brugge aangevoerd werd,
openlijk aangesteld als de Kroon vijandelijk gezind. Zij weigerde den omloop der
koninklijke munten in Vlaanderen toe te laten, bemachtigde het slot Helkijn in het
bisdom Doornijk en legde daar troepen, en onderhield, ten slotte, verdachte
onderhandelingen met Engeland. Was het overigens niet te vreezen, dat de houding
dier boeren en werklieden, die hunnen landheer gevangen hielden, zich dezes rechten
aanmatigden en ambtenaren aanstelden, vroeg of laat voor Frankrijk een gevaarlijk
voorbeeld wezen zou? Op 4 November 1325 deed de koning het ‘interdict’ over de
opstandelingen uitspreken, beschuldigde hen van majesteitsschennis en maande hen
aan zich te onderwerpen. Hij stuurde meteen dreigende brieven naar Robrecht van
Kassel, verbeurde zijne goederen in het landschap Perche, brak alle
handelsbetrekkingen tusschen Vlaanderen en Frankrijk af, nam de Gentenaars onder
zijne bescherming en trok troepen samen te Sint-Omaars.
Dat optreden verzwakte de oproerlingen. Toen Robrecht van Kassel zijne kuiperijen
verijdeld zag, aarzelde hij niet de volkspartij in den steek te laten; ja, om terug in 's
konings gunst te komen, legde hij veel ijver aan den dag om haar te bestrijden. Het
‘interdict’ kwelde eens ieders geweten; de afbreking des handels berokkende groote
schade. Verdeeldheid ontstond onder de oproerlingen. De gematigdsten onder hen
vroegen en bekwamen de invrijheidstelling van Lodewijk van Nevers. De koning,
die toen in erge moeilijkheden met Engeland gewikkeld was, was bereid te
onderhandelen: op 19 April 1326 werd de vrede gesloten te Arques, bij Sint-Omaars.
Deze beval de afbraak van de tijdens de woelingen gebouwde vestingen, de betaling
van de aan Frankrijk verschuldigde boeten, de afschaffing van de door de
opstandelingen ingevoerde ‘nieuwigheden’, de afstelling der ‘hooftmannen’. Kerken
en abdijen werden schadeloosgesteld voor de geleden verliezen, en de graaf kreeg
10,000 pond. Robrecht van Kassel werd weder in genade opgenomen. Het ‘interdict’
werd ingetrokken.
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Men kon een oogenblik meenen, dat de orde ging hersteld worden. De graaf zond
zijne baljuws naar hunne posten in West-Vlaanderen terug. Eene aanzienlijke partij
streefde naar de rust en was geneigd tot de wettelijkheid terug te keeren. Doch de
aan het gezag gewende ‘hooftmannen’ zochten meester te blijven. Zij zagen zich
ondersteund en aangemoedigd door een vrij groot getal vastberaden aanhangers, die
de hoop nog koesterden een nieuw stelsel in te voeren, waarin het ‘gemeen’, verlost
van vorst en adel, almachtig wezen zou. Deze geestdrijvers verloren alle
voorzichtigheid uit het oog; ‘interdict’ en banvloek lieten hen gansch onverschillig,
ja verhoogden nog hun wrevel. Pas na eenige dagen, werd de uitvoering van den
vrede belemmerd. De ‘hooftmannen’ bleven in bediening, de baljuws werden opnieuw
verdreven, en degenen die hen verdedigen wilden, stonden aan allerlei vervolgingen
bloot: zij werden gekerkerd, hunne goederen verbeurdverklaard, hunne huizen
afgebroken; en met de steenen daarvan, werden verdedigingswerken opgeworpen.
Nu de opstand door de gewelddadigste elementen aangevuurd werd, barstte hij
met tot hiertoe ongekende gruwelijkheid los. Jacob Peit, van Winoksbergen, stelde
zich aan het hoofd der muiters. Zijne vrijzinnige denkwijze toont hoe zeer de
revolutionnaire strekkingen zich sedert het begin der onlusten ontwikkeld hadden:
ja, nu vermaten zij zich, de Kerk zelve aan te vallen. Peit spreidde openlijk zijne
verachting voor de godsdienstoefeningen ten toon en hij wenschte, naar hij zeide,
den laatsten priester te zien opknoopen. Hij richtte in de kasselrijen een wezenlijk
schrikbewind in. De aanhangers des graven, de gematigden, al degenen die zich niet
openlijk voor 't ‘gemeen’ verklaarden, werden aangehouden. Met gezochte wreedheid,
dwong men de rijken en edelen hunne eigen bloedverwanten onder de oogen des
volks om te brengen. Het nogmaals over het land uitgesproken ‘interdict’ had geen
uitwerksel meer. De ‘hooftmannen’, aan de spits van gewapende benden, dwongen
de pastoors de goddelijke diensten voort te te zetten: zij die weigerden, werden buiten
alle gemeenschap gesloten en moesten vluchten. Nooit, tijdens de Jacquerie noch
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tijdens den Engelschen opstand van 1381, zag men de gewelddaden die toen
West-Vlaanderen teisterden.
Zooals dit steeds geschiedt, werden de gematigden overrompeld. Zij hadden geene
inrichting, en de ordezin, die door zijnen aard zelf lijdelijk is, bezielde hen niet met
zulke wilskracht als de tegenpartij in den revolutionnairen zin putte. Ongetwijfeld
was hier en daar verzet te bemerken. Jacob Peit werd vermoord. Doch zijn verdwijnen
wijzigde geenszins den toestand. De Brugsche wevers, die de beweging bleven leiden,
bevolen een onderzoek naar de schuldigen.
De graaf had aan de Gentenaren de zorg overgelaten, den opstandelingen tot het
uiterste te wederstaan, en was naar Parijs gevlucht om 's konings hulp in te roepen.
De onverwachte dood van Karel den Schoone vertraagde met eenige maanden de nu
onvermijdelijk geworden tusschenkomst van Frankrijk. Er diende een einde gesteld
aan de daden dier belhamels, die ‘als wilde dieren zonder rede noch verstand’ heel
de maatschappij dreigden omver te werpen. Daar werd hun voorbeeld reeds
opgevolgd! Waren de Luikenaars niet insgelijks opgestaan en had hun bisschop zijne
smeeking niet gevoegd bij die van Lodewijk van Nevers, om den koning van de
grootte des gevaars te overtuigen? Drong de paus zelf bij hem niet aan, opdat hij
tegen de muiters zou oprukken? Want niet alleen leefden de Vlamingen de verdragen
niet na, doch zij dreigden nog de maatschappelijke orde te vernielen. De opstand,
die immer stoutmoediger werd, trad overigens in eene nieuwe phase en bedreigde
nu rechtstreeksch de Kroon. Men wist in Vlaanderen zeer goed, dat Engeland
bezwaren geopperd had tegen de troonsbestijging van Philips van Valois. En de
burgemeester van Brugge, Willem De Deken, baande door eene koene daad den weg,
dien Jacob van Artevelde later moest opgaan: hij stelde aan Edward III voor, hem
als koning van Frankrijk te erkennen, zoo hij de volkspartij wilde steunen(1).

(1) ‘Quo tempore Brugenses suos nuntios XII videlicet reputatos Anglorum regi pro suffragio
direxerant, qui ipsum similiter ad occupationem Franciae informabant dicentes quod si eis
hac vice velit fiducialiter assistere, ipsi volunt sibi procul dubio coronam Franciae procurare’.
Wilhelmus Procurator: Chronicon, uitg. Matthaeus: Veteris aevi Analecta, deel II. blz. 681
('s Gravenhage 1738). De door Stein (zie blz. 85, n.) en door de Pauw (ibid.) uitgegeven
bescheiden toonen dat Willem De Deken de vinder was van het plan, dat later ook door Jacob
van Artevelde gevolgd werd. Na den slag van Kassel, werd hij door den koning van Frankrijk
beschuldigd dat hij in Engeland geweest was om met den koning van Engeland te
onderhandelen, opdat hij hun heer in Vlaanderen en meteen koning van Frankrijk zou
geworden zijn (Stein, blz. 656). Zijne aanhangers in Vlaanderen verborgen geenszins hun
doel, den graaf van Vlaanderen en den koning van Frankrijk als souverein af te stellen (de
Pauw, blz. 699). Voor meerdere bijzonderheden, zie H. Pirenne: La première tentative pour
reconnaître Edouard I d'Angleterre comme roi de France (Handelingen van den Geschieden Oudheidkundigen Kring van Gent, 1902).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

89
Reeds in Juni 1328 verzamelde Philips van Valois zijne troepen. Hij besloot, de
opstandelingen langs het Zuiden aan te vallen, terwijl de graaf en de Gentenaren hen
langs het Oosten bedreigen zouden. Dit vernuftig uitgedacht plan had voor doel de
oproerlingen te verzwakken, door hen te dwingen hunne krachten te verdeelen: het
lukte alleszins. De Bruggelingen moesten hunne stad dekken en konden dus tegen
het Fransche leger niet oprukken. Dit laatste moest tegengehouden worden door de
lieden der kasselrijen Veurne, Winoksbergen, Bourbourg, Kassel en Belle, die, in
dichte gelederen, op den Kasselberg den vijand afwachtten. De stelling was
oninneembaar en de Franschen hoedden zich wel, ze te bestormen. Zij bepaalden er
zich bij, den vijand uit zijne verschansingen te lokken en hem tot een gevecht in het
vlakke veld te dwingen.
Op 23 Augustus 1328 werd de fout begaan, waarop zij rekenden. Door hitte en
dorst gekweld, wilden de muiters er mede gedaan maken; plotselings rukten zij in
drie afdeelingen op het koninklijke kamp los. Doch hoewel zij met opzet het heetste
van den dag gekozen hadden, wanneer de Fransche ridders, ontwapend, in hunne
tent den zonnegloed ontvlucht waren, kon die beweging niet lukken. Alleen in
verdedigende stelling waren de volkslegers sterk. Hunne dichte gelederen konden
wel, op een geschikt terrein, een ruiterij-aanval afslaan. Doch bij zwenkingen bezaten
zij de noodige behendigheid, vlugheid noch juistheid, om met eenig goed gevolg een
aanval te wagen tegen geoefende troepen, die bedreven waren in de kunst zich voor
hunne zware scharen terug te trekken en uiteen te gaan, om vervolgens den aanval
te vernieuwen en de tegenstrevers in te sluiten, als deze door den marsch en de hitte
buiten adem
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waren en hunne gelederen de rechte richting verloren hadden. Na eene korte paniek,
kwamen de Franschen tot bezinning. De drie Vlaamsche korpsen zagen zich weldra
overal aan hun front omgeven van lansen, en van elkander gescheiden. Hunne
gelederen openden zich, en van dan af waren zij nog slechts een aan de slachting
prijsgegeven menschelijke kudde. De slag was zoo kort als bloedig. Duizenden lijken
bleven bij hoopen op het slagveld liggen.
Nu was de opstand verpletterd. Reeds den volgenden dag verschenen de afgezanten
der kasselrijen voor den koning, om zich op genade en ongenade over te geven.
Brugge en Ieperen openden hunne poorten zonder wederstand, en wachtten gelaten
op den genadigen wil van den overwinnaar en op de weerwraak van Lodewijk van
Nevers en van den adel.
Men moest zich op eene onbarmhartige onderdrukking verwachten. In de oogen
des graven, der edelen, der hooge burgerij, hadden de opstandelingen zich buiten het
gemeen recht gesteld en verdienden zij genade noch medelijden. Reeds den dag na
't gevecht, drongen de baronnen bij den koning aan, om Kust-Vlaanderen door de
vlammen te vernielen, ja vrouwen en kinderen om te brengen. De ‘hooftmannen’ en
al wie ambten van de muiters aanvaard had, werden onthalsd of geradbraakt. Willem
De Deken werd naar Parijs gevoerd en daar gevierendeeld(1). Robrecht van Kassel
en de kleine grondheeren van West-Vlaanderen namen bezit van de goederen der
schuldigen. In de steden gingen de terug aan 't bewind gekomen patriciërs op
gruwzame wijze te werk. Tot in 1330-31 maken de gemeenterekeningen van Ieperen
gewag van menigvuldige geschenken, aan de baljuws en schouten van Brugge, Gent,
Rijsel, Mechelen, die bannelingen deden terechtstellen.
Bij deze gewelddaden en wreedheden vergeleken, was de officieele beteugeling
wel minder onmenschelijk, maar toch droeg zij het kenmerk van de ongenadige
strengheid, welke tegenover majesteitsschennis aangewend wordt. Alle charters, alle
privileges der oproerige steden en kasselrijen werden ver-

(1) Guillaume de Nangis: (voortgezette) Chronique, uitg. Géraud, deel II, blz. 103 (Parijs. 1843).
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beurdverklaard en den graaf ter hand gesteld. Brugge en Ieperen moesten hunne
muren slechten, hunne grachten dempen, eeuwigdurende renten aan den graaf betalen,
terwijl honderden hunner meest betrokken burgers verbannen werden. Onderzoekers
hielden verscheidene maanden lang bestendig zitting om de schuldigen op te zoeken
en de aan de slachtoffers van het oproer verschuldigde vergoedingen vast te stellen.
Ten slotte werden, in de kasselrijen, de goederen van al wie te Kassel tegen den
koning gevochten had, verbeurdverklaard.
Reeds in de maand October, was de orde overal hersteld door het schrikbewind.
Den 19n, stemde de paus, hoewel ongaarne, er in toe het tegen Vlaanderen
uitgesproken ‘interdict’ op te heffen. Al wie geld of invloed genoeg bezat om
vergiffenis te bekomen, liet zoo spoedig mogelijk de akten opmaken, waarbij hij zich
op de genade des graven overgaf. Eene vertwijfelde poging van Segher Janssone,
rond de maand Juli 1329, om het Vrije tot oproer te brengen, was de laatste trilling
van den opstand.
De langste, krachtdadigste en algemeenste inspanning die in de Nederlanden
beproefd werd om eene volksregeering in te voeren, eindigde dus met eene glorierijke
nederlaag. Deze bracht, als terugwerking, ook de mislukking van den Luikschen
opstand mede(1). Het volksideaal werd evenmin verwezenlijkt aan de Maas- als aan
de Scheldeboorden.
Wat de hierboven gemaalde gebeurtenissen kenschetst, is de onderlinge hulp, die
stads- en plattelandsbewoners elkander boden. Later krijgt men zulk schouwspel niet
meer te zien. Voortaan zullen de groote gemeenten alleen eene rol spelen, en zal het
platteland geen deel meer hebben in het politiek leven. Overigens dient opgemerkt,
dat de adel, tegen welken de boeren zoo woedend opgestaan waren, zelf al te zeer
door den strijd verzwakt was, om te durven wagen hen aan zijn gezag te onderwerpen.
De toenemende heerschappij van de groote steden over het platteland, de meer en
meer blijkbare tegenstelling tusschen

(1) Zie hooger, blz. 39.
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de belangen van stad en buiten, verwekten langzamerhand eene toenadering, ja, ten
slotte zelfs eensgezindheid tusschen boeren en edelen.
Edoch, in de nijverheidssteden, blijven wevers en vollers naar maatschappelijke
gelijkheid en politieke zelfstandigheid verzuchten. Zoo Brugge en Ieperen door hunne
heldhaftige poging uitgeput zijn en de voorste gelederen van de democratische
beweging moeten verlaten, breekt Gent voorgoed af met zijne tot den slag van Kassel
gevolgde houding, en zal het zich steeds, met onuitputbare wilskracht en inspanning,
aan de volkszaak wijden. Na eene kortstondige kalmte, zal Vlaanderen weldra weder
aan partijtwisten prijsgegeven zijn. Adel, hoogpoorterij, rijkgeworden ambachtslieden
zullen ten slotte rondom den graaf een behoudsgezind verdrag sluiten, en, om de
bestaande maatschappelijke orde te handhaven, zullen zij zich aanstellen als
verdedigers der vorstelijke voorrechten en, zoo doende, hunne tegenstrevers dwingen,
in de omverwerping dier voorrechten het eerste grondbeginsel hunner politiek te
zien. In den steeds vernieuwden strijd tot behoud of vernieling van het vorstelijk
gezag, ziet men Klauwaards noch Leliaards(1) meer: voortaan staan ‘de goeden ende
kwadien’ als vijandelijke partijen tegenover elkander. Doch de volkspartij neemt
voortaan het karakter eener nationale, of liever anti-Fransche partij aan. Sedert den
slag van Kassel is de koning van Frankrijk in hare oogen de beschermer harer ergste
vijanden. De haat dien hij tegen hem opgejaagd had, verklaart grootendeels de houding
der Vlaamsche steden bij den aanvang van den Honderdjarigen Oorlog.

(1) Deze namen worden, naar ik meen, voor 't laatst gebruikt op het einde der XIVe eeuw, in
Chron. comit. Flandr. (Corpus Chron. Flandr., deel I, blz. 237 en in de Chronique rimée
des troubles de Flandre, uitg. Edw. Leglay, blz. 79 (Rijsel, 1842).
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Hoofdstuk IV
De honderdjarige oorlog en Jacob van Artevelde
Sedert de verovering door de Normandiërs werden de betrekkingen tusschen de
Belgische vorsten en Engeland, zooals wij zagen(1), steeds menigvuldiger. Zij waren
echter van een heel anderen aard dan die, welke die vorsten anderzijds met den
Duitschen keizer of met den koning van Frankrijk onderhielden. Inderdaad, terwijl
deze laatsten als opperleenheeren van Lotharingen en van Vlaanderen in de
Nederlanden optreden, is de koning van Engeland voor hen maar een vreemdeling,
zonder het minste wettig gezag. België's geschiedenis is innig vermengd met die van
de beide groote Staten waarvan zijne vorstendommen verheffen, en afwisselend is
België aan den Duitschen en aan den Franschen invloed onderworpen; doch tegenover
Engeland blijft het teenemaal onafhankelijk; in geenerlei tijdvak der middeleeuwen,
oefende dit land eenig uitwerksel op België's instellingen, kunsten of letteren. Onze
betrekkingen met die mogendheid bleven altijd louter buitenlandsche betrekkingen,
zonder oprechtheid of hartelijkheid, en kunnen alleen door staatkundige berekeningen
of economische noodwendigheden verklaard worden.
De bestendige botsingen waarin, sedert het einde der XIe eeuw, Frankrijk en
Engeland gewikkeld waren, noopten natuurlijk vroegtijdig de koningen van dit laatste
land, in de Nederlanden bondgenooten tegen hunnen vijand te zoeken. Jan zonder
Land

(1) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 169.
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en Edward I ontzagen geenerlei opoffering om de hulp te koopen van vorsten, die
hunne diensten des te duurder stelden, hoe dringender men om dezelve bad. Nooit,
overigens, slaagden zij er in, duurzaamheid te geven aan die op ponden sterling
rustende verbonden, die instortten zoodra er geen geld meer kwam. Zelfs wanneer
die verbonden vast en stevig schenen, was eene kleinigheid voldoende om ze te
vernietigen; het blijkt overigens dat de koningen niet veel geloof hechtten aan de
bestendigheid der bij opbod verkochte verkleefdheid en der verhuurde trouw van
vorsten, wier gedragsregel alleen door eigenbelang geleid werd.
Toch was een dier vorsten, de graaf van Vlaanderen, eene uitzondering op den
algemeenen regel. Als vazal van den koning van Frankrijk, moest hij noodzakelijker
wijze partij kiezen in den steeds opnieuw uitbrekenden strijd tusschen zijn leenheer
en den koning van Engeland. Krachtens zijne leenroerige stelling, had hij niet te
kiezen tusschen de beide oorlogvoerenden; hij mocht zelfs niet onzijdig blijven. Als
hij zich nu toch tot kiezen gedwongen zag, regelde hij zijne houding naar die van
Frankrijk tegenover hem, en, naarvolgens hij in de Capetingers beschermers of
vijanden vond, streed hij in hunne rangen of in die hunner tegenstrevers.
Overigens overschrijden de betrekkingen tusschen Vlaanderen en Engeland verre
de enge sfeer der dynastische belangen. Sedert het midden der XIIIe eeuw, wekten
zij meer en meer de aandacht der groote steden, wier bloei afhing van den voldoenden
en geregelden toevoer van Engelsche wol. Naarmate Gent, Brugge en Ieperen invloed
in het land kregen, zagen de Vlaamsche vorsten zich gedwongen hunne politiek te
regelen naar de economische vereischten der Vlaamsche steden, en tegenover
Engeland eene afbreuk te vermijden, die de ondergang dier steden zou geweest zijn.
Doch eens zouden belang van den graaf en belang van de steden zich tegenover
elkander stellen, waardoor eene botsing moest ontstaan die een beslissend uitwerksel
op de geschiedenis der Nederlanden oefenen zou.
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I
Weinig tijds vóór dat Edward III, overwinnaar van Schotland, besloot tegen Frankrijk
eenen door de troonsbestijging van Philips van Valois onvermijdelijk geworden
oorlog te ondernemen, was de hertog van Brabant zegevierend uit den strijd tegen
zijne naburen gekomen(1). Hij had zich daarna dadelijk met den machtigsten zijner
vroegere vijanden, den graaf van Henegouw en Holland, verbonden, om zich te
vrijwaren tegen een nieuwen aanval van Jan den Blinde, van den bisschop van Luik
of van den graaf van Vlaanderen. Doch de zaak, die den oorlog deed uitbreken, was
niet vereffend. Mechelen behoorde noch aan Lodewijk van Nevers, die het gekocht
had, noch aan Jan III, wien het zich gegeven had. Voorloopig bleef die zoo beloerde
buit in de handen van den koning van Frankrijk, als een evenzeer voor den hertog
als voor den graaf verleidend lokaas. De bisschop van Luik was niet minder bezorgd
om het lot van de stad, want zoo zij den hertog ten deel viel, moest hij den graaf de
honderdduizend pond teruggeven, die hij ervoor betaald had. Hij beijverde zich des
te meer een voor zijne schatkist zoo jammerlijken als voor den Brabander voordeeligen
afloop tegen te werken, daar Jan's aanmatiging tegenover hem onuitstaanbaar werd.
Die quaestie van Mechelen, die drie der invloedrijkste Belgische vorsten aldus in
onzekerheid hield, had daarentegen geen het minste belang voor Willem van Avesnes.
Hij alleen bleef zelfstandig, zoodat zijn invloed bij al zijne buren vergrootte en hij
scheidsrechter van hunne geschillen werd. Zelfs zoo geene uitstekende diensten noch
innige familiebetrekkingen hem met den koning van Engeland verbonden hadden,
zou Edward III zich ongetwijfeld toch tot hem gewend hebben om partijgangers in
de Nederlanden aan te werven. Willem, die oud was vóór zijn tijd en zoo gekweld
werd door jicht en graveel, dat hij zich niet verroeren kon(2), was daarentegen gezond
en helder van geest gebleven; hij aarzelde niet de poli-

(1) Zie hooger, blz. 22.
(2) Jean Le Bel: Chroniques, uitg. M.L. Polain. deel I. blz. 121 (Brussel, 1863).
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tische behendigheid, waarvan hij reeds zoovele blijken gegeven had, ten dienste zijns
schoonzoons te stellen. De door hem ondernomen onderhandelingen waren reeds in
December 1336 zoo goed gelukt, dat Edward het masker afwierp en hem als zijn
zaakgelastigde in de Nederlanden aanstelde(1). Valencijn, het lievelingsoord des
graven, werd openlijk de verzamelplaats van Engelsche zendelingen, die kwistig
omgingen met geld en met beloften en die, om aller oogen door den rijkdom van hun
heer te verblinden, op grooten voet leefden, zonder zich iets te ontzeggen, alsof de
koning daar in eigen persoon geweest was(2).
Het viel niet moeilijk den graaf van Gelder, die in 1332 met eene zuster van Edward
getrouwd was, aan Engeland's zijde te krijgen, evenals een vrij groot aantal dynasten
van de Maas- en Rijnoevers, graven van Loon, van Gelder, van Gulik, van de Mark,
die, mits betaling, zich verbonden eenige honderden gepantserde krijgers ten dienste
des konings te stellen. Doch de hulp dier heeren, die verre van de Fransche grens
leefden en maar weinig macht bezaten, kon slechts als toevoegsel tot het ontworpen
groot verbond beschouwd worden. De hertog van Brabant, de graaf van Vlaanderen
en de bisschop van Luik waren verreweg van grootere beteekenis, zoowel door de
ligging hunner vorstendommen als door de strijdkrachten waarover zij beschikten.
Willem en de koning beproefden alle middelen, om hen in het verbond te doen treden;
doch zij slaagden maar gedeeltelijk.
Zoo Jan van Brabant zich eerst bidden liet vóór hij zijn bijstand beloofde, is het
geenszins omdat hij weerhouden werd door zijne verdragen met den koning van
Frankrijk. Zijne voorouders hadden hem immers geleerd, dat politiek nooit met
gewetensbezwaren mocht verwikkeld worden, en zoo hij talmde, was het om zijn
bondgenootschap duurder te doen betalen. Hij liet zich eerst uitkoopen nadat hij
groote voordeelen bekomen had: voor zich zelf ontzaglijke toelagen, en voor zijne
steden, wier handelsbelangen de vorsten van zijn huis nooit van hunne

(1) Rymer: Foedera, boek II, 3e deel, blz. 156 ('s Gravenhage, 1739).
(2) Jean Le Bel: op. cit., blz. 123.
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dynastische belangen scheidden, de toezegging dat Antwerpen den stapel der
Engelsche wol krijgen zou(1). De quaestie van Mechelen moest wellicht ook op zijne
houding inwerken. Zoo hij met Philips van Valois afbrak, kon hij licht een
voorwendsel vinden om de stad te bemachtigen.
's Hertogs toetreding tot het Engelsch bondgenootschap verwijderde daarvan den
bisschop van Luik. Een al te hevige haat scheidde hem van den Brabander, dan dat
hij met hem in dezelve gelederen strijden zou. In den zomer van 1337 was hij opnieuw
in oorlog met hem, en hij maakte de omstandigheden ten nutte om de innige banden
die hem met Frankrijk en met dezes vertrouwden bondgenoot, Jan den Blinde,
vereenigden, nog vaster aan te sluiten. Terwijl zijne Duitsche verwanten zich aan
Edward verhuurden, beloofde hij aan Philips van Valois, mits 15.000 pond parisis,
eene bende van 500 gewapende mannen naar Compiègne te brengen (29 Juli)(2).
De houding van Lodewijk van Nevers was nog openhartiger dan die van den
bisschop. Niet alleen zijn vazallenplicht, zijn huwelijk, zijne opvoeding hechtten
hem aan Frankrijk: ook zijne eer gebood hem den koning, die hem vroeger uit het
grootste gevaar gered en hem terug in bezit van zijn graafschap gesteld had, niet in
den steek te laten. Hij bleef doof voor de dringendste smeekingen en de schoonste
beloften, offerde alles aan de erkentelijkheid en stelde zich onvoorwaardelijk ten
dienste van Philips van Valois. In 1336 aarzelde hij niet, wellicht op bevel van de
Kroon, de staking van alle handelsverkeer met Engeland uit te roepen(3), hoewel hij
daardoor nogmaals den wrevel van de steden op zich trok; nochtans was hij alleszins
bewust van hare macht.
Op Nederlandschen bodem werd de eerste veldslag van den Honderdjarigen Oorlog
geleverd. Hoewel het begin van de vijandelijkheden nog niet officieel aangezegd
was, werden zij door

(1) Rymer: op. cit., boek III, 3e deel, blz. 155, 159, 169, 176, 180, 183.
(2) Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel XVIII, blz. 42 (Brussel, 1872).
(3) Reeds op 5 October 1336, laat Edward als weerwraak, de Vlaamsche kooplieden die zich in
zijne staten bevinden, aanhouden en hunne goederen aanslaan. Rymer: op. cit., b. III, 3e deel,
blz. 152.
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de Engelsche en Fransche vlotten reeds in den zomer van 1337 zoowel in het Kanaal
als in de Noordzee geopend en op 11 November overvielen Engelsche troepen het
eiland Cadzand; zij staken eerst weder in zee nadat zij eene met de bewaking der
kust belaste Vlaamsche legerafdeeling nedergehouwen had(1). Deze schermutseling
had geen verder gevolg. Edward zag zich door zijne toebereidselen nog verscheidene
maanden verhinderd den strijd op ernstige wijze aan te vangen. Op 16 Juli 1338
zeilde hij eindelijk met 400 schepen, uit de reede van Yarmouth, naar de
Scheldemonding; hij ontscheepte den volgenden dag te Antwerpen(2).
Daar wachtte hem eene bittere teleurstelling. Niet een van de vorsten, wier bijstand
hij zoo duur betaald had, was gereed. De hertog van Brabant, die sedert den dood
van Willem van Avesnes (7 Juni 1337) de invloedrijkste der bondgenooten was,
legde eene zonderlinge lauwheid aan den dag, en de anderen regelden hunne houding
naar de zijne(3). In stede van tijd in onderhandelingen met hen te verbeuzelen, besloot
de koning zich een titel te verschaffen die hem toelaten zou, hen tot handelen te
dwingen. Het jaar te voren had hij met keizer Lodewijk van Beieren, door bemiddeling
van hun beider schoonvader, den graaf van Henegouw, een verbond gesloten, en hij
wist wel dat Lodewijk, die met onontwarrelijke moeilijkheden te kampen had, niet
in staat was hem op eenige doelmatige wijze bijstand te bieden, doch hij hoopte van
hem eene volmacht te bekomen, die zeker zijn invloed in de Nederlanden verhoogen
zou. Immers, bevestigde de hertog van Brabant niet, dat hij slechts op bevel van zijn
leenheer tegen Frankrijk oprukken

(1) R. Pauli: Geschichte von England, deel IV, blz. 351 (Gotha, 1855). In dit boek vindt men
het volledigste en nauwkeurigste verhaal van den oorlog. Het onlangs verschenen werk van
J. Mackinnon: The history of Edward the Third (Londen, 1900) kan geenszins zijne plaats
innemen. Bijzonder onvolledig is het voor de betrekkingen van Edward III met de
Nederlanden. - Cadzand, ten Noorden van Sluis, was te dien tijde nog een eiland.
(2) Omtrent Edward's verblijf in die stad, zie Jan De Klerk: Van den derden Edewaert, uitg. J.F.
Willems (Gent, 1840).
(3) Jean Le Bel: op. cit. blz. 137. - Daarbij dient gevoegd dat de 20,000 zakken wol die de koning
naar Antwerpen doen zenden had en waarmede hij zijne bondgenoten meende te betalen en
de hulp der steden meende te krijgen, nog niet verzonden waren. Als Edward te Antwerpen
ontscheepte, waren daar slechts 2500 zakken. Rymer: op. cit., b. II, 4e deel, blz. 31, 35.
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zou(1)? Edward kon zich weldra overtuigen in hoeverre die verklaring rechtzinnig
was. De titel van ‘Rijksvicaris’ dien Lodewijk van Beieren hem op 5 September te
Coblenz plechtig verleende, bevorderde geenszins zijne zaken. De hertog vond nieuwe
voorwendselen om aan zijne verbintenissen te kort te blijven. Eerst nadat Edward
een heel jaar te Antwerpen verloren had, kon hij hem doen besluiten tot een veldtocht
die, slecht bestuurd, lamlendig gevoerd en in 't najaar ondernomen, zich beperkte tot
een ijdelen ruiterstocht naar de Fransche grens (October 1339).

II
Het spreekt van zelf, dat de door Lodewijk van Nevers in 1336 bevolen aanhouding
der Engelsche kooplieden, in Vlaanderen, gewroken werd. Edward verbood den
uitvoer van wol en den invoer van vreemde lakens in zijn land. Daardoor stelde hij
de Vlaamsche nijverheid zonder grondstof, en sloot hij tevens een harer voornaamste
vertierwegen af. Dat was des te behendiger, daar hij, terwijl hij Vlaanderen op de
gevoeligste plaats trof, Engeland's welzijn bevorderde. Inderdaad, sedert het begin
zijner regeering, betrachtte Edward de invoering van de lakennijverheid in zijne
Staten. Reeds had hij, door het verleenen van aanzienlijke privileges, een zeker getal
Nederlandsche handwerkslieden daarheen gelokt(2), en het verbod van den woluitvoer
begunstigde de uitbreiding van een nijverheidstak die, vijftig jaar later, eene geduchte
mededinging aan Vlaanderen moest doen. Daar Engeland nu zelf toch een deel van
de voortgebrachte wol bewerkte, was de afbreuk der handelsbetrekkingen dit land
veel minder nadeelig dan eene eeuw te voren, toen de woluitvoer een zijner beste
hulpmiddelen was. Het verbod werd overigens slechts tegenover Vlaanderen
gehandhaafd. Edward liet de Brabanders in zijn rijk wol koopen, en beloofde zelfs
den wolstapel, die steeds te Brugge geweest

(1) Jean Le Bel: op. cit., blz. 140.
(2) Rymer: op. cit., boek, II, 3e deel, blz. 68 [23 Juli 1331], 156 [12 December 1336], 167 [3
Mei 1337]. Op 25 November 1339 neemt de koning maatregelen ter bevordering van de
lakennijverheid te Bristol (Ibid., 4e deel, blz. 56). Omtrent dit alles, zie het voortreffelijk
werk van Ashley: English economic history, deel II, blz. 195 en volg.
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was, naar Antwerpen over te brengen. Daarentegen spaarde hij geenerlei moeite om
de Vlamingen in eene echte blokkade te sluiten, om de Duitsche kooplieden het
Zwijn te doen verlaten(1); hij verzocht zelfs den koning van Castilië insgelijks alle
verkeer met Vlaanderen te doen verbieden(2).
De stilstand der nijverheid en de afbreking der scheepvaart ploften Vlaanderen
weldra in de verschrikkelijkste ellende. Dat land van groote steden en van
grootnijverheid dat, zooals Gwijde van Dampierre vroeger aan Philips den Schoone
schreef, zich zelf niet voeden kon als het niets van elders kreeg(3), zag zich met
nakenden ondergang bedreigd. De werklieden der lakennijverheid, die geen ander
inkomen dan hun dagloon hadden, waren de eerste slachtoffers. Nauwelijks lagen
de getouwen stil, of men zag hen, net als de hedendaagsche mijnwerkers bij eene
groote werkstaking, met honderden de streek doorloopen om den tijd te verkorten
en een stuk brood te bedelen. Hunne uitgehongerde benden drongen in het
Doornijksche, ja tot diep in Frankrijk, en verkondigden wijd en zijd hoe hevig de
nood in Vlaanderen klemde(4).
De ‘drie steden’ zagen dadelijk uit naar middelen, om in die plotselinge ramp te
verhelpen. Zij wisten, dat de graaf, die ze verwekt had, daaraan ook een einde kon
stellen. Heel het jaar 1337 door, onderhandelen zij gedurig met hem, ‘omme raede
ende wech te vindene over de neringhe(5)’. Te vergeefs vermenigvuldigde men de
‘dagwarden’; men kon het niet eens worden. Hoewel Lodewijk van Nevers
ongetwijfeld niet beter vroeg dan de welvaart terug in het land te zien, weigerde

(1) Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel II, blz. 264 (Halle, 1879).
(2) Rymer: op. cit., boek II, 3e deel, blz. 161.
(3) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 246.
(4) ‘In magnam paupertatem inciderunt, ita ut multi mendicarent insimul Tornaco et in aliis
multis villis Franciae. Chronographia regum Francorum, uitg. H. Moranvillé, deel II, blz.
44 (Parijs. 1893). - De ellende noopte de Gentsche wevers opnieuw de getouwen rondom de
stad te gaan stukslaan. (Rekeningen der stad Gent, 1336-1349, deel I, blz. 57.) Zij verwekten
ook onlusten, want verscheidenen hunner worden onthalsd of gefolterd in 1336-1337 (Ibid.,
blz. 85, 88). Tot leniging van de ellende der ambachtslieden, laat de stad geld uitdeelen: 4000
pond aan de 24 wijken der vollers en 4000 pond aan de 59 kleine neringen (Ibid, blz. 24).
(5) Van 23 Mei 1337 af, vindt men gedurig die uitdrukking in de Rekeningen der stad Gent.
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hij halsstarrig te besluiten tot het eenige middel dat daartoe kon leiden: eene
toenadering met Engeland. Zijns inziens, had hij de gruwelijkste trouwbreuk gepleegd,
zoo hij met de vijanden van Philips van Valois onderhandelde en, in den tweestrijd
tusschen zijne plichten jegens zijn volk en die jegens zijnen leenheer, gedroeg hij
zich als een echte leenroerige vorst: zonder aarzelen offerde hij zijne onderdanen
aan zijnen meester, en alle menschelijk gevoel aan de gezworen trouw.
Doch konden de steden een gedragsregel begrijpen, die uitsluitend door het
ridderlijk ideaal ingegeven was? En zelfs als zij dien begrepen, konden zij hem hare
duurbaarste belangen offeren, konden zij zich hongersnood en ondergang laten
welgevallen om Lodewijk van Nevers een meineed te sparen? Was Frankrijk, aan
hetwelk hun vorst zulk eene noodlottige trouw betuigde, niet sedert veertig jaar
Vlaanderen's vijand, en moest de heugenis aan den slag van Kassel de door de ellende
verbitterde arbeiders niet meerder ophitsen? Het scheen hun klaar, dat graaf en koning
weder aan 't knoeien waren en dat het volk eens te meer het gelag zou betalen.
Met hunne gesloopte muren en hunne sedert 1328 ontwapende neringen, waren
Brugge en Ieperen niet in staat, een nieuwen opstand te wagen. Doch Gent, hun
verwoede tegenstrever tijdens den laatsten oorlog, gaf het sein tot den wederstand.
De hulp die Gent tijdens den grooten opstand van Kust-Vlaanderen aan den graaf
betoond had, was die stad zeer voordeelig geweest. Zoo lang de onlusten duurden,
hadden Lodewijk van Nevers en Philips van Valois haar met blijken van
erkentelijkheid overladen(1). Zij hadden zich wel gewacht, de uitbreiding van haar
gezag en van haren invloed in het land tegen te werken. Doch eens de orde hersteld,
was het ook met die goede verstandhouding gedaan. De nederlaag der volkszaak
ontnam aan de stad de eenige reden, die haar tot het bondgenootschap met den vorst
had gedreven, en hoe grooter hare macht geworden was, des te meer blijk van
onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid gaf zij thans. Reeds in 1333 beschuldigt

(1) Van Duyse et De Busscher: Inventaire des archives de Gand, blz. 108, 113, 115 en 117.
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de graaf de Gentenaren, tegen den vrede van Arques in, hunne ‘hooftmannen’ en
dekenen te behouden, zonder zijne toestemming ‘maltoten’ (ongelden) te lichten,
aan zijnen baljuw te wederstaan, en de meeste lijfstraffelijke zaken van het land van
Waas en van de Vier-Ambachten vóór hunne schepenen te trekken(1). De staking van
den handel met Engeland verslechtte de reeds zeer gespannen betrekkingen. De
groote stad besloot zich te verzetten tegen eene politiek die hare belangen aan die
des konings van Frankrijk offerde. Terwijl men nog met den graaf aan 't
onderhandelen was, aarzelde zij niet door bemiddeling van een harer hagepoorters,
ridder Siger van Kortrijk, betrekkingen met Engeland aan te knoopen(2). Siger's
aanhouding op bevel des graven(3) deed de onderhandelingen voorgoed afbreken. De
hoogpoorterij die sedert zoolang meester was in de stad, verbond zich met de wevers,
wier pogingen tot opstand zij nog kort te voren in het bloed gesmoord had. Einde
December brak een door rijken en armen op touw gezet oproer uit, dat een
revolutionnair bewind - toevertrouwd aan vijf ‘hooftmannen’ en aan de drie dekenen
der wevers, vollers en kleine neringen - aan de stad gaf (3 Januari 1338).
Dat oproer, dat, in de geschiedenis van Vlaanderen, den voorrang van Brugge op
Gent doet overgaan, brengt ook den beroemdsten der politieke mannen voor, die de
Belgische burgerij der middeleeuwen leverde, namelijk Jacob van Artevelde(4).
't Is aan Froissart, dat Van Artevelde die beroemdheid te danken heeft. De figuur
van den ‘wijzen man’ van Gent heeft den grooten verteller in geestdrift ontstoken;
hij liet ons van

(1) Kervyn de Lettenhove: Jacques d'Artevelde, blz. 25 (Gent, 1863).
(2) Op 8 Mei 1337 neemt Edward hem onder zijne bescherming, op voorwaarde dat hij hem zoo
verkleefd weze als zijn vader geweest was. Rymer: op. cit., boek II, 3e deel, blz. 167.
(3) Hij werd aangehouden te Brugge, tijdens een ‘parlement’ tusschen den graaf en het land, op
6 Juli 1337. Rekeningen der stad Gent, loc. cit., blz. 63.
(4) ‘Cum de Anglia more solito lana in Flandria non veniret, in Gandavo communitas contra
comitem et ejus potentes cepit murmurare: unde in die Innocentium (28 Dec.) valida commotio
communitatis oritur et Jacobus de Artevelde eis preficitur’. Breve Chronicon Flandriae,
CorpusChron. Flandr., deel III, blz. 6.
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hem eene levendige, kleurrijke beschrijving. In zijn verhaal moet men overigens
geenerlei politieke strekking zoeken. Het was geenszins zijne bedoeling, zijnen held
te beoordeelen. Hij schetst hem als een schilder die met zijn model ingenomen is;
hij beschrijft hem als kunstenaar of, zoo men wil, als liefhebber, zonder het minste
vooroordeel. Tusschen de geestdrift der eenen en den vervoerden haat der anderen,
blijft hij onpartijdig, omdat hij openhartig is. Dat wil niet zeggen, dat hij ons van
Van Artevelde een trouw beeld liet. Daar hij zeer lang na den opstand schreef, heeft
hij de over hem ingewonnen inlichtingen bewerkt, zonder zich van hunne echtheid
te vergewissen, en wellicht kon hij aan de verzoeking niet wederstaan, hier en daar
te phantaseeren. Doch partijzucht heeft voorzeker de waarheid erger verdraaid. Latere
overleveringen schilderen ons den Gentschen hoofdman als een overweldiger en een
dwingeland, die misdaad op misdaad, verraad op verraad pleegt, en ellendig en
onbegraven sterft(1). Anderzijds wordt die laster krachtig - doch met niet minder
overdrijving - tegengesproken door Vlaamsche volksliederen, die nog in de XVe
eeuw gezongen werden(2).
Van Artevelde geniet niet alleen de eer, door den grootsten schrijver der XIVe
eeuw vereeuwigd en de held van tweeërlei soorten legenden te zijn: zijn roem is nog
in onze dagen gestegen. Moderne geschiedschrijvers hebben hem, als om strijd, alle
gaven van hart en van geest toegekend. Gedreven door eene gloeiende
vaderlandsliefde en wellicht ook door die natuurlijke geneigdheid, het naamlooze
en ingewikkelde werk der geschiedenis aan een groot man toe te schrijven, zagen zij
in den beroemden tribuun een der eerste bewerkers van 's lands onafhankelijkheid,
een genialen wetgever, een helderzienden diplomaat en staatkundige. Kortom, Van
Artevelde kreeg in de geschiedenis van België eene plaats als die welke Willem Tell
zoo lang in de geschiedenis van Zwitserland innam. Evenals

(1) Gachard: La Bibliothèque nationale à Paris, deel I, blz. 27 (Brussel, 1875). Daarentegen
vertelt de Chronique des quatre premiers Valois, uitg. Syméon Luce, blz. 7 (Parijs, 1862),
dat de Vlamingen hun graaf van hem maakten.
(2) P. Fredericq: Onze historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der XVIe
eeuw, blz. 39 (Gent, 1894).
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de Zwitsersche held, had hij ook zijne dichters: Conscience's Jacob van Artevelde
mag beschouwd worden als een der beste gewrochten die tot de herboorte der
Vlaamsche letterkunde bijdroegen. Wellicht kan men een zoo bovenmatig geprezen
man naar zijne wezenlijke waarde schatten, als men zich terugplaatst in de sfeer
waarin hij geleefd heeft. Als hij tot die wezenlijke waarde verminderd is, blijft hij
nog een zeer merkwaardig personage, en als zijne figuur van alle overdrijving ontdaan
is, blijft zij niettemin grootsch.
Tusschen Jacob van Artevelde en de tot hiertoe aangetroffen Brugsche
volksmannen, zooals Pieter De Coninc of Jacob Peit, is een hemelsbreed verschil.
Verre van tot de arbeidersklasse te behooren, maakte hij deel uit van die groep rijke
wolof lakenkoopers die, sedert het begin der XIVe eeuw, de oude patriciërs in het
beheer van de Gentsche gemeente opgevolgd hadden(1). Hij bezat polders in het land
der Vier-Ambachten,
(1) In afwachting dat het sedert lang door N. de Pauw beloofde Cartulaire généalogique des
Artevelde verschijne, vindt men de geloofwaardigste inlichtingen omtrent de familie Van
Artevelde in J. Vuylsteke: Eenige bijzonderheden over de Artevelden in de XIVe eeuw (Gent,
1873, en Verzamelde Prozaschriften van J.V., deel IV, blz. 1 en volg., Gent 1891). Aanbevolen
zijn ook de artikelen ‘De Coster’ (Catherine en Jean), van N. de Pauw in de Biographie
Nationale, deel V, kol. 2 en volg., alsmede zijn artikel over Jacob van Artevelde in de Grande
Encyclopédie van Parijs. Men vindt de namen van verscheidene Artevelden in de Nécrologe
de l'Eglise St-Jean à Gand, uitg. N. de Pauw (Brussel, 1889). - Niettegenstaande de
tegenwerpingen van N. de Pauw (Bulletin de la Comm. Roy. d'Hist., 5e reeks, deel IV [1896],
blz. 332 en volg.), blijf ik overtuigd, dat Jacob van Artevelde geen brouwer was. Geenerlei
Vlaamsche bron uit dien tijd kent hem dat beroep toe; daarentegen weten wij dat zijne familie
in den lakenhandel was (Rekeningen der stad Gent, deel I. blz. 41; Kluit: Historia critica
comitatus Hollandiae, deel II2, blz. 1067). Bovendien is in het in de Gentsche archieven
bewaarde boek van het brouwersambacht, dat in 1453 opgemaakt werd volgens ‘oude
boucken’ die tot het begin der XIVe eeuw opklimmen, geen enkele Artevelde vermeld. De
door Jean Le Bel en Froissart overgenomen en ontwikkelde overlevering heeft doen gelooven
dat Artevelde brouwer was. Nu, bij de Fransche kronijkschrijvers is die meening gemakkelijk
te verklaren, 't zij als eene uitdrukking van minachting (Chron. des quatre premiers Valois,
loc. cit., en vooral Chronographia regum Francorum, deel II, blz. 51, 151), 't zij als eene
persoonlijke toepassing op Artevelde van den toenaam potatores medonis, dien zijne
medeburgers in de XIVe eeuw droegen (Chron. Comit. Flandr., Corpus Chron. Flandr., deel
I, blz. 198). Het feit dat Villani ook Artevelde voor een brouwer neemt, heeft niets te beduiden.
Hoewel Villani in Vlaanderen geweest is, zooals bewezen wordt door N. de Pauw (loc. cit.,
blz. 334) en V. Fris (Bull. de la Comm. roy. d'Hist, 5e reeks, deel X [1900]. bl. 1 en volg.)
heeft hij daar maar zeer korten tijd vertoefd in 1306, wil zeggen dertig jaar vóór Artevelde's
optreden als politiek man; overigens heb ik bewezen (La version flamande et la version
française de la bataille de Courtrai, Bulletin de la Comm. roy. d'Hist., 4e reeks deel XVII
[1890], blz. 38 en volg.), dat de inlichtingen die hij over Vlaanderen's zaken gaf, aan de
Fransche overlevering ontleend zijn. De woorden van Villani (Muratori: Scriptores rerum
Italicarum, deel XIII, blz. 815) getuigen, evenals de Fransche bronnen, van eene onverholen
minachting voor den Gentschen tribuun: ‘Uno di vile nazione e mestiere che facea il melichino
cioe cervagia fatta con mele’. Bij ontstentenis van Vlaamsche bronnen over het beroep van
Artevelde, kan men hier het gezag inroepen van Hocsem (Chapeaville: Gesta episcop. Leod.,
deel II, blz. 450), die hem voor een armiger quidam doet doorgaan, en van de Brabantsche
Yeesten, deel I, blz. 562, die hem noemen ‘een knape, niet rike van have, van gheenre groter
gheboert’. In weerwil van dezen tekst, was. Van Artevelde zekerlijk rijk. Men weet dat hij
te Bassevelde polders bezat, die hij liet indijken (Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de
Lettenhove, deel III, blz. 186).
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was rijk getrouwd, woonde in het midden der stad, in de wijk van Sint-Jans, die
vooral door de hoogpoorterij bewoond werd. Verscheidene zijner voorvaders hadden
gemeenteambten waargenomen en hij zelf is, in 1326-27, een der ontvangers van de
belasting, die den wevers na hunne muiterij van 1325 opgelegd werd(1). Daaruit mag
men besluiten, dat zijne politieke bedoeling teenemaal overeenkwam met die van de
maatschappelijke klasse waartoe hij behoorde, en dat hij den argwaan en de
vijandschap van de andere steedsche kapitalisten jegens de arbeiders der weverij ten
volle deelde.
Hij moest rond de vijftig zijn, als de nijverheidscrisis van 1337 uitbrak. De politieke
gisting die daardoor ontstond, gaf hem zekerlijk de gelegenheid zich door zijne
welsprekendheid en zijne krachtdadigheid te onderscheiden. Bij de
Decembergebeurtenissen, had hij reeds zooveel invloed op zijne medeburgers, dat
hij niet alleen den titel van ‘hooftman’ van Sint-Jans, doch bovendien den voorrang
op zijne collega's van de vier andere parochieën kreeg(2). Daardoor werd hij het hoofd
van de stad.
Hoewel Van Artevelde door eene oproerige beweging aan 't bewind kwam, zou
men zich teenemaal bedriegen zoo men in hem het werktuig of de tolk der steedsche
democratie zag. Zooals wij hooger zegden, was de opstand van 1337 het werk

(1) Cartulaire de la ville de Gand. Comptes, uitg. J. Vuylsteke, deel I, blz. 502.
(2) Die voorrang uit zich door de veel hoogere vergoeding die Artevelde van de stad kreeg.
Terwijl zijne collega's in 1338 maar 295 of 480 pond trokken, ontving hij er 1100 (Rekeningen
der stad Gent, deel I, blz. 157). In 1338-39, was zijne bezoldiging 1562 pond, die der anderen
480 (Ibid., blz. 275); in 1339-40, vindt men 1851 pond voor Artevelde en 480 voor de andere
‘hooftmannen’. (Ibid., blz. 388). Van 1340 tot 1344, krijgt hij 2080 pond (Ibid., deel II, blz.
24, 194, 291), terwijl de wedde zijner collegas 480 pond blijft. In 1344-45 krijgt hij nogslechts
1053 pond (Ibid., blz. 372).
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van al de standen der maatschappij, die, voor het van buiten dreigend gevaar, hunne
inwendige twisten staakten. De partijen kwamen overeen voor de verdeeling van het
stedelijk gezag. De hoogpoorterij nam daarin de dekenen der wevers, der vollers en
der kleine ambachten op, doch op de vijf ‘hooftmannen’ werden ten minste drie uit
hare eigen rangen genomen. Het verheven ambt dat Artevelde ten deel viel, is het
beste bewijs van het vertrouwen dat zij in hem stelde(1). Overigens, of de nieuwe
magistraten tot de volksklasse of tot de kooplieden behoorden, toch was hunne taak
op voorhand aangewezen. Zij waren gekozen, als men het zoo heeten mag, om een
verbondsprogramma te verwezenlijken, en aldus verstonden zij ook hun mandaat.
Allen waren gelijkelijk overtuigd, dat eene overeenkomst met Engeland noodzakelijk
was, en reeds op 17 Januari 1338 - veertien dagen na hunne indiensttreding - stelden
zij zich in betrekking met den graaf van Gelder, een van Edward's zaakgelastigden(2).
Hunne pogingen tot toenadering werden gunstig onthaald. De koning zegevierde:
de verhongerde Vlamingen kwamen tot hem, en hij wachtte zich wel hun langer de
wol te weigeren die hun brood gaf. De zendelingen werden bij hunne terugkomst
met geestdrift onthaald. Gent schaarde, van dan af, gansch Vlaanderen rondom zich;
Artevelde, die de onderhandelingen geleid had, werd als 's lands redder begroet;
gansch het graaf-

(1) Behalve Artevelde, behoorden de twee ‘hooftmannen’ Gelnoot van Lens en Willem van
Varnewijck zeker tot de hoogpoorterij. Daarentegen zijn de drie dekenen van de stad, van
1337 tot 1349, de dekens van de wevers, de vollers en de kleine neringen. Gedurende dat
tijdvak vindt men geen deken der poorters. Ik denk echter niet dat men daarin, met L.
Vanderkindere (De Eeuw der Artevelden, blz, 209) eene zuiver democratische inrichting kan
zien. Er valt, inderdaad, aan te merken dat, van 1325 tot 1336, toen Gent door de patriciërs
bestuurd werd, er over 't algemeen maar twee dekenen bestonden, die van de volders en die
van de kleine neringen. De nieuwigheid van 1337 bestaat dus enkel in het aanstellen van een
derden deken, en wèl dien der wevers. Daaruit kan men niet besluiten, dat de poorterij in een
ondergeschikten toestand was. Eerst van 1349, heeft zij haren deken, die van dat tijdstip af,
nu eens de plaats van den deken der wevers, doch meestal van dien der vollers neemt. Het
is waarschijnlijk gedurende het tijdperk tusschen 1337 en 1349, dat de dekens hunne politieke
bevoegdheid uitbreidden, want deze moest grooter worden naarmate het volkselement
machtiger werd. Na de nederlaag der wevers in 1349, voelde de poorterij de behoefte zich
insgelijks door eenen deken te doen vertegenwoordigen.
(2) Rekeningen der stad Gent, deel I, blz. 177,
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schap door, werd zijn naam toegejuicht. Het volk, zegt een kronijkschrijver,
beschouwde hem als een god(1).
Wat vermocht, te midden van die algemeene geestdrift, het ‘interdict’ dat de koning
van Frankrijk over Vlaanderen deed uitspreken(2)? Alleen door middel van een oorlog,
had men de steden terug tot gehoorzaamheid kunnen dwingen en hare betrekkingen
met Edward kunnen afbreken. Doch die oorlog had de steden tot een verbond met
dezen gedreven, ja had het graafschap voor den koning van Engeland opengesteld
en hem eene voortreffelijke stelling tegen Frankrijk bezorgd. Philips van Valois zag
het gevaar in. Om het te ontgaan, veranderde hij zijne taktiek. Hij zette den graaf
aan, zich met zijne onderdanen te verzoenen (5 Mei), om aldus hunne kuiperijen te
kunnen nagaan(3). Hij zelf verklaarde zich overigens bereid met Gent te onderhandelen.
Hij wist dat de stad wenschte onzijdig te blijven in den oorlog die tusschen Frankrijk
en Engeland op handen was, en dat, zoo zij met deze laatste mogendheid in
vriendschapsbetrekking wilde blijven, zij geenszins geneigd was, voor haar ten strijde
te trekken. Zij kende geene andere politiek dan de belangen van haren handel. Wat
zij dus wenschte en ook eischte, was een modus vivendi, dat den terugkeer van de
beleefde crisis voorgoed onmogelijk maakte. Philips moest dien staat van zaken wel
aannemen, om niet slechter te varen. Hij beloofde Vlaanderen's onzijdigheid te zullen
erkennen, zoo Edward ook hetzelfde beloofde. In Juni 1338 bereikte Gent het toppunt
zijner wenschen: binnen een verloop van weinige dagen, ontving het brieven waarbij
de beide vorsten zich verbonden, de Vlamingen vrijelijk te laten koopmanschappen
in hunne eigen Staten en in die des vijands, en hunne legers niet in het graafschap te
zullen brengen(4). De onzijdigheidspolitiek, die de grootnijverheid aan Vlaanderen
oplegde, en voor dewelke Gwijde van Dam-

(1) ‘Dicebatur quod ipse esset Deus qui descenderat ad salvandum eos.’ Chronographia regum
Francorum, deel II, blz. 54.
(2) Gillis Li Muisit: Corpus Chron. Flandr., deel II, blz. 219.
(3) Rekeningen der stad Gent, deel I, blz. 183.
(4) Edward's brief is gedagteekend 10 Juni 1338 (Rymer: Foedera, boek II, 4e deel, blz. 26);
die van Philips van Valois, 13 derzelfde maand (Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de
Lettenhove, deel XVIII, blz. 62).
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pierre en Robrecht van Béthune vroeger gestreden hadden, zegevierde nu trots den
vorst, dank zij de bemoeiingen eener stad.
Ongelukkiglijk kon die vurig gewenschte onzijdigheid niet blijven duren(1). Philips
van Valois en Lodewijk van Nevers hadden ze maar aangenomen, omdat zij die niet
verhinderen konden, en zoo Edward zelf er voorshands vrede mee had, was het met
het heimelijk inzicht, weldra een openlijk verbond met Engeland tot stand te brengen.
De Juniverdragen schiepen overigens in Vlaanderen een al te onnatuurlijken toestand
om duurzaam te zijn. Terwijl de steden toelating kregen om, gedurende den oorlog,
vrijelijk te koopmanschappen, bleven 's graven leenroerige verplichtingen jegens
Frankrijk algeheel bestaan, zoodat de politiek des vorsten teenemaal in strijd was
met die zijner onderdanen. De Gentenaren zagen zeer goed in, dat, zoo de graaf deel
nam aan den strijd tusschen de Valois en de Plantagenet's, het land daarin
noodzakelijker wijze zou medegesleept worden. Zij besloten derhalve eene ramp te
verhoeden, die al de bekomen voordeelen weder bedreigen moest. Zij brachten
Lodewijk van Nevers, tijdens een oponthoud in Vlaanderen, in den zomer 1338, tot
een toestand die tamelijk gelijk was aan dien van Lodewijk XVI tijdens de Fransche
Revolutie. Hunne macht was te groot, hun invloed in Vlaanderen al te stevig bevestigd,
dan dat de graaf aan wederstand had kunnen denken. Hij deed alsof hij ten volle
vertrouwen in hen stelde: net als de koning van Frankrijk in 1792 de Phrygische muts
opzette, toonde hij zich in hunne rangen, met hunne kleuren gekleed, in de maand
September, tijdens den grooten omgang van Doornijk, waarheen de Gentenaren
jaarlijks eene talrijke afvaardiging plachten te sturen(2).
Hij hoopte, door middel van nieuwe toegevingen van Philips van Valois, de hem
opgelegde voogdij te kunnen afschudden en Vlaanderen los te rukken van Engeland.
Einde Januari 1339, gelukte het hem den koning te bewegen, de zoo hatelijke
schikkingen van den vrede van Athis voorgoed in te trekken. Niet

(1) Vanderkindere: De Eeuw der Artevelden, blz. 46, is van hetzelfde gevoelen.
(2) Gillis li Muisit: op. cit., blz. 220. Zie Chronographia regum Francorum, deel II, blz. 55.
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alleen deed de koning afstand van alles wat hem nog verschuldigd was uit hoofde
van de boeten, doch hij verzaakte bovendien aan de 600 gewapende knechten die de
Vlamingen hem, in geval van oorlog, moesten leveren. Zulke opoffering laat de
onrust der Kroon omtrent de houding der Gentenaren duidelijk blijken.
Kenschetsender nog is de tekst der koninklijke brieven. De koning veinst de
Vlamingen te aanzien voor ‘grove, eenvoudige en onwetende’ lieden, die men met
goedheid overhalen moet; hij vermijdt klaarblijkelijk ze ‘muiters’ te noemen, hij
drukt vooral op zijne ‘vrijgevigheid’ jegens hen, en op zijne ‘gunsten en weldaden,
die zoo groot zijn dat geen enkele zijner voorgangers, voor zooveel men zich
herinneren kan, er hun dergelijke bewezen heeft’; ten slotte verzekert hij, in
bewoordingen die zijne kanselarij tot dan toe nog nooit gebruikt had, dat hij zich
geenszins ‘met hunne goederen wil verrijken’ en dat hij slechts hunne genegenheid
en hunne vriendschap wenscht(1).
Die toenadering en die goede woorden kwamen te laat. Toen het koninklijk diploma
opgezonden werd, was Edward reeds sedert zes maanden te Antwerpen en ontzag
hij niets om de gunst der Vlamingen te winnen.
Deze, die de toegevingen van Philips van Valois wellicht voor een blijk van
zwakheid namen, gaven meer en meer gehoor aan de beden en beloften des
Engelschen vorsten. Nu de oorlog nakend was, schoten oude voorzeggingen te binnen,
volgens welke Vlaanderen ten slotte over Frankrijk zou zegepralen(2); de herinnering
aan den Sporenslag vervoerde de gemoederen; haat tegen Frankrijk verspreidde zich
onder het volk. Daarbij kwamen nog de opwekkingen die de keizer van verre tot de
drie steden richtte, en haar deden gelooven, dat het oogenblik van een grooten strijd
van al de Dietsche natiën tegen de ‘walsche tonghe’ gekomen was(3). In de oogen der
Vlamingen, verminderde Frankrijk's aanzien gedurig, terwijl dat van Engeland in
gelijke verhouding steeg. De voorstanders der

(1) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel I, blz. 488.
(2) Chron. Comit. Flandr., Corpus Chron. Flandr., deel I, blz. 183.
(3) Diegerick: op. cit., deel II, blz. 107.
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vroeger zoo vurig gewenschte onzijdigheid werden van dag tot dag minder talrijk
en minder overtuigd.
Men vergete verder niet, dat Gent in Engeland den waarborg van het behoud zijns
invloeds in Vlaanderen zag. Het sprak van zelf, dat elke toeneming van den
Engelschen invloed in het graafschap eene gelijke toeneming van den Gentschen
invloed medebrengen zou, en uit alles blijkt, dat het denkbeeld van een openlijk
verbond met Edward reeds in het begin van 1339 bij Artevelde opkwam.
Toch kon hij, vóór het einde des jaars, tot den gewichtigen stap niet besluiten. De
Vlamingen namen geen deel aan den vergeefschen tocht, dien Edward in de maand
October in Frankrijk ondernam. Doch juist omdat die tocht mislukte, traden de
Vlamingen in het Engelsch kamp. De koning had zich moeten overtuigen, dat de
strijdkrachten waarover hij beschikte, ontoereikend waren, en hij keerde naar
Antwerpen terug met het vast voornemen alles te beproeven om Vlaanderen te
bewegen, zijne politiek zonder eenige voorbehouding toe te treden. Op 13 November
1339 waagde hij bij Lodewijk van Nevers eene laatste poging: hij beloofde hem voor
de vierde maal de hand eener Engelsche prinses voor zijn zoon, en verbond zich, aan
Vlaanderen zijne vroegere grenzen terug te geven(1). Doch Lodewijk aarzelde niet de
blijkbaarste belangen zijner dynastie aan zijne trouw te offeren. Die steden Rijsel en
Dowaai, aan welke Robrecht van Béthune, op zijn sterfbed, zijne laatste gedachten
wijdde, wilde hij niet uit de handen van den Engelschman terugkrijgen. En, wellicht
uit vrees dat de Gentenaren hem zouden dwingen zich naar hunnen wil te schikken,
vertrok hij naar Parijs, onder voorwendsel dat de gravin erg ziek was(2). Hij verloor
dus liever zijn erfgoed, dan betrokken te wezen in de gebeurtenissen die hij voorzag,
en liet Vlaanderen over aan Artevelde's politiek.
't Is werkelijk op dien dag, dat de persoonlijke rol van den Gentschen hoofdman
begint. Want tot dan toe was zijn gedragsregel steeds door de omstandigheden bepaald
geworden. Wel is

(1) Rymer: Foedera, boek II, 4e deel, blz. 55.
(2) Chronographia regum Francorum, deel II, blz. 89.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

111
waar, werden de onderhandelingen voor de erkenning van Vlaanderen's onzijdigheid
door hem geleid, doch deze drong zich onmiddellijk na de nijverheidscrisis derwijze
op, en kwam zoozeer overeen met de aloude politiek van het graafschap, dat men
daarin schier geen werk van persoonlijk initiatief zien kan. Heel anders is het met
het verbond met Edward. Hoe vijandig en wantrouwend Vlaanderen ook tegenover
Frankrijk was, werd vredebreuk door niets onvermijdelijk gemaakt. Vooral sedert
de handelsbetrekkingen hersteld waren, hadden de Vlamingen geene reden om
gemeene zaak te maken met de Engelschen, die zij nooit hadden kunnen lijden(1).
Sedert de intrekking van de laatste bepalingen van den vrede van Athis, ziet men
overigens niet welk voordeel een nieuwe oorlog tegen hunnen opperleenheer kon
leveren. Gewis bleven Rijsel, Dowaai en Béthune aan de Kroon, doch 't is voorzeker
niet de wensch ze terug te krijgen die Artevelde aandreef, want men ziet niet dat hij
iets beproefde om ze terug te nemen. Zijne houding is maar op ééne wijze te verklaren.
Men moet ze beschouwen als eene stoute poging om, door middel van den steun van
Engeland, aan Gent de heerschappij over Vlaanderen te geven en het, onder de andere
steden, eene plaats te verzekeren als die welke, een weinig later, Bern in de
Zwitsersche kantons innam. Kortom, onzes erachtens, zijn het beschouwingen van
steedsche politiek, die Artevelde's buitenlandsche politiek bepaalden. Zijn persoonlijke
invloed, evenals de macht van de groote gemeente aan wier hoofd hij stond, maakten
voor eenigen tijd de uitvoering mogelijk van een plan, dat wel van grootschheid en
heldhaftigheid getuigt, doch dat niet op duurzame wijze kon verwezenlijkt worden.
De vlucht des graven bespoedigde de gebeurtenissen. Artevelde liet dadelijk een
‘Ruwaard’ aanstellen, die het land tijdens de afwezigheid des vorsten moest regeeren.
Doch nu deed men niet meer als in 1327, toen men die waardigheid aan een lid van
het grafelijk huis aanbood. De Gentenaren begaven

(1) Zie, dienaangaande, eene kenschetsende passage van den Engelschen geschiedschrijver
Walsingham: Historia anglicana, uitg. Riley, deel I, blz. 399 (Londen, 1863).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

112
ze aan een nieuweling, die overigens slechts een werktuig in hunne handen moest
wezen, namelijk aan Simon Van Halen. Die Simon behoorde tot eene dier te dien
tijde in Vlaanderen zoo talrijke Lombardische bankiersfamiliën, de Mirabello's. Door
woekerhandel was hij aan een groot fortuin geraakt: hij was in de ridderschap
opgenomen en was met eene natuurlijke zuster des graven getrouwd(1). Artevelde's
keus verklaart zich wellicht even zeer door Simon's verkleefdheid aan Engeland, als
door zijn rijkdom. En niets kenschetst beter den geest die de steedsche politiek
bezielde, dan die verheffing van een bankier tot stadhouder des lands.
Nog leerrijker is overigens het feit, dat Gent zijn bondgenootschap met Engeland
door een handelsverdrag inleidde. Overwegende dat zij ‘vervuld zijn met eene
bevolking die moet koopmanschappen om te leven’, sloten Vlaanderen en Brabant,
op 3 December 1339, een onderling verbond, waarbij zij beloofden elkander te helpen
bij aanval, de vrijheid van het handelsverkeer te waarborgen, eene gemeenschappelijke
munt te slaan en een scheidsgerecht in te stellen, dat alle geschillen die tusschen de
verdragsluitenden konden oprijzen, vreedzaam beslechten zou(2). Eenige weken later,
trad Henegouw die bepalingen toe(3).
Hoewel de naam van den graaf van Vlaanderen nog in het verdrag voorkomt, moet
het zonder aarzelen als Artevelde's werk beschouwd worden. Als de Gentsche
hoofdman gereed was om met Frankrijk te breken, wilde hij Brabant's medewerking
verwerven en, door economische voordeelen dezerzijds, het verlies goedmaken dat
de afbreking van het verkeer met Frankrijk berokkenen zou. Niet minder zeker is
het, dat hij ook volkomen met de inzichten des konings van Engeland in-

(1) Zie, omtrent dien Simon, die als bankier reeds gewichtige diensten aan den koning van
Engeland bewezen had, het artikel ‘Mirabello’ van N. de Pauw, in deel XIV, kol. 869 en
volg. van de Biographie nationale. De stad Gent rekende wellicht ook op zijne geldelijke
hulp. In 1344-45 schoot hij haar in eens 11733 pond voor (Rekeningen, deel II, blz. 352).
De Chronique de Saint-Trond (uitg. de Borman, deel II, blz. 309) heet hem ‘usurarius
maximus’. Gillis li Muisit (loc. cit., blz. 266) spreekt van hem als van een ‘homo potentissimus
et in quo Flaminghi summopere confidebant’.
(2) Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel III, blz. 586.
(3) Rekeningen der stad Gent, deel I, blz. 417.
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stemde; deze zag met vreugde dat Artevelde zijne oude Lotharingsche met zijne
nieuwe Vlaamsche bondgenooten door stevige banden vereenigde. Evenwel mag
men de beteekenis, noch de oorspronkelijkheid van het verdrag van 1339 overdrijven.
De levendige handelsbetrekkingen hadden vroeger reeds tusschen de verschillende
Nederlandsche vorstendommen dergelijke verdragen doen ontstaan; het denkbeeld
der eenmaking van het muntstelsel en der instelling van scheidsrechterlijke hoven
tot beslechting van geschillen onder de gewesten werd toen niet voor de eerste maal
geopperd(1). Naarmate de kleine Staten van België meer economische levenskracht
kregen, vereenigden zij zich enger met elkander, en in de lange keten hunner
verdragen is de akte van 1339 maar een schakel te meer. Zoo zij van de vorigen
verschilt, is dit alleen door de gewichtige rol, die zij aan de steden toekent.
Het verbond van Vlaanderen met Brabant en Henegouw stond gelijk met eene
oorlogsverklaring aan Frankrijk. Artevelde legde openlijk zijne plannen bloot. Reeds
op het einde van 1339 liet hij het inzicht blijken, de stad Kales te vernielen, ‘het
slecht nest van degenen, die de kooplieden beroofden en om het leven brachten(2)’.
Onder den dekmantel van den machteloozen Simon Van Halen, regeerde hij voortaan
over het volk als een echte dictator. Hij versmaadde al de uiterlijke kenteekenen van
het gezag en zette alleen de uitoefening van hetzelve op prijs. Hij vergenoegde zich
met zijn titel van hoofdman van Sint-Jans, en zijn naam komt nergens voor in de
officieele akten van dien tijd. Te Gent zelf, onderscheidde hij zich van zijne
ambtgenooten der andere parochieën slechts door het ietwat hooger bedrag zijner
jaarwedde en door het aantal knapen, die zijne lijfwacht uitmaakten. Doch iedereen
wist dat zijn wil de gebeurtenissen leidde. De baljuw van Kales was zoo ongerust,
dat hij spionnen

(1) Zie, bij voorbeeld, het verdrag van 1304 tusschen Vlaanderen en Brabant (F. De Potter: Petit
Cartulaire de Gand, blz. 26 [Gent, 1885]), het verdrag van 1328 tusschen Brabant, Henegouw
en Holland (Van Mieris: Charterboek der graven van Holland, deel II, blz. 465), het verdrag
van 1337 tusschen Brabant en Vlaanderen (Brab. Yeesten, deel II, blz. 441).
(2) A. Guesnon: Documents inédits sur l'invasion anglaise et les Etats au temps de Philippe VI
et de Jean Le Bon, blz. 19 (Parijs, 1897).
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afzond om zijne minste daden na te gaan en zijne woorden over te brengen(1).
Niet alleen in de macht van Gent, doch vooral in het vertrouwen van Edward III,
vond Artevelde dien onweerstaanbaren invloed. In de oogen der Vlamingen was hij
de vertrouweling en de boezemvriend van dien koning van Engeland, die met een
enkel woord hunne herboren nijverheid ten gronde kon richten, die onuitputtelijke
schatten bezat, die karbonkels in zijne kroon had welke zóó schitterden dat zij, evenals
eene lamp, het nachtelijk duister verdreven(2). Tusschen beide mannen was eene zoo
hartelijke verstandhouding ontstaan, dat de geschiedschrijver, in hunne
gemeenschappelijke houding, elks aandeel van initiatief niet terugvinden kan. Wie
zegt ons ooit, of Artevelde, in navolging van Willem De Deken(3), den Engelschman
aanzette om den titel en het wapen van den koning Frankrijk aan te nemen, ofwel
Edward zelf het eerst dat voornemen opvatte? Hoe het ook wezen moge, die bloedige
beleediging jegens Philips van Valois geschiedde, op 26 Januari 1340, op de
Vrijdagsmarkt te Gent. Plechtig ontving de Engelsche vorst, als rechtmatige erfgenaam
van den heiligen Lodewijk, den eed van de schepenen der drie steden en zwoor hij,
op den bijbel, de rechten en de onafhankelijkheid van het Vlaamsche volk te
handhaven(4). Aan de beloften waarmede Edward die toetreding tot zijne politiek
betaalde, kan men afmeten hoeveel weerzin en aarzeling hij had moeten overwinnen.
Hij kocht zonder dingen zijn titel van koning van Frankrijk. Hij verbond zich
Waalsch-Vlaanderen, ja zelfs Artesië aan het graafschap terug te geven, eene munt
te doen slaan die gangbaar zou zijn in Engeland, in Frankrijk, in Brabant en in
Vlaanderen, den wolstapel naar Brugge over te brengen, oorlogsschepen te
onderhouden om de handelsvrijheid te doen eerbiedigen, den verkoop van ‘strypte
lakenen’ in zijne Staten van belasting vrij te stellen, en ten

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

Guesnon: op. cit., blz. 18.
Breve chronicon Flandriae, Corpus Chron. Flandr., deel III, blz. 8.
Zie hooger, blz. 88-89.
H. Pirenne: Documents relatifs à l'histoire de Flandre pendant la première moitié du XIVe
siècle. Bullet. de la Comm. roy. d'Histoire, 5e reeks, deel VII [1897], blz. 30 en volg.
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slotte aan de drie steden eene toelage van 140,000 pond sterling te verleenen(1). Om
de genegenheid zijner nieuwe onderdanen ten volle te winnen, verbleef hij
verscheidene weken te Gent. Van daar richtte hij zijne manifesten tot de Franschen(2),
en de stad spaarde harerzijds geenerlei moeite om de gemeenten van
Waalsch-Vlaanderen en van Artesië aan te zetten, hem als haar ‘rechten koning en
natuurlijken heer’ te erkennen(3). Slechts op 19 Februari verliet hij het graafschap,
om in Engeland troepen en geld te verzamelen; de koningin liet hij onder de hoede
van Artevelde en van zijne trouwe Gentenaren. Doch Philips van Valois liet opnieuw
het ‘interdict’ over Vlaanderen uitspreken, terwijl de paus de drie steden en Edward
zelf te vergeefs smeekte, in hun eigen belang, de gesloten overeenkomst te verbreken(4).
Eenige maanden later was Vlaanderen getuige van de eerste dier menigvuldige
groote nederlagen, die Frankrijk gedurende den pas begonnen Honderdjarigen Oorlog
te lijden had. Op 24 Juni 1340 vernielde Edward, bij zijn terugkeer uit Engeland,
bijna heel de Fransche vloot, die in het Zwijn voor anker lag. De Vlamingen, die
geene oorlogsschepen hadden, staken, bij het vallen van den dag, met schuiten in
zee, om den vijand den genadeslag te geven(5). Eene zoo schitterende zegepraal
voorspelde veel heil voor de toekomst. Zij schonk zelfvertrouwen aan Edward's
bondgenooten en ontwikkelde bij hen nog het rassenbewustzijn, dat het begin des
oorlogs verwekt had.
Te land liepen de zaken zoo goed niet af. Na de mislukking van een
Engelsch-Vlaamschen tocht tegen Sint-Omaars, vereenigden de koning, de hertog
van Brabant, de graaf van Henegouw en Artevelde hunne krachten tegen Doornijk.
Verscheidene weken lang was de stad op de beide oevers der Schelde eng ingesloten.
Tijdens die belegering bereikte Artevelde's invloed zijn toppunt; het schijnt, dat hij
zich toen door hoogmoed liet medesleepen.

(1) Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel III, blz. 603 en volg.
(2) Rymer: Foedera, boek II, 4e deel, blz. 64, 67.
(3) Guesnon: op. cit., blz. 11.
(4) Riezler: Vatikanische Akten, blz. 745, 749, 751.
(5) C. de La Roncière: Histoire de la marine française, deel I, blz. 444 en volg. (Parijs, 1899).
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De sterkte van het Gentsche leger, dat hem lijdelijk gehoorzaamde, bracht zijn hoofd
op hol en verstoutte hem, den voorrang op de andere bondgenooten te willen nemen.
Hij wilde al de ondernemingen leiden van uit zijne tent, die in het midden zijner
troepen stond en voor dewelke hij, volgens een schrift uit dien tijd, op zijnen ‘staf’
geleund, een krijgsgevangene ondervraagt en voor zijne oogen op de pijnbank doet
leggen(1). Edward liet hem begaan, doch de hertog van Brabant was over Artevelde's
aanmatiging zoo verbitterd, dat hij dreigde, met zijne troepen af te trekken. Zoo hij
het niet deed, dan was het op het dringend smeeken van den koning. Daardoor ook
verergerde, ongetwijfeld, de ongenegenheid die Vlamingen en Engelschen elkander
toedroegen. Verder waren de Brabantsche patriciërs geërgerd over het samenzijn
met ambachtslieden, die het grootste deel van Artevelde's leger uitmaakten. Zij
werden overigens weldra naar hunne steden teruggeroepen door de tijding, dat wevers
en vollers hunne afwezigheid ten nutte maakten om een nieuwen opstand voor te
bereiden(2). Oneenigheid en wederzijdsche argwaan ontstonden aldus onder de
belegeraars. Daarentegen bleef Doornijk dapper tegenstand bieden. Men moest wel
onderhandelen. Op 25 September 1340 werd te Esplechin tusschen Frankrijk en
Engeland een eenjarige wapenstilstand gesloten. Alles wat Vlaanderen er bij won,
was de intrekking van het recht, dat de koningen van Frankrijk sedert het verdrag
van Melun (1226) bezaten, het graafschap in ‘interdict’ te doen stellen, zoo het tegen
hen opstond.
Het mislukken van de belegering van Doornijk moest Artevelde's aanzien zeer
gevoelig treffen. De terugkeer van Edward in Engeland en, kort daarop, de verzoening
van den hertog van Brabant en den graaf van Henegouw met den koning van Frankrijk
maakten zijn toestand nog hachelijker. Doch vooral door de wending der
gebeurtenissen in Vlaanderen zelf, werd hij erg bedreigd. Het uitsluitend overwicht
van Gent in het land had aanleiding tot krachtigen wederstand gegeven. Brugge ver-

(1) G. Des Marez: Un document inédit relati à Jacques Van Artevelde. Bullet. de la Comm. roy.
d'Hist., 5e reeks, deel VIII [1898], blz. 305.
(2) Brabantsche Yeesten, deel I, blz. 825.
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droeg het met onwil. Reeds in 1339 hadden zijne makelaars, die er door de gedurige
toeneming van den zeehandel de eerste plaats in de burgerij verworven hadden, een
oproer verwekt, dat Artevelde zonder mededoogen onderdrukt had(1). De houding
der kleine gemeenten baarde nog meer onrust. De drie groote steden, die sedert het
vertrek des graven oppermachtig in het land waren, drongen haar brutaal het recht
van den sterkste op en offerden ze gewetenloos aan hare eigen belangen. Na bloedige
gevechten hadden de Gentenaren de lakenweverij van Dendermonde, en de Ieperlingen
die van Poperinge ten gronde gericht. Hunne verblindheid was zoo groot geweest,
dat zij tal van handwerkslieden naar Engeland gebannen hadden(2), waardoor zij aan
dat land de gelegenheid gaven eene nijverheid in te voeren, welke later de Vlaamsche
weverij verdringen zou. Alle gemeenten van tweeden rang verloren weldra het recht
van zelfbestuur. Zij waren nog slechts vazallen of beschermelingen van hare machtige
zusteren, vooral van Gent, die haar ‘beleeders’, ja soms bezettingen stuurden. In die
omstandigheden moesten zij wel naar de terugkomst des graven reikhalzen. In 1340
is het onder den kreet van ‘Heer ende wet!’, dat die van Oudenaarde tegen de
Gentenaren opstaan(3).
Ongetwijfeld hadden de groote steden dien wederstand kunnen breken, waren zij
zelven niet door inwendige twisten geteisterd geweest. De aan de ambachten vergunde
politieke bevoegdheid was natuurlijk den talrijksten onder hen, den wevers, voordeelig
geweest. Het gebruik dat zij daarvan maakten, verwekte natuurlijk het verzet der
vollers, met dewelken zij, zooals men weet, gedurig in veete lagen. In alle steden
breken vijandelijkheden uit(4). Te Gent worden de tegenstrevers, den 2n Mei 1345,
op de Vrijdagsmarkt handgemeen en worden de vollers door hunne doodvijanden
verpletterd.

(1) Guesnon: op. cit., blz. 18. Zie Hocsem, uitg. Chapeaville: Gesta episcop. Leod., deel II, blz.
452.
(2) N. de Pauw: Ypre jeghen Poperinghe, blz. 231.
(3) N. de Pauw: La conspiration d'Audenarde (Gent, 1879).
(4) Zie omtrent de oneenigheid tusschen wevers en vollers, de Rekeningen der stad Gent, deel
II, blz. 218 (te Diksmuide), 387 (te Kortrijk), 392 (te Geeraardsbergen) enz.
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Het spreekt van zelf, dat die bloedige dag, in de stad zelf waar Artevelde heerschte,
tegenover hem een tegenstrever deed opstaan, en wel den deken der wevers. Het
‘groot ambacht’, dat voortaan almachtig was, oefende op het beheer van de stad een
beslissenden invloed uit. Het in 1338 tusschen de verschillende groepen der bevolking
bevestigd evenwicht was verbroken. Voorzeker zocht Artevelde den machtigen
invloed der wevers tegen te gaan(1). Nieuwe blijken van Edward's welwillendheid
hadden hem wellicht zijn vroeger aanzien teruggegeven. Ongelukkiglijk kwam
Engeland's koning niet weer in Vlaanderen, en de ontredderde staat zijner
geldmiddelen, gepaard met de zeer heftige misnoegdheid zijner onderdanen wegens
de aan de Vlamingen bewilligde handelsprivileges, verhinderde hem al zijne mooie
beloften te houden(2). Zelfs de aan de steden verschuldigde toelagen werden niet
geregeld betaald, en Artevelde werd daarvoor aansprakelijk gesteld. Evenwel spaarde
hij geenerlei moeite om den koning, die hem blijkbaar ontglipte, weder op zijne hand
te krijgen.
De verkeerdheid zijner politiek verscheen nu in het volle daglicht. Als Vlaming
en Gentenaar, had hij zich geene voldoende rekenschap gegeven van de voorwaarden
van het in 1340 gesloten verbond. Hij had gemeend, dat de koning zich zoo algeheel
aan Vlaanderen zou gebonden hebben, als Vlaanderen zich aan hem bond. Hij had
niet begrepen dat, in de politieke berekeningen van een machtigen vorst, het
graafschap

(1) De Chronographia regum Francorum, deel II, blz. 211-212, zegt dat hij gedood werd, omdat
hij een komplot tegen Geeraard Denys, deken der wevers, beraamde. Anderzijds vermeldt
het Breve Chronicon (Corp. Chron. Flandr., deel III, blz. 10) Geeraard Denys en Simon
Paris, die na zijn dood deken der ‘cleene neeringhen’ werd (Rekeningen, deel II, blz. 475),
als ‘adversarii sui qui in loco non pene ejus sed quasi subrogantur’. - Kervyn de Lettenhove:
Jacques d'Artevelde, blz. 100, poogde vruchteloos te bewijzen, dat Artevelde gedood werd
door een onbeduidenden schoenlapper, Thomas Denys.
(2) Ashley: op. cit., deel II, blz. 244; Cunningham: The growth of English industry and commerce,
blz. 289 (Cambridge, 1890). Vergelijk Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel III, blz.
325. - Uit dien laatsten tekst blijkt, dat de Vlamingen zich het monopolie der wol
voorbehielden, sedert dat de koning den wolstapel in Brugge geplaatst had: ‘les villes de
Brugges, Gaunt et Ipre ont de novel ordeynez pur lour several profit, qe nulles leynes, venantz
à l'estaple soient venduz as estranges gentz ne cariez hors de la dite terre de Flaundres, come
ils soleient estre, en damage des marchantz d'Engleterre et de tote la commune’.
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slechts aanspraak mocht maken op de rol van nuttigen, doch geenszins onmisbaren
bondgenoot. De gesloten overeenkomst bood aan de beide contractanten geene gelijke
voordeelen: Engeland kon Vlaanderen veel beter missen dan Vlaanderen Engeland
missen kon. Ongetwijfeld liet Edward het graafschap niet aan zijn lot over, doch hij
verstond niet, zijne houding naar die van Vlaanderen te regelen. Overigens mocht
hij gelooven dat, nu de Vlamingen aan zijne zijde gestreden hadden, zij hem ook
trouw zouden blijven. Slechts op eigen belangen bedacht, bekommerde hij zich bitter
weinig om Artevelde's lot.
Het verzet tegen Artevelde werd echter zoo geweldig, dat het den koning ten slotte
erge onrust inboezemde. Aanvang Juli 1345, had hij in de haven Sluis eene
samenkomst met Artevelde; doch hij stak weer in zee, zonder den voet op den
Vlaamschen bodem te stellen. Van toen af was de Gentsche tribuun onvermijdelijk
verloren. Gedurende zijne afwezigheid, hadden de wevers een komplot tegen hem
beraamd. Bij zijne terugkomst brak een oproer uit, waarin hij den dood vond(1).
Edward deed niets om hem te wreken: hij bepaalde er zich bij, eene schuilplaats te
verleenen aan zijne familie, die eenigen tijd in Engeland van lijfrenten uit 's konings
schatkist leefde(2).

III
Het geheim van Artevelde's volksgunst en, naderhand, van zijn val ligt in de hooger
uiteengezette politieke en maatschappelijke inrichting der Vlaamsche steden.
Deze vonden in Artevelde een behendigen en krachtdadigen verdediger van de
belangen der lakennijverheid die haar deed

(1) Op grond van het Chron. Comit. Flandr., blz. 216 en het Breve Chronicon, blz. 10, stelt men
over het algemeen Artevelde's sterfdag op 17 Juli. Doch is die dagteekening wel nauwkeurig?
Inderdaad, op 20 Juli ontving de stad Gent nog boden van Artevelde (Rekeningen, deel II,
blz. 413). Het Memorieboek der stad Gent en de Excellente Chronyke van Vlaenderen
(Antwerpen, 1512), die overigens weinig betrouwbare bronnen zijn, stellen den dood op 24
Juli. De brief van Edward III van 19 Juli 1345, gedagteekend ‘el port de Swyn’, schijnt
zijnerzijds te bewijzen dat, op dien dag, in Vlaanderen nog niets veranderd was (Froissart:
Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel IV, blz 469). Het ware dus niet onmogelijk,
dat Kervyn de Lettenhove: Jacques d'Artevelde, blz. 105, terecht 24 Juli als sterfdag aannam.
(2) Pauli: Geschichte von Engeland, deel IV, blz. 393, 543; Kervyn de Lettenhove: Les relations
de l'Angleterre et de la Flandre au XIVe siècle. Bulletin de l'Acad. de Belg., 2e reeks, deel
XXVIII [1869], blz. 377 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

120
leven, van dien geest van onafhankelijkheid waarmede zij, sedert het einde der XIIIe
eeuw, tegenover den graaf vertoon maakten, en van de heerschappij, die zij het
platteland en de kleinere steden wilden opdringen. En al de klassen der steedsche
bevolking stonden hem eenparig bij.
Doch die klassen verschilden al te veel van elkander, om die eendracht duurzaam
te maken. De tegenstelling tusschen rijken en armen, kooplieden en
nijverheidswerklieden, kleine neringen en loonarbeiders, en zelfs in den schoot dezer
laatsten, de vijandschap onder wevers en vollers, herschiepen de eendracht der eerste
dagen weldra in botsingen en burgeroorlogen. Het natuurlijk gevolg van de zegepraal
der wevers was Artevelde's val. Het gezag dat hij buiten, of zoo men wil, boven de
partijen uitgeoefend had, ging nu over op de machtigste en stoutmoedigste onder
haar. De hoofdman van Sint-Jans werd gedood, omdat hij zich verzette tegen de
uitsluitende heerschappij der wevers. Zijne tijdgenooten, die zijn val weten aan zijne
houding tegenover Engeland, hebben het mis(1). Inderdaad, het verbond met Edward
bleef even innig en hartelijk nà als vóór zijn dood bestaan. Pas eene maand na die
gebeurtenis schrijft de koning aan den burggraaf van Lancaster, dat Vlaanderen hem
meer dan ooit verkleefd was(2).
Na Artevelde's dood, veroorzaakt door den strijd tusschen steedsche partijen,
begroeten dus Gent het eerst, en de andere groote gemeenten eenigen tijd later, de
opkomst van een zuiver democratisch stelsel, dat echter geenerlei wijziging aan de
richting der buitenlandsche politiek bracht.
Doch die buitenlandsche politiek verloor alle kans van slagen, nu zij overgelaten
was aan eene enkele partij, ter uitsluiting der anderen. Al de vijanden der wevers kooplieden, vollers en kleine neringen - sloten een verbond en vereenigden hunne
pogingen met die van de kleine steden en het platteland. Hoe

(1) Fransche kronijkschrijvers of kronijkschrijvers die de Fransche overlevering volgden (Li
Muisit, Villani, de geestelijke van Saint-Denys enz.) meenen dat Artevelde gedood werd,
omdat hij den zoon van den koning van Engeland als graaf van Vlaanderen wilde doen
uitroepen. Uit den brief van Edward III, waarvan wij op blz. 121, n. 1, een uittreksel geven,
blijkt die meening ongegrond te zijn.
(2) Rymer: Foedera, boek II, 4e deel, blz. 185.
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verschillend hun streven en hunne belangen ook wezen mochten, kwamen zij overeen
op dit eenig punt, dat hun gemeenschappelijk programma was: de herstelling der
wettige regeering, wil zeggen, de terugkomst van den graaf en de wederinvoering
zijner souvereine rechten. Doch Lodewijk van Nevers stelde geene krachtdadige
pogingen in 't werk om die goede gestemdheid ten nutte te maken. Hij bleef schier
gedurig in Frankrijk, in de koninklijke legers. Hij beproefde in Vlaanderen eenige
slecht bestuurde ondernemingen, die mislukten; op 26 Augustus 1346 vond hij den
dood op het slagveld van Crécy, in de gelederen van dien Philips van Valois, dien
hij alles, behalve de leenroerige eer, geofferd had.
Die dood kwam den koning van Engeland zeer gelegen. Inderdaad, Edward
vergenoegde zich met het verbond der Vlaamsche steden, omdat hij met hun graaf
niet kon overeenkomen(1). De toetreding des graven had zijne aanspraken op de kroon
van Frankrijk klaarblijkend gewettigd en was dus voor hem van veel grooter waarde
geweest dan Artevelde's toetreding; hij had dan ook alle onderhandeling met Lodewijk
van Nevers maar gestaakt, als hij bevond dat hij vergeefsche moeite deed. Doch met
Lodewijk van Male, die tegenover Philips van Valois geene verplichtingen had, zou
de zaak wellicht beter vlotten. Edward mocht hopen, dat de zoon bereid zou wezen
den eed af te leggen, dien de vader steeds met afschuw geweigerd had, en dat hij nu
in 't huwelijk zou treden met eene Engelsche prinses, wier hand hem vijfmaal te
vergeefs aangeboden was(2). Hunnerzijds konden de Gentsche wevers den graaf als
hun wettigen vorst erkennen, zoo hij Edward manschap deed en, gezien zijn jeugdigen
ouderdom, hoopten zij hem daartoe gemakkelijk te

(1) Zie dienaangaande Edward's brief van 19 Juli 1345. Hij verklaart daarin dat, niettegenstaande
dat Lodewijk van Nevers alle zijne voorstellen hardnekkig afslaat, hij hem, wanneer ook hij
tot hem komt, manschap doet en den leenseed aflegt en doet wat hij hem als heer en koning
van Frankrijk verschuldigd is, vriendelijk zal opnemen, en dat, zoodra bovenbedoelde graaf
voor hem zal verschenen zijn met zijne gemalin en zijne kinderen, de goede lieden van
Vlaanderen hem insgelijks als hun onmiddellijken heer en graaf van Vlaanderen mogen
aannemen. Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel IV, blz. 470.
(2) Op 19 April 1337 (Rymer: Foedera, boek II, 3e deel, blz. 165); op 3 October 1337 (Ibid.,
blz. 190); op 12 November 1338 (Ibid., 4e deel, blz. 37); op 13 November 1339 (Ibid., blz.
55); op 4 Januari 1340 (Ibid., blz. 62).
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bewegen en hem zonder moeite aan hun invloed te onderwerpen. Zij dus die zich
het hardnekkigst tegen de verzoening met Lodewijk van Nevers verzet hadden, waren
gansch bereid zijn zoon te erkennen. Dezes komst in Vlaanderen werd door alle
partijen met vreugde begroet.
Moest Lodewijk van Male later zijne politiek naar zijne belangen richten en met
Frankrijk afbreken, toch begrijpt men, dat de slag van Crécy hem nog te versch in 't
geheugen lag, om met eene dochter van Edward III te trouwen. Hij werd overigens
in zijne weigering aangemoedigd door den hertog van Brabant, die nu met Philips
van Valois verzoend was en Mechelen bepaald in zijn bezit had, en die hem ook met
zijn huis wilde vermaagschappen. Toen Lodewijk gewaar werd, dat de Gentenaren
hem goedschiks kwaadschiks met Isabella van Engeland wilden doen trouwen, verliet
hij ijlings het graafschap.
Hoe groot de hoop was waarmede de vijanden der wevers den terugkeer des graven
verbeid hadden, des te grooter werd hun haat voor die partij, na dat schielijk vertrek.
De oppermacht der weverij in de groote steden, de heerschappij van Gent over het
platteland werden op den duur zoo hatelijk, dat zij in 1348 op een burgeroorlog
uitliepen. Het Brugsche Vrije staat op ten voordeele des vorsten. Oudenaarde,
Geeraardsbergen, Dendermonde openen hem hunne poorten of nemen zijne troepen
in. Te Brugge worden de wevers door de andere ambachten aangevallen, ontwapend
en in grooten getale gedood. Hunne Iepersche gezellen deelen weldra hun lot(1). De
Gentenaren staan alleen tegenover geheel Vlaanderen. Zij vullen hun oorlogsschat
aan door plundering der abdijen, door beslaglegging op 's graven inkomsten, door
gedwongen leening; het ideaal der volkszaak bezielt hen met zulk een hardnekkigen
heldenmoed, dat zij meermaals hunne vijanden zelven in bewondering brengen. Van
alle zijden ingesloten, uitgehongerd, door de zwarte pest geteisterd, geven zij zich
toch niet over; hun hoofdman zweert geen ander kerkhof te zullen hebben dan de
Vrijdagsmarkt(2).

(1) Breve Chronicon Flandriae, Corpus Chron. Flandr., deel III, blz. 20; Li Muisit: Ibid., deel
II, blz. 282 en volg.; Chron. Comit. Flandr., Ibid., deel I, blz. 224 en volg.
(2) Li Muisit: op. cit., blz. 288.
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Op 13 Januari 1349 gelukt het, ten slotte, een korps ridders en uitgeweken burgers
binnen de stad te dringen; een ongelijk gevecht wordt geleverd tegen de door
broodsgebrek uitgeputte wevers, die tot den laatsten man gedood of in de Leie
gedrongen worden. Zoo voltrok zich de onderwerping van dat Vlaanderen, dat, zoo
schrijft Gillis Li Muisit, ‘niet alleen de koninkrijken Frankrijk en Engeland, doch
heel de christenwereld zoo lang in onrust gebracht had(1)’.
Lodewijk van Male volgde het door zijn vader na den slag van Kassel gegeven
voorbeeld niet. Zoo tal van oproerlingen ter dood veroordeeld werden, behield het
land toch zijne privileges. Doch de wevers werden met onbarmhartigheid bejegend.
Niet alleen verloren zij het overwicht, dat zij gedurende de laatste jaren in de steden
gehad hadden. Te Gent wordt het ‘weversgeld’ weder ingevoerd(2); te Brugge worden
zij aan een streng toezicht onderworpen. Menig hunner verliet liever het land, dan
zich aan het hun opgelegde stelsel te onderwerpen. De koning van Engeland verleende
hun schuilplaats, en de graafschappen Kent en Suffolk, waar zij zich in grooten getale
vestigden, zagen eene nijverheid opkomen die, eene halve eeuw later, Vlaanderen
eene geduchte mededinging deed.
De verwoestingen der zwarte pest droegen, meer nog dan 's graven zegepraal, bij
tot het herstel van den vrede. De haat blaakte nog in de harten, doch bij al den
rampspoed dien de vreeselijke plaag over het land verspreidde, ontbrak het den
hardnekkigsten aan den moed, om den strijd in de ontvolkte steden voort te zetten.
De zwarte pest stelde, voorshands toch, een einde aan den burgeroorlog.

(1) Ibid., blz. 290.
(2) De rekening van Gent van 1348 begint met de herinnering: ‘waerd de weverie som ghesleghen,
verdronken ende tonder gedaen’ (Rekeningen, deel III, blz. 326). Vervolgens werd het
‘weversgeld’ weder ingevoerd, wil zeggen eene belasting van 12 miten per week op elken
wever. Het bleef bestaan tot in 1354. V. Vanderhaeghen: Inventaire des archives de la ville
de Gand, blz. 135 (Gent, 1896). Zie J. Vuylsteke: De goede Disendach. Handelingen van
den Geschiedkundigen Kring van Gent, deel I [1895], blz. 9 en volg.
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Hoofdstuk V
Staatsregeling in de vorstendommen
Tot op het einde der XIIIe eeuw is, in schier alle Nederlandsche vorstendommen, de
vorst niet alleen de leider der buitenlandsche politiek, doch ook de spil, het
hoofdorgaan der binnenlandsche regeering. Dank zij de toenemende zelfstandigheid
tegenover zijnen leenheer, eigent hij zich zeer vroegtijdig al de hoogheidsrechten
toe, maakt hij zijn gezag erfelijk en, door de instelling van het eerstgeboorterecht,
ook onverdeelbaar.
De groote economische ommekeer der XIIe eeuw begunstigt zijne vorderingen.
Zijne vazallen, die door de vermindering hunner inkomsten verzwakt zijn, moeten
zich de aan hun leen verbonden rechten laten ontrukken of afkoopen, zoodat zij
eenvoudig plaatselijke heeren worden, die niets meer te zien hebben in het voortaan
den vorst alleen voorbehouden openbaar gezag. De door den vorst aangestelde en
bezoldigde baljuws nemen overal de plaats in van de burggraven uit het leenroerig
tijdvak. Door hun toedoen, dringt zijn invloed overal binnen. Het bestuur van het
land, dat in zijne handen vereenigd en aan jegens hem alleen verantwoordelijke
ambtenaren overgedragen is, is aan allen vreemden invloed onttrokken. Boven het
aloude gewoonterecht, voert het regelen en grondbeginselen van staatsinrichting in,
die zoo zeer bij het eerste afsteken als, in het Frankisch tijdvak, het koningsrecht der
capitulariën bij het recht van 's lands wetten.
De eerste grondslagen van het geld-, krijgs- en rechtswezen, die de verschillende
vorstendommen tot het einde der middeleeuwen behouden, zijn reeds in het midden
der XIIIe eeuw gelegd, en, rond hetzelfde tijdstip, ziet men eene schriftelijke
rekenplichtigheid invoeren, door middel van dewelke de vorst,
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die de ziel van heel het bestuurswezen is, toezicht en controle uitoefent over de
verschillende ambtenaren, die met de onderscheidene takken van beheer belast zijn.
Doch, hoe grooter de werking des vorsten wordt, des te moeilijker wordt zij. Zoo
lang zij tegen leenroerige heeren te doen had, zoo lang zij het uitroeien van verouderde
privileges betrachtte, zoo lang zij velerhande heerenrechten, die tot verwikkeling en
verwarring aanleiding gaven, door orde en regelmaat verving, was de ondersteuning
van het grootste deel der bevolking haar toegezegd. Stad en platteland zagen in haar
een kostbaar werktuig tot verkrijging van vrijheid en onafhankelijkheid, en waren
haar daarin gaarne behulpzaam. Doch toen haar werk van eenmaking afgeloopen
was, toen zij de door ontluiking van handel en nijverheid ontstane maatschappelijke
vervorming ten nutte gemaakt had om de kluisters te breken, waarin de laatste
overblijfselen van het oude landbouwtijdvak de bevolking nog hielden, toen, kortom,
de bewoners der verschillende vorstendommen, zoowel edelen als geestelijken,
burgers als boeren, rechtstreeks onder de macht des vorsten gebracht waren, eischten
zij een aandeel in het gezag. Zij verstonden niet, aan den vorst het monopolie der
regeering te laten, hem de behartiging hunner belangen en het recht van willekeurige
belasting op te dragen. Daar elk vorstendom voortaan een enkel politiek lichaam
uitmaakte, werd het om zoo te zeggen zijner bewust, en verplichtte het zijnen heer
met het volk rekenschap te houden. Hoe meer uitbreiding het bestuurswezen kreeg,
hoe meer diensten het bewees, des te vuriger wenschte de bevolking daaraan deel te
hebben. Reeds bij den aanvang der XIVe eeuw komen vorst en volk, na een meer of
min hevigen strijd, overal tot schikkingen en verdragen, die, in overeenstemming
gebracht, staatsregelingen doen ontstaan, waarin elks recht en plicht tamelijk klaar
afgebakend zijn.
Die staatsregelingen ontwikkelden zich nergens zoo snel en zoo volkomen als in
de Nederlanden. Zij waren zoo krachtig opgeschoten dat noch de hertogen van
Bourgondië, noch de koningen van Spanje, noch later de keizers van Oostenrijk ze
konden uitrukken. Op den drempel van de hedendaagsche ge-
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schiedenis, staan de Brabanders namens de ‘Blijde Inkomst’ tegen Jozef II op, en
wordt de vrede van Fexhe ingeroepen bij de Luiksche omwenteling van 1789.
Hoe zeer deze staatsregelingen ook onderling verschillen, toch hebben zij eene
gelijkenis met elkander. Inderdaad, wat in elk harer doorschijnt, is de invloed van
de steden; alvorens ze nader te onderzoeken, diende men derhalve eerst de macht en
de belangen van die groote gemeenten te kennen, aan dewelke zij het beste deel harer
eigenaardigheid danken.

I
Zoo, in de XIVe eeuw, de territoriale Staat, in de inrichting van zijn inwendig bestuur,
het schouwspel van gedurigen strijd tusschen vorst en volk biedt, getuigt hij
anderzijds, in zijne betrekkingen met de naburige Staten, van goede verstandhouding
en samenwerking. Nu beschouwen de onderdanen het grondgebied als de
gemeenschappelijke bezitting van hen en van hun leenheer; juist daarom zijn zij
bewust dat zij evenveel belang als de vorst hebben, hetzelve algeheel en onafhankelijk
te behouden. Voortaan beschouwen zij het niet meer uitsluitend als het erf van het
vorstenhuis, als het landgoed van den heer: zij krijgen het bewustzijn dat het de
waarborg hunner politieke zelfstandigheid en de hoede hunner dierbaarste belangen
is. Zijne onvervreemdbaarheid wordt in hunne oogen geheiligd(1). Hooger zagen wij
welken krachtigen bijstand de Brabanders in 1334 hunnen hertog tegen zijne
verbonden vijanden verleenden. Twintig jaar later wordt, door hun toedoen, in de
‘Blijde Inkomst’ den vorst de verplichting opgelegd, het land ‘onghesundert ende
onghemindert’ te behouden; op het oogenblik dat het huis van Beieren de nalatenschap
van het huis van Avesnes erft, vergen de Henegouwers, van gravin Margareta, eene
gelijke belofte.
De vorsten namen deze stemming te baat om de vreemde landgoederen, die in
hunne gewesten lagen, in te nemen, om

(1) Op 28 Juli 1313 sluiten de Brabantsche steden een verbond tot handhaving der ‘palen’ van
het land. Luyster van Brabant, I, blz. 76.
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hunne grenzen af te ronden, en om ze tegen elke inmenging van wege hunne buren
af te sluiten. De graaf van Henegouw koopt de leenen af, die Jan de Blinde in zijn
land bezit(1); de hertog van Brabant brengt op den duur Mechelen bij zijne Staten,
verzet zich uit al zijne krachten tegen de uitoefening van de rechtsmacht, die de
bisschop van Luik op zijne onderdanen beweert te hebben, en krijgt in 1349 van
Karel IV het privilege van non evocando, dat de Brabanders vrijstelt van de
verplichting, buiten het graafschap voor 't gerecht te verschijnen(2). Het begrip van 's
lands oppermacht uit zich en ontwikkelt zich. Overal waar de vorst de hooge
rechtsmacht in handen neeft, maakt hij ook aanspraak op den bodem; en overal waar
een leen van hem verheft, eischt hij terzelfder tijd de rechtsmacht(3). Kortom, hoe
verder men komt, des te duidelijker ziet men elk grondgebied meer eenheid, en
daardoor de vastheid van een onverdeeld gewest krijgen; de onschendbaarheid zijner
nauw vastgestelde grenzen wordt gewaarborgd door de meer en meer innige
gemeenschap van belangen tusschen vorst en volk.
Doch zoo vorst en volk het eens zijn omtrent de heerschappij, in zooverre zij tegen
alle vreemde tusschenkomst is, zijn zij niet meer eens, in zooverre zij zich binnen
het land uiten wil, en uit de houding die zij tegenover elkander aannemen blijkt
duidelijk, dat beiden naar de overhand in den Staat streven.
Inderdaad, de gedurige vermeerdering van de rechten des vorsten in den loop der
XIIIe eeuw deed hem een gansch ander begrip van zijn gezag krijgen. Hij beschouwde
zich voortaan niet meer als een voogd of beschermer, doch nam frank de houding
eens heerschers aan.
Voortaan beweert hij, dat zijn gezag, als voortzetting van de door God aan Noach's
zonen overgedragen macht, van goddelijken oorsprong is(4); dat gezag maakt hem tot
natuurlijken,

(1) Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, deel
III, blz. 343, 345.
(2) Butkens: Trophées de Brabant, deel I, oorkonden, blz. 184 ('s Gravenhage, 1724). Het spreekt
van zelf, dat dit privilege tegen de rechtsmacht van den bisschop van Luik gericht is Zie
Dynter: Chr. duc. Brab., deel II, blz. 671.
(3) Zie een belangwekkend voorbeeld in Ed. Poncelet: La guerre dite de la Vache de Ciney.
Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 5e reeks, deel III [1893], blz. 282.
(4) Hemricourt: Li patron delle temporaliteit. Coutumes du pays de Liége. uitg. J. Raikem en L.
Polain, deel I, blz. 260 en volg. (Brussel, 1870.)
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noodzakelijken en oppersten vertegenwoordiger van alle gerechtigheid, de
hoofdvereischte der handhaving van orde en recht. Hij heerscht over het land, evenals
het hoofd over het lichaam heerscht; hij bezit het altum dominium zoowel over zijne
lieden als over zijne landschappen en kan ze, als heer en meester, ‘krachtens de macht
zijner heerschappij(1)’ verpanden. Van toen af is de regeering in hem belichaamd:
onverdeeld en naar believen beschikt hij er over. Hij verzamelt zijne aloude curia
niet meer, maakt geene aanspraak meer op dien ‘raadsdienst’, dien het leenrecht den
vazallen oplegt, evenals hij hun krijgsdienst oplegt. Sedert het midden der XIIIe
eeuw, pleegt hij meer en meer op eigen hand te handelen en in zijne charters blijven
de namen weg van de getuigen, die eertijds zijne besluiten bevestigden. In de volgende
eeuw, heet hij de geschreven uitingen van zijn wil ‘edicten’ en ‘decreten’(2).
Zoo de leenroerige curia verdwijnt, is het slechts om plaats te maken voor een
anderen raad, die tegenover haar dezelfde tegenstelling biedt als baljuws tegenover
burggraven. Die nieuwe raad, die voor 't eerst op het einde der XIIIe eeuw vermeld
wordt, is niets dan een regeeringswerktuig. Hij bestaat niet krachtens een verkregen
recht, en niemand kan aanspraak maken op een zetel in denzelve, zonder eene
uitdrukkelijke lastgeving van den vorst, die hem schiep en naar believen samenstelt.
Hij neemt daarin op: leden van zijn geslacht, baljuws, ridders, geestelijken, doch
vooral, en wèl meer en meer hoe dichter men het Bourgondisch tijdvak komt, dokters
in de rechten. Zijne keus wordt door maatschappelijken stand noch door nationaliteit
beperkt. In het Land van Luik is Adolf van de Mark omgeven van Duitsche
raadgevers, en, sedert Gwijde van Dampierre, telt men onder die der graven van
Vlaanderen, Fransche rechtsgeleerden en Lombardische bankiers(3). Op die wijze
staat de vorstelijke raad onder niemands dan onder 's vorsten

(1) E. De Dynter: Chronicon. ducum Brabantiae, deel, II, blz. 585.
(2) Zie de Decreten van den grave Lodewyck van Vlaenderen, uitgegeven door graaf de
Limbourg-Stirum: Cartulaire de Louis de Male (Brugge, 1898-1901).
(3) V. Fris: Note sur Thomas Fin, receveur de Flandre. Bullet. de la Comm. royale d'Histoire,
5e reeks, deel X [1900], blz. 8 en volg.
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toezicht. Hij bestaat alleen in 't belang van den vorst en kent niets dan dit belang.
Het is overigens een teenemaal van de oude leenroerige trouw verschillend gevoel,
dat zijne leden in den dienst huns meesters bezielt. Velen hunner komen uit de rangen
van de burgerij, de geestelijkheid, den kleinen adel en werden maar ter wille hunner
kennis of bijzondere bekwaamheid in den raad opgenomen. De vorst betaalt hunne
medewerking met klinkende munt; hij schenkt hun jaargelden of renten: hij behandelt
hen niet als zijne ‘getrouwen’, doch als zijne ‘knechten’. Hunne toewijding wordt
overigens geprikkeld door het uitzicht op rijke belooningen. Als betuiging zijner
dankbaarheid, bezorgt hij hun prebenden, kanunniksplaatsen, ja bisdommen(1).
Daarentegen toont hij zich meedoogenloos jegens degenen die misbruik maken van
zijn vertrouwen; de ongenade van de Bernier's in Henegouw en de val der Fransche
ministers in de XIVe eeuw zijn daarvan, in verschillende verhoudingen, het beste
bewijs(2). Die plotselinge veranderingen van de gestemdheid der vorsten jegens hunne
raadgevers, die het volk onverklaarbaar waren, moesten niet weinig bijdragen tot het
rondstrooien van de talrijke sombere geschiedenissen van politieke moorden en
vergiftigingen, die reeds op dat tijdstip overal in omloop zijn. De vorstelijke raad,
die in 't geheim beraadslaagt, krijgt in de oogen des volks een geheimzinnig karakter
en wordt met wantrouwen of met haat bejegend. Men stelt hem aansprakelijk voor
het steeds grooter streven naar monarchale macht, dat den vorst bezielt.
In de tweede helft van de XIVe eeuw is het blijkbaar, dat de vorst de houding van
den koning van Frankrijk navolgt. In 1364 tracht Albrecht van Beieren de
zoutbelasting in Henegouw in te voeren(3), en de rechtsgeleerde Philips van Leiden
stelt, voor

(1) Zulks was b.v. het geval voor Willem van Auxonne, dien de gunst des graven van Vlaanderen
in 1336 het bisdom Kamerijk verschafte.
(2) Devillers: Cartulaire des comtes du Hainaut, deel I, blz. 21 (Brussel, 1881). Zie Kervyn de
Lettenhove: Récits d'un bourgeois de Valenciennes, blz. 70-81 (Leuven, 1877).
(3) ‘Voluit dux Albertus... facere impositiones in populo ad modum Franciae et gabellas super
vina et alias mercimonias. Sed villa Valenciana hoc noluit concordare pro toto posse domini
supradicti’. Chronique de Guillaume de Nangis, uitg. Géraud, deel II, blz. 349 (Parijs, 1843).
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zijn opvolger, eene staatkundige handleiding op, waarin de theorie der souvereiniteit
zonder voorbehouding geuit wordt(1). Nieuwe instellingen bevestigen de toenemende
samentrekking van het bestuur en de gedurige uitbreiding der ‘landsheerlijkheid’.
De baljuws volstaan niet meer voor de menigvuldige werkzaamheden, waarmede de
regeering zich belast. Onder Lodewijk van Male ziet men boven hen den hoofdbaljuw
verschijnen. Procureurs-generaal krijgen opdracht, in naam des vorsten, de belangen
van het landgoed vóór het gerecht te verdedigen. Rekenmeesters oefenen toezicht
over het geldwezen; eene ‘Audiencie’ of hooge aanleg in rechterlijke zaken wordt
van den raad afgescheiden(2). Doch niet alleen deze nieuwigheden toonen de
vorderingen van het vorstelijk gezag. Deze blijken ook uit den weinigen omslag,
waarmede de vorst aan de overlevering verzaakt. Zoo wordt in Vlaanderen, bij
voorbeeld, het ambt van kanselier, dat krachtens overoude gewoonte door den proost
van Sint-Donatianus van Brugge waargenomen werd, dezen afgenomen en opgedragen
aan een ambtenaar, die voortaan door den graaf aangewezen wordt(3).
Doch de voorwaartsche beweging des vorsten naar de onverdeelde, algeheele
heerschappij, naar de persoonlijke, samengetrokken en monarchale heerschappij
wordt gedurig belemmerd en vertraagd, ja onderbroken en teruggeslagen, en, is zij
ver gevorderd, dan is zij toch niet ten einde. Evenals de Nederlandsche steden geene
vrije steden, geene onafhankelijke gemeenebesten konden worden, konden de vorsten
hunne ‘heerlijkheid’ niet tot de onbeperkte heerschappij uitstrekken. Te vergeefs
namen zij den koning van Frankrijk tot voorbeeld en volgden zij de raadgevingen
hunner rechtsgeleerden; de wanverhouding tusschen de middelen, waarover zij tot
verwezenlijking van hun

(1) Philippus van Leiden: De cura reipublicae et sorte principantis, uitg. R. Fruin en P.C.
Molhuysen ('s Gravenhage, 1900). Zie, b.v., bl. 13: ‘principes aliqua jura habent quae a se
abdicare non possunt et hoc ut salvetur respublica cujus salus consistit in potentia principis’;
blz. 37: ‘in dubium amplius venire non debent quae princeps semel definivit.’
(2) V. Gaillard: L'audience du comte in de Archives du conseil de Flandre, blz. 102 en volg.
Gent, 1856. Zie N. de Pauw: Bouc van der Audiencie. Acten en sentencien van den raed van
Vlaenderen (Gent, 1901).
(3) Limburg-Stirum: Cartulaire de Louis de Male, deel I, blz. XVII.
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ideaal beschikten, en de macht, tegenover welke zij stonden, was al te groot. Het
verzet van het land stelde aan de heerschappij allerwegen onoverschrijdbare perken.
Men bemerke echter, dat de rechtmatigheid dier heerschappij nooit betwijfeld
werd. In hunne geweldigste opstanden bleven de onderdanen hun vorst als hun
natuurlijken heer erkennen. In de wereldlijke vorstendommen toch, is het gezag door
zijne erfelijkheid geheiligd. De bevolking aanschouwt dat gezag als iets dat buiten
haar bereik staat, en denkt er niet eens aan, het omver te werpen. Zoo, in het midden
van het leenroerig tijdvak, menig vazal weigerde zijnen opperleenheer manschap te
doen, met dezes mededingers heulde, ja zijnen dood beraamde, komt zulks in de
XIVe eeuw niet meer voor. Het gezag wordt zonder beroering overgegeven, en zoo
de vorst in de uitoefening van zijn gezag weleens bestreden wordt, toch denkt er
niemand aan, hem zijne titels te betwisten. Daardoor verschillen de toenmalige
opstanden teenemaal van de hedendaagsche omwentelingen. Bleven de Vlamingen
- zelfs terwijl zij Edward III huldigden - Lodewijk van Nevers niet als hun graaf
erkennen(1)?
De ‘heerlijkheid’ zelve wordt dus nergens bedreigd: enkellijk komt men niet
overeen omtrent de wijze, waarop zij dient uitgeoefend. Het verdrag, dat het land
aan den vorst verbindt, werd door dezen laatste beschouwd als een eenzijdig verdrag,
dat de inwoners verplichtte zonder hem zelf te verplichten, terwijl het land het
daarentegen beschouwde als een wederzijdsch verdrag, waarbij elke partij slechts
plichten had, in zooverre hare rechten door de tegenpartij erkend werden. Tegenover
het nieuwe denkbeeld der onbeperkte heerschappij, verrijst het oude denkbeeld van
de onschendbaarheid der verworven rechten en van de heiligheid der overlevering.
Als rechtsgeleerden van altum dominium en van merum imperium spreken,
antwoorden de

(1) Dat feit alleen bewijst, dat de revolutionnaire geest in de middeleeuwen ongekend was. Als
men den vorst niet meer gehoorzamen kan, zet men hem niet af; men vervangt hem alleen
door een ‘Ruwaert’, die geacht wordt in zijn naam te handelen. Als de ruwaard Simon Van
Halen op 20 November 1343 privileges bewilligt aan de Spaansche zeelieden die de
Vlaamsche havens bezoeken, handelt hij ‘ter eere van onzen zeer geliefden heer, zijne
Doorluchtigheid den Graaf van Vlaanderen’. K. Hühlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel
II, blz. 346.
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steden met ‘goede gebruiken, vrijheden en privileges’. Kerk, adel en steden hebben
er genoeg, om het vorstelijk gezag te beperken. Wel is waar, bestrijdt elk hunner het
slechts in zooverre het hem zelven in 't bijzonder aangaat, en als het zijne eigen
rechten niet inkrimpt, laat hij het vrijelijk eens anders rechten inkrimpen. Doch om
het even: de heerschappij die bij elk der bevoorrechte lichamen een gedeeltelijk
verzet ontmoet, wordt daardoor op allerlei gebied bestreden.
Die toestand is voor den vorst des te hachelijker, daar zijne uitgaven vermeerderen
naarmate zijne regeeringsbevoegdheid zich uitbreidt, en hij gedwongen is het noodige
geld aan de bevoorrechte standen te vragen. Al verzekeren zijne rechtsgeleerden hem
ook, dat zijne onderdanen het recht niet hebben belasting te weigeren(1), toch is eischen
en ontvangen twee, want hoe zal men hen dwingen, als zij niet willen betalen? Hij
is dus verplicht zich met hen te verstaan en beroep op hunne welwillendheid te doen,
te onderhandelen in stede van te bevelen. En zoo hij ten slotte de gevraagde ‘bede’
bekomt, is het mits bewilliging van privileges; daardoor verkeert hij in een waarlijk
ongerijmden toestand, want hoe meer hij zijn gezag uitbreidt, hoe meer hij de
uitoefening daarvan met zijne onderdanen deelen moet!
Uit dat aanhoudend geschacher, die eeuwige vergelijken, ontstaat op den duur een
min of meer stevig evenwicht tusschen de tegenovergestelde strekking, welke vorst
en volk vertegenwoordigen. De staatsregelingen, die gedurende de XIVe eeuw in de
verschillende vorstendommen tot stand komen, zijn overal het werk der
omstandigheden. De invloed, dien zij aan de verschillende standen geven, is afgemeten
naarde macht van elk hunner. Dientengevolge zijn het de steden, die in het Land van
Luik als in Brabant, in Brabant als in Vlaanderen, de hoofdrol krijgen.

II
In den loop der XIIIe eeuw wordt het Land van Luik bepaald een territoriaal
vorstendom. De wereldlijke invloed der

(1) ‘Laetanter subsidia principi sunt offerenda sub cujus umbra subditi suis prosperantur
temporibus et vitam quietam ducunt in optatis.’ Philippus van Leiden: op. cit., blz. 55.
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bisschoppen, die, in de Xe en XIe eeuw, in de gansche uitgestrektheid der diocese
heerschte, is sedert den val der Keizerlijke Kerk tot immer engere grenzen gebracht.
Naarmate de macht van de wereldlijke vorsten in de naburige streken vermeerdert,
dringt zij het bisschoppelijk gezag vóór zich weg en stelt zij grenzen tegenover
hetzelve, die het ten langen laatste alleen in de Sint-Lambrechtsdomeinen besluiten.
Aldus verschilt het Land van Luik door zijne wording teenemaal van de naburige
vorstendommen. Het wordt niet, als deze laatsten, door toenemende ingrijpingen van
locale dynasten gevormd; het verschijnt als het overschot van een weleer veel
uitgebreider grondgebied. Niet in uitbreiding, doch in imkrimping, vindt het zijne
verklaring.
Zijne grenzen werden door zijne buren bepaald. Zijne bisschoppen verliezen
langzamerhand, in wereldlijk opzicht, alles wat hun nog van hunne aloude macht
overblijft. De graven van Henegouw, die zich tijdens de XIe eeuw onder hun
opperleenheerschap gesteld hadden, blijven hun nog manschap doen, doch dit is nog
slechts eene ijdele plechtigheid, die geenerlei werkelijke verplichting medebrengt
en waarvan zij zich, onder het huis van Beieren, ten slotte geheel zullen vrijmaken.
De hertog van Brabant geeft openlijk blijk van minachting jegens de rechtbank van
den godsvrede, die vroeger door Hendrik van Verdun voor heel het bisdom ingesteld
werd. De al te ver afgelegen kerkgoederen ontsnappen aan het moederland. De graven
van Vlaanderen bemachtigen Geeraardsbergen en Bornhem en, in het midden van
de XIVe eeuw, wordt door de inlijving van Mechelen bij Brabant een einde gesteld
aan een toestand, die vroeg of laat verdwijnen moest. Als Hemricourt er, tachtig jaar
later, op wijst, dat, door een wonderbaar voorrecht, de wet van Luik zich uitstrekt
over de geheele diocese, zoowel in de landgoederen en bezittingen van de naburige
vorsten en heeren, als in het eigen gebied des bisdoms(1), haalt hij daar slechts
rechtskundige herinneringen en verouderde aanspraken voor den dag. In waarheid
is Hendrik van Gelder (1247-1274) de laatste bisschop, die

(1) Patron del temporaliteit, loc. cit., blz. 267.
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beproefde eene geestelijke opperheerschappij over zijne buren te behouden of zich
toch met hunne zaken bemoeide. Blijven zijne opvolgers het geestelijk bestuur in
hunne uitgestrekte diocese(1) uitoefenen, zoo zijn zij nog slechts in het eigen gebied
des bisdoms wereldlijke vorsten. En nog zijn zij het maar in zeer bijzondere
omstandigheden.
Inderdaad, in onderscheid met de wereldlijke vorsten, bezitten zij dat land niet als
erfgoed en verschijnen zij in de oogen der inwoners niet als hunne natuurlijke heeren.
Land en lieden waarover zij heerschen, zijn noch hun eigen land noch hunne eigen
lieden, doch het land en de lieden van Sint-Lambrechts. Naarvolgens de verkiezingen,
beurtelings Duitschers of Franschen, Vlamingen of Walen, Henegouwers, Gelderschen
of Brabanders, doch steeds vreemd aan het vorstendom, zijn zij met hetzelve niet
belichaamd; daaruit volgt dat hun gezag, dat, door gemis van voortduring en
erfbaarheid der dynastie, de stevigheid der wereldlijke vorstendommen niet heeft,
nimmer diepen wortel in het bisdom schiet. Ook voelt dit bisdom, dat hun werk noch
hun eigendom is, zich tegelijk vreemd aan en onafhankelijk van hen. Het bestaat om
zoo te zeggen door zich zelf, en de verschillende groepen die zijne bevolking
uitmaken, weten, veel vroeger dan elders, hunne belangen van die huns heeren te
onderscheiden. Onder die groepen ontstaat zulk een machtig solidariteitsgevoel, dat
in weerwil der grillige grensteekening des lands en der tweetalige bevolking, met
Vlamingen in 't Noorden en Walen in 't Zuiden, elk harer reeds van de XIIIe eeuw
af eene stevige gemeenschap uitmaakt, zoodat zij, veel meer dan de vorst, de waarborg
voor de eenheid en voor het behoud van het grondgebied zijn. Zoo de Luikenaars
zich weinig bekommeren om de voor hen waardelooze rechterlijke voorrechten, die
hun bisschop bij hunne naburen tracht te behouden, waken zij daarentegen met meer
bezorgdheid dan hij op de eerbiediging hunner grenzen, die zij bij elke gunstige

(1) En nog wordt die geestelijke rechtsmacht niet al te zeer door de naburige vorsten geëerbiedigd.
Door den vrede van Henegouw (8 Augustus 1343) ziet men dat de hertog van Brabant, alsook
de graven van Loon en van Namen daarop inbreuk gemaakt hadden. Ordonnances de la
principauté de Liége, uitg. St. Bormans, deel I, blz. 256 en volg. (Brussel, 1878.)
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gelegenheid uitbreiden. In 1361 dwingen zij Engelbert van de Mark 's lands rechten
op het openstaande graafschap Loon te doen gelden, het trots 's keizers verzet te
bemachtigen, en aldus aan het bisdom zijne natuurlijke uitbreiding naar het Noorden
en meteen de grenzen te geven, die het voortaan tot op het einde der XVIIIe eeuw
zal behouden.
Eerst vooral hadden de bisschoppen met het Sint-Lambrechtskapittel af te rekenen.
Daar zij, sedert de XIIe eeuw, door dit laatste aangesteld worden, vallen zij
noodzakelijker wijze onder zijn invloed, waarvan zij zich niet ontmaken kunnen.
Want dit kapittel, - dat bestendig is, terwijl de bisschoppen tijdelijk zijn, dat de
officieele tolk van de belangen en overleveringen der Luiksche Kerk is, dat het hoofd
is van gansch de geestelijkheid die aan hetzelve heel hare leiding overlaat, dat den
‘momboor’ kiest die het land moet besturen als het bisdom openstaat, dat ontzaglijke
grondeigendommen bezit en grootendeels in den Luikschen adel en in de Luiksche
burgerij aangeworven wordt, - bezit al de elementen van de macht, die aan de
bisschoppen ontbreekt. Ongetwijfeld is zijne aanspraak, om tegenover hen de patria
te vertegenwoordigen, niet gerechtvaardigd. De belangen, die het behartigt, zijn in
den grond slechts die van eene groep; doch bij de talrijke geschillen, die tusschen
hetzelve en den bisschop verrijzen, steunt het zich steeds op de andere groepen, en
scharen zich steden en ridderschap rond hetzelve. De wettige titel zijner bemoeienis
gaat aldus over op de toevallige en onwettige bemoeienis dezer laatsten, zoodat zij
op het einde der XIIIe eeuw het recht veroverd hebben, samen met het kapittel, de
‘instemming van het land (le sens du pays)(1)’ uit te maken en evenals hetzelve met
den vorst te beraadslagen.
Sedert het pausdom, in het begin der XIVe eeuw, het kiesrecht des kapittels
besnoeid had, was zijn invloed op de bisschoppen natuurlijk verminderd. Deze
maakten de gelegenheid ten nutte, om te trachten hunne macht uit te breiden. Adolf
van de Mark (1313-1344), vervolgens zijn neef en opvolger Engelbert (1345-1363)
volgen klaarblijkelijk het voorbeeld der

(1) Die uitdrukking komt voor de eerste maal voor in den vrede van Fexhe.
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wereldlijke vorsten en trachten insgelijks de regeering in hunne handen samen te
trekken en het land te onderwerpen aan het altum dominium, dat het voornaamste
kenteeken der heerschappij is. Daar beiden tot hetzelfde geslacht behooren, dezelfde
strekking hebben, omringd zijn van dezelfde Duitsche raadsheeren die, methen naar
Luik gekomen zijn, biedt hunne politiek vijftig jaar lang eene eenheid van streving
en van richting, die haar een echt dynastisch karakter geeft. Doch die politiek was
al te klaarblijkelijk in tegenstelling met 's lands overleveringen, om geen algemeen
verzet uit te lokken. De halve eeuw, die zij duurde, was eene halve eeuw burgeroorlog,
en 't is te midden van dien oorlog, dat, door eene reeks ‘vreden’ tusschen vorsten en
onderdanen, de hoofdprivileges tot stand kwamen, welke, tot de verkondiging van
de rechten des menschen, in de Luiksche staatsregeling geschreven bleven.
Zooals wij zagen, werd de eerste dier ‘vreden’ gesloten te Fexhe op 17 Juni 1316(1).
Niets gelijkt minder op eene staatsregeling, dan die beroemde oorkonde. Die vrede
- eenvoudig vergelijk tusschen Adolf van de Mark eenerzijds, het kapittel, den adel
en de steden anderzijds, getroffen ten gevolge van de onmogelijkheid den burgeroorlog
voort te zetten te midden van den verschrikkelijken hongersnood, die toen woedde(2)
- brengt geenerlei instelling tot stand, doch bepaalt zich tot het uiten van eenige
algemeene grondbeginselen, zonder te beproeven, dezelve met elkander in
overeenstemming te brengen. Zoo zij den bisschop in het bezit van zijn altum
dominium bekrachtigt, zegt zij daarentegen, dat zijne ambtenaren bij hunne aanstelling
moeten zweren, een iegelijk ‘naar wet en recht’ te zullen behandelen. Het kapittel
zal de tegen hen geuite klachten ontvangen, en zoo de bisschop, behoorlijk tot recht
doen aanzocht, hieraan binnen de veertien dagen niet voldoet, zal heel het land in
opstand komen. Bovendien wordt voortaan aan de ‘instemming des lands’

(1) Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 154.
(2) ‘Tandem, tam caristia quam guerris ambae partes... taedio fatigatae... apud villam de Fexhe
ordinata pace, charta conscribitur super ipsa, quae pax de Fexhe nominata, in majori capitulo
suspensa cernitur’. Hocsem: op. cit., blz. 375
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voorbehouden, over de ‘costumen’ te beslissen, en die, welke ‘te breed of te smal’
zouden bevonden worden, te wijzigen.
Doch die wet, welke plechtig op een der pijlers der domkerk uitgehangen werd,
berustte, door haren inhoud, zooals de kronijkschrijver Hocsem terecht opmerkt, op
eene groote tegenstrijdigheid. De beide partijen hadden, in hare haast om een einde
aan den strijd te stellen, daarin doen opnemen wat haar meest aan 't harte lag(1). De
grens tusschen de erkende bisschoppelijke voorbehouden hoogheidsrechten en de
aan onderdanen gewaarborgde wetten en gebruiken was niet juist bepaald. Toch had
het volk reeds iets: de uitdrukkelijke en wettelijke erkenning van de verdeeling der
regeering tusschen vorst en land.
De vrede van Fexhe erkende aan het kapittel eene bevoorrechte stelling tegenover
de beide andere standen, door hetzelve het recht toe te kennen, de klachten des lands
vóór den bisschop te brengen. Doch het kapittel zou die stelling niet lang behouden.
Hoe meer, ten gevolge van de gedurige verwikkelingen van het maatschappelijk
leven, de taak der regeering verzwaarde, des te meer bleek het, dat deze laatste niet
blijven kon onder den overwegenden invloed eener geestelijke groep, die eigen
belangen en eigen strekkingen had. Reeds in 1312 hadden de kanunniken hunne
bevoegdheid tot het kiezen van den ‘momboor’ tegen de edelen moeten verdedigen
en hadden zij dezelve maar behouden, dank zij den steun van het Luiksche volk, dat
toen tegen de ‘grooten’ in strijd was. Bij den dood van Adolf van de Mark
herbegonnen de moeilijkheden, welke nu met de nederlaag van het kapittel eindigden.
Het behield nog slechts het ijdele voorrecht, den door ridders en steden gekozen
‘momboor’ in zijne waardigheid aan te stellen.
Het kapittel bezat niet de minste krijgsmacht en beschikte dus over geen enkel
middel om, gedurende de bestendige oorlogen die het bisdom in de XIVe eeuw
teisterden, zijn invloed te behouden. Anderzijds was het dikwijls zelf verdeeld, zoodat
dan, in zijn schoot, aanhangers des bisschops en aanhangers des volks tegenover
elkander stonden. Die tweedracht stelde een

(1) ‘Fessae siquidem partes ambae quaelibet alteram, quicquid sibi placeret in charta, dummodo
pax procederet, scribere permittebat’. Hocsem: loc. cit.
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einde aan zijn reeds erg verminderd gezag. Langzamerhand schikte het zich in zijn
politieken ondergang, daar het zich onmachtig voelde dien te vermijden. Wij bezitten
nog eene merkwaardige redevoering van Hocsem, die zonder aarzeling erkent, dat
leeken, beter dan geestelijken, de wereldlijke belangen kunnen behartigen(1). Kortom,
het kapittel trok zich allengs uit het openbaar leven, om zich meer en meer uitsluitend
aan eigen belangen te wijden. Zoo het nog het algemeen toezicht over de Luiksche
geestelijkheid behoudt, zoo het deze nog uitsluitend in 's lands vergaderingen
vertegenwoordigt, bemoeit het zich sedert 1316 minderen minder met het bestuur
van het vorstendom. Op den duur is het zelfs de partij van den bisschop zoo zeer
toegetreden, dat beiden nog slechts dezelfde belangen hebben.
Die aftocht van het kapittel kwam alleen der steden te baat. De adel was onmachtig,
de openstaande plaats in te nemen. Daar hij voor het grootste deel afstamde van de
vroegere kerkelijke ministeriales, van de leenroerige ridders, die de bisschoppen in
de eerste tijden der middeleeuwen tot verdediging hunner landgoederen aangesteld
hadden, vond men onder hen geen dier rijke baronnen, die men in Vlaanderen, in
Brabant, in Henegouw zoo talrijk aantrof. De ridders, waaruit die adel schier
uitsluitend bestond, verschijnen ons als heeren van zeer geringe beteekenis, met
grove zeden en onbeduidend vermogen. Jacob van Hemricourt schildert ons hunne
landgoederen en hunne wijd en zijd over Haspengouw verstrooide woonhuizen, die
met een zóó lagen muur omgeven waren, dat een op zijne speer leunend man er
overwippen kon(2). Die landelijke ridderschap betuigde overigens voor haren
bisschoppelijken vorst slechts zeer luttel toewijding. Bij den inval van Hendrik van
Brabant ten jare 1213 in het Land van Luik, hadden slechts zeer weinig harer leden
den oproep van Hugo van Pierrepont beantwoord(3), en sedert dan speelde zij nog
slechts eene zeer

(1) Hocsem: op. cit., blz. 476.
(2) Hemricourt: Miroir des nobles de la Hesbaye, uitg. Salbray, blz. 362 (Brussel, 1673). Aan
dit schrift, dat voor de kennis van de zeden des kleinen adels in de XIVe eeuw onschatbaar
is, ontleenen wij de meeste verderstaande bijzonderheden.
(3) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 220.
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bescheiden rol in de krijgsgeschiedenis des bisdoms. Zij kon, in den dienst van
wereldsche vorsten, meer baat uit haren vechtlust trekken. De oorlog was voor dien
armoedigen kleinen adel eene winstgevende broodwinning en deed hem begeerig
naar dienst in het buitenland uitzien. Hij ging voor den meestbiedende uit vechten,
niet alleen in de Nederlanden, in Frankrijk of in Duitschland, doch in Engeland, ja
in Italië. Die adel was in de XIIIe eeuw nog zeer talrijk, doch in de volgende eeuw
verdwenen de meeste geslachten, waaruit hij bestond.
Een twist, die in 1296 tusschen de heeren van Awans en van Waroux uitbrak,
strekte zich weldra tot al de met elkander vermaagschapte Haspengouwsche geslachten
uit. Werd een man gedood of een dorp in brand gestoken, dan werd zulks dadelijk
weer, en dat veertig jaar lang, met een anderen moord of eene andere brandstichting
gewroken. Toen de ‘vrede der geslachten’ (1335) ten slotte een einde aan dien
‘vriendenoorlog’ gesteld had(1), was de ten onder gebrachte en sterk gedunde
ridderschap nog slechts de schim van hetgeen zij vroeger was. Rond 1398, toen Jacob
van Hemricourt zijn Miroir des nobles de la Hesbaye bewerkte, telde zij nog in 't
geheel een vijftigtal geslachten.
Daar het kapittel verzwakt en de ridderschap zeer verminderd was, bleef in het
land nog slechts eene groep, die in staat was 's vorsten gezag in te toomen: namelijk
de steden(2). Daar zij zoo machtig niet waren als de Vlaamsche steden, waren zij ook
minder naijverig op elkander; ten andere waren zij, ten gevolge van de
aardrijkskundige ligging van het bisdom, tamelijk ver van elkander afgelegen, zoodat
zij elkander niet hinderden; daardoor leefden zij schier altijd in goede verstandhouding
en volgden zij een zelfden gedragsregel. Zoowel Romaansche als Dietsche steden
schaarden zich onder de leiding der hoofdstad, hare ‘aanvoerster’ en hare ‘moeder’,
en hielpen haar om den invloed der burgerij op alle gebied uit te breiden en om de
‘instemming des lands’ teenemaal aan dezelve te onderwerpen.

(1) Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 225.
(2) Hemricourt wijst in den aanhef van zijn Miroir des nobles er op, dat het verval des adels de
macht der steden bevorderde.
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Bij de onlusten, die natuurlijk uitbraken toen de bepalingen van den vrede van Fexhe
moesten uitgevoerd worden, ziet men hoeveel vorderingen de steden reeds gemaakt
hebben. Het zijn hare troepen, die tegenover den vorst staan; het zijn hare
burgemeesters, die de met hem gesloten vreden voorschrijven. Het valt niet te
betwijfelen, dat zij het waren, die, in 1324, de commissie van twintig leden deden
aanstellen, welke belast was met de verbetering van den toestand des lands en waarin
haar acht zetels waren voorbehouden, terwijl bisschop, kapittel en adel er elk maar
vier hadden(1). En het is zeker, dat zij rond denzelfden tijd voorstelden, eene uit zes
leeken samengestelde rechtbank kennis te laten nemen van alle tegen ‘heerlijke’
ambtenaren geuite klachten, met verplichting voor den vorst zelf, zich aan de uitspraak
dier rechtbank te onderwerpen(2).
Dat ontwerp, dat klaarblijkelijk ingegeven is door den kort te voren in Brabant in
gerichten raad van Cortenberg, doch van eenzijdiger, dieper streven getuigt, kenschetst
teenemaal de stedelijke politiek. Ware het aangenomen geweest, dan zou het er toe
geleid hebben, het kapittel de rol van hoeder van den vrede van Fexhe te ontnemen
en de uitoefening van de vorstelijke heerschappij teenemaal aan den wil des lands
te onderwerpen. Het hardnekkig verzet des bisschops deed het plan echter voorshands
mislukken. Doch te midden van de wederwaardigheden van den langdurigen
burgeroorlog, die ten gevolge dezer verwerping ontstond, verloren de steden haar
ontwerp niet uit het oog. In 1343 bereikten zij haar doel. In dat jaar werd besloten,
dat een raad van twee en twintig voor hun leven aangestelde leden - vier kanunniken
en achttien leeken - den bisschop zou toegevoegd worden, met opdracht alle tegen
de ambtenaren geuite klachten te ontvangen en voor het goede bestuur van het land
te zorgen(3). Daar de raad zelf in de vervanging der afgestorven of ontslaggevende
leden voorzag, ontsnapte hij teenemaal aan

(1) Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 173.
(2) Hocsem: op. cit., blz. 379.
(3) De tekst van dien eersten vrede der XXII is verloren gegaan, doch Hocsem: op. cit., blz. 468,
geeft er den inhoud van. Een brief van Adolf van de Mark van 19 Juni 1343 (Bormans:
Ordonnances, deel I, blz. 247) zegt ons, dat hij op 6 Juni gesloten werd.
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den invloed van den bisschop, die nu nog alleen vorst bij name was. Het kapittel
werd niet beter bedeeld. De raad dwong het kapittel steeds eene onbeduidende
minderheid te blijven, door aan hetzelve slechts vier zetels toe te kennen; terecht
stak Hocsem den draak met de kanunniken die zulks aanvaard hadden en ‘zich aldus
hadden laten vangen lijk muizen in eene val(1)’.
Gezien de eenparige toestemming der drie standen, dorst Adolf van de Mark geen
tegenstand bieden. Doch hij week slechts voor 't geweld en zijne spijt was zoo groot,
dat hij er ziek van werd en men eenigen tijd voor zijn verstand vreesde(2). Het volgend
jaar dwong hij de vier kanunniken, die eene plaats in den raad aangenomen hadden,
alsmede vier burgers, hun ontslag te nemen, en scheurde hij het charter, waaraan hij
enkele maanden vroeger zijn zegel had laten hangen. Overigens stierf hij kort daarna,
dermate met schulden beladen, dat niemand zijn testamentuitvoerder wilde wezen.
Evenals hij, werd ook zijn neef Engelbert van de Mark zonder kapittelverkiezing,
door eene pauselijke bulle, tot bisschop benoemd. Bij zijne plechtige aanstelling,
zwoer hij den vrede van Fexhe te zullen handhaven(3), en van toen af werd deze
verplichting aan al zijne opvolgers opgelegd. Doch, daar die vrede slechts een
regeeringsgrondregel bevestigde, zonder dezes toepassing aan te wijzen, kon hij geen
duurzaam evenwicht tusschen de tegenovergestelde strekkingen van vorst en land
tot stand brengen. Daar hij op verschillende wijze kon begrepen worden, was hij
eene bestendige bron tot geschillen, en de regeering van Engelbert was even woelig
als die van zijn oom. De steden werden van jaar tot jaar stoutmoediger en
krachtdadiger; het was haar niet meer voldoende, dat de bisschop zijn eed gestand
deed en het vorstendom bestuurde in gemeen overleg met de ‘instemming van het
land’. Die deelneming des vorsten aan het gezag scheen haar eene ongehoorde
overweldiging, en zoo zij het altum dominium van haren opperleenheer wilden
erkennen,

(1) Hocsem: op. cit., blz. 168.
(2) Hocsem: op. cit., blz. 470. Mathias v. Lewis: Chronicon Leodiense, uitg. Bormans, blz. 11.
(3) Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 261.
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was het op voorwaarde dat dit maar een ijdel woord was. Zij waren vooral verbitterd
op de bisschoppelijke ambtenaren, waaronder een groot aantal met hun meester uit
Duitschland gekomen en hem des te meer toegedaan waren, dat zij zich te midden
eener vijandige bevolking afgezonderd gevoelden. Zij heetten het onverdraaglijk,
dat zij deze ambtenaren aan hare controle en aan hare rechtsmacht niet konden
onderwerpen en wreekten zich met de uitoefening huns ambts op alle gebied te
belemmeren, tot groot nadeel van het goede beheer des lands.
De steden die, zoolang Engelbert bisschop was, in bedwang gehouden werden,
behaalden eindelijk de overhand onder zijn opvolger Jan van Arkel, een
vredelievenden en goedmoedigen prelaat, wiens familie niet zoo machtig was als de
van de Mark's en derhalve de middelen niet bezat, tegen een steeds stoutmoediger
verzet te worstelen. Op 2 December 1373 aanvaardde hij den vrede der XXII(1). Deze
vrede bepaalde, dat alle bisschoppelijke ambtenaren en raadsheeren voortaan geboortig
moesten zijn uit het Land van Luik òf uit het graafschap Loon; verder stonden zij
onder het toezicht van eene rechtbank van twee en twintig personen, - vier kanunniken,
vier ridders en veertien burgers, - die maandelijks moesten vergaderen om zich over
hun gedrag te onderrichten en zonder beroep te beslissen.
Zulk eenen vrede aanvaarden stond voor den bisschop met machtsafstand gelijk.
Door zijne ambtenaren zonder voorbehoud aan de rechtsmacht van het land prijs te
geven, behield hij nog slechts den uiterlijken schijn des gezags. De vrede van Fexhe,
wiens opvatting onder de vorige regeeringen zoo dikwijls naar de wapens had doen
grijpen, was nu voorgoed, tegen den vorst, uitgelegd. Overigens viel de zegepraal in
werkelijkheid veel minder het land, dan de steden ten deel. Uit het verpletterend
overwicht, dat men haar in de rechtbank der XXII toekende, blijkt hoeveel gezag zij
van toen af in het vorstendom oefenden.

(1) Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 328. - Drie andere vreden der XXII, die dezen
onbeduidende wijzigingen toebrachten, werden gedurende de drie volgende jaren
uitgevaardigd: op 1 Maart 1374 (Bormans: loc. cit., blz. 334), op 14 Juni 1376 (Ibid., blz.
336) en op een ongekenden datum, waarschijnlijk in hetzelfde jaar (Ibid., blz. 338).
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III
De Brabantsche staatsregeling ontstond, evenals de Luiksche, in het begin van de
XIVe eeuw, en heeft onbetwistbaar meer dan ééne gelijkenis met haar. Nochtans
ontwikkelde zij zich onder gansch verschillende omstandigheden en werd zij niet
door dezelfde oorzaken in 't leven geroepen. Dit komt, door dat, in Brabant, vorst en
land wederzijds over andere krachten beschikten en met elkander andere betrekkingen
onderhielden, dan in het bisdom Luik.
Hoe weinig ontzagwekkend en bestendig de macht der bisschoppen is, des te meer
mogen de hertogen, die driehonderd jaar lang, van Lambrecht van Leuven tot Jan
III, elkander gedurig van vader tot zoon opvolgen, zich in aanzien en volksgunst
verheugen. Hunne geschiedenis is die van de streek waarover zij heerschen. Echte
Brabanders, van geboorte, van zeden, van belangen, voelen zij zich met hunne
onderdanen volkomen eens en mogen zij zich, reeds in de XIIe eeuw, de ‘beschermers’
en de ‘voogden’ van de patria Brabantensis noemen. Hunne erfgoederen maken het
‘rechte Brabant’ uit, rond hetwelke zij, door gedurige vergrootingen en ingrijpingen
in 's keizers rechten, het overige deel van het grondgebied toegevoegd hebben. En
naarmate zij dit grondgebied uitbreidden, brachten zij het ook strenger onder hunne
opperleenheerschappij. In den loop der XIIIe eeuw, vertrouwen zij het aan het beheer
hunner baljuws, verdeelen zij het in meierijen en in ammanijen, bewilligen zij aan
de talrijke ‘'s heeren dorpen’ gewoontecharters, die ook in de dorpen der private
heeren binnendringen en aldus langzamerhand eenheid brengen in het recht en in het
bestuur van het land.
Geheel anders dan in het vorstendom Luik, kan de vorst zijne taak langen tijd
voortzetten zonder tegenstand te ontmoeten. Zoo lang de benoodigde uitgaven door
de opbrengsten van het landgoed en de leenroerige inkomsten des hertogs gedekt
worden, verrijst geene moeilijkheid, en wordt de beoefening der heerschappij door
niemand belemmerd. Doch in het begin der XIVe eeuw staan 's hertogs geldmiddelen
klaarblijke-
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lijk niet meer in verhouding tot zijne staatkundige macht. Hij ziet zich gedwongen
zijne landgoederen te verkoopen, bij Lombardische bankiers geld te leenen, zijne
inkomsten te verpanden, de gerechtsambten aan de meestbiedenden te verkoopen.
Die geldverlegenheden zijn niet alleen een gevaar voor de macht der hertogen zelven,
doch hebben ook jammerlijke gevolgen voor hunne onderdanen. Is de vorst
onvermogend om te betalen, dan laten zijne schuldeischers de koopwaren der
Brabanders buitenslands inhouden, leggen zij beslag op hunne renten, verbeuren zij
hunne lakens of hunne wol, waardoor zij hen aldus, willens of onwillens, borg stellen
voor de verplichtingen huns opperleenheers en, tusschen hen en hem, eene gedwongen
solidariteit doen ontstaan.
Die solidariteit in zake geldmiddelen moest noodzakelijker wijze tot deelneming
in de regeering leiden. De onderdanen stemmen er in toe de schulden van den vorst
te erkennen, doch op voorwaarde, dat zij voortaan zullen deelhebben in het bestuur
van het land. Hun geld geven zij hem slechts tegen ernstige waarborgen, en de
overeenkomst, die zij met hem sluiten, lijkt niet slecht op de schikking van een
handelaar, die op springen staat, met de bankiers die hem uit den nood helpen. Het
op 27 September 1312 door Jan II bewilligd charter van Cortenberg(1) laat ons de
vergunningen kennen, waarmede de hertog hunne diensten betaald heeft. Het stelt
een raad in van veertien voor hun leven benoemde personen, die gekozen worden
onder den adel en de steden, met opdracht, toezicht te houden over de naleving der
privileges en ‘costumen’ des hertogdoms. Die raad moet alle drie weken vergaderen
en zijne beslissingen kunnen hervormd noch verbroken worden. Zoo de hertog weigert
ze na te komen, wordt het land ontslagen van alle gehoorzaamheid jegens hem, zoo
lang hij in zijn verzet blijft volharden.
Men ziet, dat het charter van Cortenberg veel overeenkomst heeft met den vier
jaar later getroffen vrede van Fexhe. Toch verschilt het daarvan in meer dan één
opzicht. Vooreerst, kwam het

(1) Luyster van Brabant, I, blz. 69.
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niet tot stand ten gevolge van een burgeroorlog. Het was eene bewilliging van den
vorst ten gevolge eener overeenkomst of liever eener schikking tusschen schuldenaar
en schuldeischers. Het is niet de beslechting van een langdurigen twist omtrent de
beoefening zelve van de heerschappij. Het bepaalt alleen de voorwaarden, waarin
deze beoefend wordt. Veel duidelijker dan de Luiksche oorkonde, bepaalt het
nauwkeurig de perken van 's lands tusschenkomst, die, als tolk, eene zorgvuldig
beschreven instelling krijgt. Doch hoe zeer beide oorkonden ook wegens aard en
vorm verschillen, toch komen zij voor de hoofdzaak overeen. In het hertogdom als
in het bisdom, erkent de vorst voortaan het tegenover hem staande land als eene
onafhankelijke staatkundige persoonlijkheid en kent hij het ook, als waarborg, het
recht toe, hem zijne diensten te weigeren.
Terwijl in den vrede van Fexhe het Sint-Lambrechtskapittel, de ridderschap en de
steden tegenover den bisschop vereenigd staan, komen alleen de steden en de adel
in het charter van Cortenberg te voorschijn. De Brabantsche geestelijkheid speelde,
heel de middeleeuwen door, maar eene ondergeschikte rol in het politiek leven des
hertogdoms. De Brabantsche kloosters, die op 's hertogs landgoederen gesticht en
door hem begiftigd waren, die onder zijne voogdij staan en aan vroon- en herbergrecht
onderworpen zijn, kennen niets van dien onafhankelijkheidszin, die het Luiksch
kapittel kenschetst. De abten, die tevreden zijn met het stille leven, dat zij te midden
van heerlijke landschappen leiden in hunne kloosters, waar de mystieke strekkingen
heerschen die Ruysbroek weldra in heerlijke regelen zal bewoorden, en die overigens
al hun tijd noodig hebben voor het beheer hunner landgoederen, hebben geenerlei
reden om, naast de beide leekenstanden, eenige deelhebbing in 's lands bestuur te
eischen. Van het overige des lands afgezonderd, onderhandelen zij alleen met den
hertog en vragen zij, in vergelding van de geleverde beden, uitsluitend stoffelijke
voordeelen. In 1338 verkrijgen zij van Jan III, dat de vroonrechten op de kerkgoederen
tot zestienhonderd dagen per jaar beperkt worden(1).

(1) De Dynter: Chronicon ducum Brabantiae, deel II, blz. 602.
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Doch met den adel en de steden gaat het er anders aan toe. De eerste heeft zich
geschaard rond machtige baronnen, - de Berthout's, de Aarschot's, de Gaasbeek's, die uitgestrekte heerlijkheden bezitten en wier stevige vestingen niet weinig afsteken
bij de armzalige huizingen der Luiksche ridders. Hij is overigens talrijk en den hertog
in oorlogstijd onontbeerlijk; daarom verdient hij eene plaats in den raad van het land.
De steden zijn nog gewichtiger, omdat zij rijker zijn en dat van haar de betaling van
's vorsten schulden afhangt; zij eischen dus een aandeel, dat in verhouding staat tot
de diensten die zij bewijzen en, naast de vier ridders die in de vergadering van
Cortenberg zetelen, laten zij zich door tien burgers vertegenwoordigen. Door het
toedoen der omstandigheden wordt in de eerste oorkonde, die tegenover den vorst
's lands wettige tusschenkomst huldigt, het overwicht aan de beide wereldlijke standen,
en onder hen, de voorrang aan de gemeenten gegeven.
De geldverlegenheid, waarin de vorst blijft verkeeren, doet den invloed der steden
snel toenemen. Jan III, door zijne schuldeischers lastig gevallen, neemt, als zijn vader,
zijne toevlucht tot hare kas: zij willen maar afdokken mits twee nieuwe privileges:
het Vlaamsch charter en het Waalsch charter (12 Juli 1314)(1).
Bij het lezen dier oorkonden zou men meenen, dat de hertog als een verkwister,
die zijne have niet beheeren kan, zich onder de voogdij der steden stelt en haar de
zorg zijner zaken overlaat. Voortaan zal de toestemming der steden voor de aanstelling
der hertogelijke grootambtenaren aanzocht worden; zonder hare toestemming zullen
geene brieven meer bezegeld worden, die voor den vorst of voor het land drukkende
verplichtingen medebrengen; zonder hare goedkeuring zullen geene domeinen meer
verkocht worden. Zij ook treffen maatregelen om 's hertogs schuld af te doen; het is
ten slotte aan haar, dat alle ambtenaren van het geldwezen rekenschap zullen geven.
Bovendien krijgen zij het toezicht over muntwezen, de afschaffing van de
koopbaarheid der ambten en de belofte, dat de tot het onderhoud der wegen gelichte
gelden niet tot andere doeleinden zullen gebruikt worden.

(1) Luyster van Brabant, I, blz. 77, 79.
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De groote oorlogen, die Jan III tegen zijne buren moest voeren, veroorzaakten nieuwe
uitgaven, en dienvolgens ook nieuwe bewilligingen. In 1334 werd een raad van zes
leden (twee ridders, twee Brusselsche en twee Leuvensche burgers) ingesteld, die al
de sommen moest innen en hanteeren, welke bestemd waren om de door den vorst
tot 's lands verdediging gemaakte schulden te delgen(1).
Men ziet dus: door eene merkwaardige tegenstelling zijn de opvolgenlijke trappen
van de ontwikkeling der staatsregeling, die in het Land van Luik door zoovele
botsingen gekenmerkt worden, in Brabant daarentegen gekenmerkt door zoovele
geldverlegenheden van den hertog. Dààr wordt de deelhebbing van de onderdanen
aan de regeering door geweld verkregen en in de vreden geschreven, hier worden de
vorderingen des volks met eene reeks charters door den hertog bekrachtigd. De
Luikenaars vallen rechtstreeks het altum dominium van hun bisschop aan; de
Brabanders vergenoegen zich met waarborgen, die de beoefening van het vorstelijk
gezag meer en meer besnoeien. Ongetwijfeld laat dat verschil zich verklaren door
de stelling, die de steden, hier en daar, tegenover den vorst innemen. De groote
Brabantsche steden, die bestuurd worden door de oligarchie van patriciërs en van
kooplieden, wachten zich wel, het voorbeeld van de gedurig in oproer zijnde
democratische gemeenten des bisdoms te volgen, en te breken met het vorstenhuis,
dat haar tegen de ambachtslieden beschermt. Overigens is de Brabantsche adel te
machtig, dan dat zij er aan denken kunnen, dien uitsluitenden invloed harer Luiksche
zusteren te bereiken. De ‘baenrotsen’ (baanderheeren) en de ‘ridderen’ of ‘smalheeren’
blijven, naast haar, over een grooten politieken invloed beschikken, en de
onderscheidenheid van belangen houdt een zeker evenwicht tusschen beide wereldlijke
standen.
Toen Wenceslaus van Luxemburg, echtgenoot van Joanna, in 1355 bij gebrek aan
mannelijke afstammelingen, den troon besteeg, nam het volk de gelegenheid te baat
om de staatsregeling, die zich sedert het begin der XIVe eeuw ontwik-

(1) Luyster van Brabant, I, blz. 98.
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keld had, op steviger grondslagen te bevestigen. Het land, dat nu de volle bewustheid
zijner territoriale persoonlijkheid gekregen had, stelde den vreemdeling zijne
voorwaarden en eischte waarborgen van hem. Hier weer zetten de steden de zaak op
touw. Eenige maanden vóór het overlijden des hertogs, sluiten zij een verbond met
elkander, waarbij zij overeenkomen, zich tegen elke verdeeling van het hertogdom
te verzetten en beloven het ‘gemeen land’ te zullen dwingen den heer te erkennen,
voor denwelken zij zich zullen verklaren, en ook elkander wederzijds te helpen tot
het behoud harer vrijheden en privileges(1). Die algemeene verstandhouding onder
de steden is de voorbode van de ‘Blijde Inkomst’. Zij wees op voorhand de bepalingen
dezer beroemde oorkonde aan, en liet Wenceslaus vermoeden, welke stelling hem
bij zijne toekomstige onderdanen te wachten stond. Tegenover dien vreemdeling, is
Brabant's houding gansch anders dan zij was tegenover zijne inheemsche vorsten,
die, door de overlevering en door eene eeuwenlang bezeten macht, in hoog aanzien
stonden. Het behandelt hem als een pretendent, en wil hem maar erkennen mits een
verdrag, waarbij de aard en de oefening der heerschappij voortaan vastgesteld wordt.
In werkelijkheid gelijkt de op 3 Januari 1356 door Wenceslaus gezworen Blijde
Inkomst naar eene capitulatie(2).
Evenals de vrede van Fexhe, doch klaarder en duidelijker, huldigt zij de rechten
van het land tegenover die van den vorst, en stelt zij die onder den waarborg eener
door beide partijen aangenomen constitutioneele oorkonde. Hare hoofdbepalingen
bevestigen de onverdeelbaarheid van den Staat, de uitsluitende toelating der
Brabanders tot alle ambten, de verplichting, voor den hertog, geenerlei
bondgenootschap te sluiten, geenerlei oorlog te ondernemen, geenerlei munt te slaan,
dan met toestemming van het ‘gemeen land’.
Die naam, die in het begin der XVe eeuw zal vervangen worden door ‘Staten’,
beduidt de drie standen van het land: ‘prelaete, baenrotsen ende smalheeren, ende
die steden van

(1) Luyster van Brabant: loc. cit., blz. 123.
(2) Edm. Poullet: Histoire de la Joyeuse Entrée de Brabant et de ses origines (Brussel, 1863).
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Brabant’. Nà als vóór de Blijde Inkomst, bleef de rol van den eersten stand zeer
gering en uitte zij zich slechts bij het stemmen der belastingen. Doch de deelneming
van de beide wereldlijke standen in de regeering werd tot aan Philips den Goede hoe
langer hoe grooter. Onder den zwakken Jan IV bemachtigden zij zelfs schier teenemaal
het bestuur van het hertogdom en stelden zij den vorst onder voogdij. Er dient
overigens opgemerkt, dat te dien tijde het land in werkelijkheid bestuurd wordt door
de steden, in naam van de Staten. Zoodra zij ontslagen zijn van de oligarchie, die
haar met 's hertogs toestemming verdrukte, verwaardigen zij zich niet meer, hunnen
vorst te ontzien. Zij willen het staatsbestuur klaarblijkelijk schoeien naar de leest
van haar gemeentewezen. Zij verstaan, den hertog te onderwerpen aan de Staten,
waar zij almachtig zijn, evenals de burgemeesters en schepenen, in elke stad, zelven
onderworpen zijn aan den ‘breeden raad’. De geschiedenis van de staatsregeling
loopt dus, in Brabant als in het Land van Luik, gelijkelijk op de opperheerschappij
der steden uit.

IV
Onder alle Nederlandsche vorstendommen, bezitten alleen het bisdom Luik en
Brabant, reeds van de XIVe eeuw, oorkonden, die hunne staatsregeling wettelijk
bevestigen. In Henegouw, in Vlaanderen is niets dergelijks te bespeuren. Eene
overeenkomst tusschen vorst en onderdanen was in het eerste graafschap onnoodig,
in het ander onmogelijk, en, in beiden, is de reden dier onderscheidenheid eens te
meer door de stelling van de steden te verklaren.
Valencijn daargelaten, zag Henegouw, in de middeleeuwen, geenerlei steedsche
gemeenschap van eenig belang ontstaan. Dit graafschap, dat in de XIXe eeuw eene
zoo schitterende rol in de nijverheid vervullen moest, was toen eene uitsluitend
landbouwende streek. Prachtige landerijen bedekten nog de rijkdommen, die in zijnen
schoot verborgen lagen; nauwelijks had men, daar waar de steenkool uit den grond
stak, eenige putten geopend, die de bewoners uit het omliggende van brandstof
voorzagen. Het bloeiende, lachende Henegouw, wiens bosschen
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reeds grootendeels uitgerooid waren, dat overigens goed bebouwd, zeer vruchtbaar
en met talrijke kasteelen en groote kloosterhoeven bedekt was, stak gunstig af bij de
wilde, armoedige Ardennerstreek. Het leverde aan de naburige landen, en inzonderheid
aan Vlaanderen, een groot deel van het hun benoodigde graan. De economische
belangrijkheid zijner landelijke klassen overtrof verre die van zijne steedsche
bevolking. Want Bergen, Avesnes, Ath, Bouchain, Maubeuge, Binche toch waren
slechts versterkte vlekken, wier plaatselijke nijverheid in de behoeften van het
omliggende voorzag. Hunne geringe bevolking, meestal begoede ambachtslieden en
kleine renteniers, leidde een duister plattelandsleven. Daar vond men noch de
maatschappelijke wanverhoudingen, noch het drukke leven, die de Vlaamsche
nijverheidssteden gedurig in beroering hielden.
Het spreekt van zelf, dat, in die omstandigheden, de Henegouwsche burgerij geene
overwegende staatkundige rol gespeeld heeft. Hare zeer beperkte belangen brachten
haar in botsing met vorst, met geestelijkheid, noch met adeldom. Eerst toen de vorst
hare ‘beden’ noodig had, aanzocht hij haar om met hem te beraadslagen. Van 1338
af, worden de ‘landdagen’ en de ‘parlementen’, waar hare afgevaardigden nu eens
alleen, dan samen met die van de andere standen vergaderen, immer talrijker(1).
Langzamerhand wordt die tusschenkomst des lands in de regeering geregeld en door
de gewoonte bekrachtigd. De vervanging van het huis van Avesnes door eene nieuwe
dynastie, in 1345, heeft dezelfde gevolgen als die, welke wij in Brabant bij de
troonsbestijging van Wenceslaus vastgesteld hebben. Het zijn de drie standen van
het land, die Margareta van Beieren als vorstin erkennen, die haar den eed afnemen,
nooit het grondgebied te zullen verdeelen en die zich, van den eersten dag af,
opdringen als de wettige en natuurlijke vertegenwoordigers des lands(2). Door eene
stilzwijgende overeenkomst, nemen zij aldus deel aan het bestuur des grondgebieds.
De overlevering is voldoende om het politiek evenwicht te waarborgen. De steden
ver-

(1) Zie L. Devillers: Inventaire analytique des archives des Etats du Hainaut, deel I (Bergen,
1884).
(2) L. Devillers: Cartulaire des comtes de Hainaut, deel II, blz. 259.
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genoegen zich met de plaats, die haar naast den adel en de geestelijkheid aangewezen
wordt. Zij trachten niet dezelve te beheerschen, en nog minder, den vorst zijne
heerlijke voorrechten te ontrukken. De drie standen krijgen elk hunne plaats naast
den heer, en erlangen het recht, de belasting te stemmen. Aldus kan hun wil
samenwerken met dien des vorsten, zonder dat daartoe charters of privileges hoefden.
Hoewel hun recht slechts op de gewoonte gegrondvest is, is het daarom niet minder
stevig. Van 1391 af(1), worden zij geregeld alle drie bijeengeroepen in ‘parlementen’,
die, later onder den naam van ‘Staten’ aangewezen, tot het einde van de Voormalige
Orde, een hoofdbestanddeel van Henegouw's staatsregeling blijven.
Dit evenwicht tusschen de drie klassen, dat in Henegouw tot stand kwam, was,
door de verpletterende overhand der steden, in Vlaanderen onmogelijk. De groote
Vlaamsche steden, die duizenden krijgers op de been kunnen brengen, die in hare
kasselrijen heer en meester spelen, die de kleine steden verdrukken, die het platteland
met hare hagepoorters vullen, zijn in verhouding tot adel en geestelijkheid veel te
machtig, om er in toe te stemmen, deze laatsten als hare gelijken te beschouwen. Zij
weten, dat hare nijverheid 's lands voorspoed baart, dat 's lands veiligheid door hare
krijgsmacht gewaarborgd wordt, en eischen dan ook eene rol, die met haren invloed
overeenkomt. Juist ter wille van de economische ontwikkeling nemen zij, in den
Vlaamschen Staat, tegenover de andere standen eene plaats in, welke te vergelijken
is met die welke, in elke harer, de neringen der lakennijverheid tegenover de andere
ambachten innemen. De belangen van geestelijkheid of adel kunnen de overhand
niet hebben op de belangen der steden, ja niet eens met deze laatsten in
overeenstemming gebracht worden. Het aloude bevoorrechte domeinbezit, waarop
zij zich steunen, werpt, tegen de voortdurende overweldiging des lands door de macht
der steden, slechts een brozen, weldra doorgebroken dijk op. De hagepoorterij, de
toenemende tusschenkomst der steden in de zaken van het platteland, verminderen
gedurig, zoo niet in rechte, dan toch feitelijk de voorrechten der heeren.

(1) L. Devillers: Inventaire des archives des Etats du Hainaut, deel I, blz. XXIX.
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Overigens dient opgemerkt, dat in den loop van de XIIIe eeuw de grafelijke regeering
het aanzien van adel en geestelijkheid zeer verminderd had. De instelling der baljuws,
de bewilliging van landkeuren, die eenheid geven aan recht en aan bestuur, ontnemen
hun het beste deel van hunne macht, onderwerpen hen aan belasting, beletten hen
hunne eigenschap van wettige standen en lichamen ongeschonden te bewaren. Onder
de regeering van Gwijde van Dampierre en van Robrecht van Béthune verschijnen
zij niet meer als onderscheiden gemeenschappen. Als de vorst van zijne onderdanen
spreekt, vermeldt hij hen niet meer in 't bijzonder. In de officieele taal zijn zij begrepen
in de ‘lieden en landen van Vlaanderen’.
Die gelijkmaking der standen kwam natuurlijk ten bate der steden. De graaf heelt
gezaaid, en de steden gemaaid; hij heeft hare ingrijpingen in zijne heerschappij
mogelijk gemaakt. Hij is zelf het slachtoffer van zijne monarchale politiek, want
door de weerstandskracht van adel en geestelijkheid te breken, door den dam te
sloopen die den aandrang van de groote gemeenten kon stuiten, moest hij zich
afgezonderd bevinden tegenover haar en, sedert het begin der XIVe eeuw, wordt zijn
toestand buitengewoon hachelijk.
Inderdaad, de steden zijn al te machtig, om zich erg over de rechten van hunnen
landheer te bekreunen; zoo zij die in theorie erkennen, gaat het er in de practijk anders
aan toe. Zonder eenigen rechtstitel, alleen op grond harer macht, verklaren zij voortaan
het ‘gemeen land’ te vertegenwoordigen. Feitelijk wordt dit laatste opgeslorpt,
ingelijfd. In den loop van de XIVe eeuw, maakt de oude gebruikelijke uitdrukking
‘de drie steden van Vlaanderen’ plaats voor eene nieuwe, die eeuwen lang in zwang
zal blijven: ‘de drie leden van Vlaanderen(1)’.
(1) De instelling van de drie leden van Vlaanderen, wier oprichting door oude schrijvers aan
Jacob van Artevelde toegeschreven werd, bestond reeds veel vroeger. Zij staat in verband
met de vergadering van de schepenen der vijf groote steden van Vlaanderen (Brugge, Gent,
Ieperen, Rijsel en Dowaai), die zich reeds in de XIIIe eeuw een groot aandeel in 's lands
bestuur toegeëigend had (zie Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel
IV, blz. 266). Na de verovering van Waalsch-Vlaanderen door Philips den Schoone, behielden
de drie Vlaamsche steden de verkregen stelling. In de XIVe eeuw is er gedurig spraak van
de ‘drie steden’. Men ziet ze vergaderen, gezanten naar de koningen van Frankrijk en van
Engeland sturen, met den graaf beraadslagen. Zij bezaten overigens daartoe geenerlei
rechtstitel. De aanwezigheid van de gemachtigden der kleine steden, ja van het platteland
naast de hunne, in zekere aangelegenheden, bewijst dat zij, alleen, het ‘gemeen land’ niet
mochten vertegenwoordigen (zie b.v. Cartulaire de la ville de Gand; Comptes, uitg. J.
Vuylsteke, deel I, bl. 117). Doch naarmate hare macht klom, matigden zij zich het recht aan,
in naam van het land te handelen; daarom hieten zij zich de ‘drie leden van Vlaanderen’.
Hare zienswijze is wonderwel vertolkt in de volgende woorden door Ieperen tot Lodewijk
van Male gericht: ‘Ghij hebt, edel heere, in u land van Vlaendere een paleis, dat helft vele
clene lede, maer daer zijn in drie principale pilare, dat zijn uwe drie principale steden; ende
alzo men is sculdich nerenstelike te verstane ten pilaren, dat zij niet en haerghen noch helden,
maer dat zij gans bliven om de behoudenesse van den palaise daer zij tlast af hebben te
draghene, anders zoud vallen ende te nieute gaen, ooc so en es men niet sculdich te nemene
een stic van den principalen pilaren om te beterne een clein led van den palaise.’ (N. de Pauw:
Ypre jeghen Poperinghe, blz. 88-89). - Een kronijkschrijver der XIVe eeuw, schetste de door
de drie steden vervolgde politiek in de volgende regelen:
‘Gand doit mesmes adrechier
Sa chastelrie et corrigier
Et les villes que dedens sont
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Tusschen den vorst en het gemeenschappelijk driemanschap Gent, Brugge en Ieperen
is de tegenstelling blijkbaar, en de strijdigheid der principes maakt alle overeenkomst
onmogelijk. Het wettig souvereiniteitsrecht des graven en de werkelijke
souvereiniteitsmacht der steden botsen geweldig tegen elkander aan, zonder elkander
te schaden. Aan beide zijden is men even zelfzuchtig: niemand denkt aan het treffen
van een vergelijk, aan het verdeelen van de macht. Beide partijen blijven vrijwillig
in het duistere en in het dubbelzinnige. Als zij met elkander onderhandelen, bezigen
zij met opzet onduidelijke bewoordingen. Toen Lodewijk van Male zich in 1379 met
het land, wil zeggen met de steden, verzoent, bepaalt men er zich bij, openbaarlijk
te verkondigen, dat de graaf voortaan een ‘vrij here’ en zijne onderdanen ‘vrije lieden’
zullen blijven(1).
Het kon verwondering baren, dat de drie steden niet ver-

Bruges adrechera les siens
Sans Gand et Yppre par moyens.
Yppre fera enssy avant
Sen droit sans Bruges et Gant.
Et si soit que advenist
Que aucune petite ville se mist
A le souveraine contraire,
Et elle [la souveraine] n'estoit en cel afaire
Point fort assés pour le constraindre,
Elle porroit le aide prendere
Des aultres deus villes fort.’
H. Pirenne: Chronique rimée des troubles de Flandre (Gent, 1902).
(1) Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 443.
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mochten, heel en al over hun vorst te zegepralen en hem te nopen voor haar de vlag
te strijken, zoo men niet wist in welke betrekkingen de drie steden met elkander
stonden. Niemand had haar kunnen wederstaan, zoo zij, als de Luikersteden
bijvoorbeeld, steeds eenstemmig gehandeld en aan eene eenige leiding gehoorzaamd
hadden. Doch elk harer was even machtig, en naijverig op de macht der beide anderen;
dat belette haar eendrachtig te werk te gaan. Hare verdeeldheid kwam den graaf te
stade. Tweemaal werd hij gered door de veete tusschen Gent en Brugge. Anderzijds
hebben wij gezien, dat de kleine steden hem aanhingen. Ten slotte stelden adel en
geestelijkheid al de kracht, die hun nog overbleef, te zijner beschikking.
Reeds in de XIVe eeuw biedt Vlaanderen het schouwspel, dat het bisdom Luik in
de XVe eeuw bieden zal. Rondom de vorst scharen zich allen, wier belangen door
de overmacht der groote gemeenten gekrenkt worden. 's Vorsten heerlijke rechten
verschijnen aan alle verdrukten als de noodige waarborgen der vrijheid. Daardoor is
te verklaren hoe, als eene zonderlinge tegenstelling, de houding van den graaf
bepaalder monarchaal wordt, naarmate de macht van de drie leden van Vlaanderen
stijgt. Hoe duidelijker de streving der steedsche politiek wordt, des te talrijker worden
hare vijanden en, meteen, de aanhangers des graven. Ja, van de tweede helft der XIVe
eeuw af, is het te voorzien dat de graaf overwinnaar zijn zal in het beslissend
tweegevecht dat op handen is, en de regeering van Lodewijk van Male moet, in de
Nederlanden, beschouwd worden als de inleiding tot de monarchale regeering, die
onder de hertogen van Bourgondië zegepraalt.
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Tweede boek
De vereeniging der Nederlanden
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[Inleiding]
Nauwelijks hebben de verschillende vorstendommen der Nederlanden hunne volle
politieke zelfstandigheid bereikt, of zij komen, door eene plotselinge vervorming,
onder de macht van eene zelfde dynastie, om, vereenigd in een stevigen monarchalen
bond, tusschen Duitschland en Frankrijk dien tusschenstaat te vormen, die hedendaags
nog op de kaart van Europa door België en Nederland vertegenwoordigd is. Met den
aanvang van het Bourgondisch tijdvak, eindigt het eerste deel hunner geschiedenis
en begint een nieuw tijdvak. De velerhande staatsregelingen maken plaats voor
eenheid van heerscher en van regeering; aldus verlaten die vorstendommen de
middeleeuwen om het nieuwere tijdvak in te treden.
Doch hoe snel die groote verandering ook gebeurde, toch verrast zij den
geschiedkundige niet. Zij verschijnt hem, inderdaad, als het natuurlijk eindpunt eener
eeuwenlange ontwikkeling. Een dag moest komen, waarop Vlaanderen en Lotharingen
zich zouden vereenigen in dat middelgewest, dat zij tusschen de Romaansche en de
Germaansche volkeren innemen. Rassenonderscheid kon geen hinderpaal tot eenheid
wezen in gewesten, waar Vlamingen en Walen volgens dezelfde politieke en
godsdienstige grondslagen naast elkander leefden, aan denzelfden beschavenden
invloed onderworpen waren, met dezelfde economische bedrijvigheid bezield waren,
aan hetzelfde recht deel hadden en gelijkaardige staatsinstellingen bezaten. Sedert
het Frankisch tijdvak was de taalgrens nooit met eene Staatsgrens samengevallen en
had geen van beide menschengroepen, die door die grens gescheiden waren, ooit
getracht de andere op politiek of economisch gebied te onderwerpen.
Ongetwijfeld hebben die volkeren, die te gelijk zoo zeer en zoo weinig op elkander
geleken, nimmer, door een beredeneerden toenaderingszin, van zelven aan zulke
vereeniging gedacht, maar
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toch dient er op gewezen, hoe gewillig zij zich schikken naar de omstandigheden,
die hen bij elkander moeten brengen. Limburg verzet zich niet, in de XIIIe eeuw,
tegen zijne inlijving bij Brabant; in de volgende eeuw wordt het graafschap Loon
even gemakkelijk bij het bisdom Luik gevoegd; de overgang van Holland en Zeeland,
in 1299, op het huis van Avesnes geschiedt op de vreedzaamste wijze. Want de
streving, die de vorsten tot grondgebiedsvergrooting drijft, werkt de belangen der
bevolking in de hand. De staatkundige gemeenschap, die zij tusschen de verschillende
vorstendommen tot stand brengt, is niet alleen een waarborg van veiligheid, doch
ook eene bron van kostbare voordeelen, omdat zij de economische betrekkingen
bevordert. Het toeval der erfenissen en het uitsterven van vorstenhuizen bewerken
dus vroegtijdig eene samentrekking, door het toedoen der locale dynastieën, die
overal door de bevolking goed bejegend wordt.
Het was den hertogen van Bourgondië voorbehouden, in de eerste helft der XVe
eeuw, het lang vóór hen begonnen werk van vereeniging te voltooien. Wel is waar,
werden zij door de politieke omstandigheden geholpen. Frankrijk, dat door den
Honderdjarigen Oorlog uitgeput was, noch Duitschland, waar het monarchaal gezag
alle macht en alle aanzien verloren had, konden zich tegen de verwezenlijking hunner
plannen verzetten. Toch mag men hun buitengewoon geluk niet enkel aan bloot
toeval wijten. Alleen de duurzaamheid van den nieuwen Staat, dien zij gesticht
hebben, getuigt dat hij op stevige grondslagen gevestigd is, dat hij geenszins het
broos en kunstmatig gevolg van gelukkige omstandigheden is. In der waarheid hebben
de hertogen van Bourgondië de Nederlanden voortgedreven naar hunne
lotsbestemming. De staatkunde van hun huis werd door de openbare meening
begunstigd. Nergens, behalve in het bisdom Luik en in het graafschap Gelder, was
de bevolking geneigd tot verzet. Meer nog! Hoewel soms de hertogen slechts zeer
betwistbare rechten kunnen doen gelden, of tegenover mededingers staan, verklaren
de bewoners zich toch in hun voordeel. De overgang van Brabant aan Philips den
Goede, zonder welken de taak der hertogen van Bourgondië onvoltooid moest
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blijven en die terzelfder tijd de laatste banden brak, die de Nederlanden aan het
Duitsche Rijk hechtten, geschiedde met de uitdrukkelijke toestemming der
Brabantsche Staten. Het huis van Bourgondië werkte dus niet alleen in zijn eigen
voordeel, toen het de vereeniging der Nederlanden bespoedigde en de door de Schelde
gescheiden Fransche en Duitsche leenen in een zelfden Statenbond bijeenbracht, en
de sedert lang voor eenen als anderen bestemde onafhankelijkheid bezegelde. Zijn
belang heeft zich met dat van het land versmolten; Justus Lipsius gaf Philips den
Goede dus terecht den titel van conditor Belgii. Eene zonderbare spotternij der
geschiedenis heeft gewild, dat de Nederlanden juist door een Fransch huis voor immer
van Frankrijk gescheurd werden. In dien zin kan men aannemen, dat de hertogen het
werk van de strijders van Kortrijk voortzetten. Dank zij hunne bemoeiing, is de
Schelde nu geene staatkundige grens meer; de laatste sporen van het verdrag van
Verdun verdwijnen, en de streek tusschen Maas en Noordzee maakt nu maar één
enkel land meer uit.
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Hoofdstuk I
De nieuwe dynastieën en de optreding van het huis van Bourgondië
Door een zonderlingen samenloop van omstandigheden, stierven de meeste aloude
Nederlandsche vorstenhuizen kort achter elkander uit, in de tweede helft der XIVe
eeuw. Vreemde huizen erfden beurtelings eerst Henegouw en Holland, vervolgens
Brabant en ten slotte Vlaanderen. In de plaats van de oude vorstelijke geslachten,
die op hunne schilden die leeuwen droegen welke ten huidigen dage nog in de wapens
van de meeste Belgische provinciën prijken, die door hunne afkomst, hunne
overleveringen en hunne familiebelangen innig verbonden waren met het land, wier
geschiedenis zich met die zijner verschillende vorstendommen versmolt, die er de
meeste kloosters gesticht en aan de steden hare keuren bewilligd hadden, kwamen
nu leenheeren die behoeften, zeden, noch taal der bevolkingen kenden.
Die nieuwe dynastieën, - waarvan de eenen, de huizen van Wittelsbach en
Luxemburg, een groot deel van het Duitsche Rijk bezitten en naar de Keizerskroon
staan, terwijl het aanzien, dat de andere, het huis van Bourgondië, dank zij hare
domeinen geniet, nog verhoogd wordt door hare dichte verwantschap met het Fransche
koningshuis, - waren veel machtiger dan hare voorgangsters. Zij zullen de
Nederlanden in de strooming der algemeene politiek trekken, en breken met het
particularisme, dat de Belgische vorsten tot hiertoe geleid had. De houding dezer
laatsten, wier belangen heel en gansch samengetrokken waren tusschen Maas en
Noordzee, en die derhalve òf onzijdig bleven òf de internationale verwikkelingen
ten nutte maakten
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om hunne diensten aan de meestbiedenden te verkoopen en van het eene kamp naar
het andere over te gaan, kan door de nieuwe vorstenhuizen niet gevolgd worden. De
menigvuldige vraagstukken, waarin deze door hunne buitenlandsche bezittingen of
door hunne familiebanden betrokken zijn, dwingen hen, partij te kiezen in de groote
oorlogen die de westerweld beroeren; ja, hun rang verplicht hen, de eerste rollen in
Europa's geschiedenis te spelen.
Toch mag men niet denken, dat zij den Nederlanden geenerlei plaats in hunne
politiek gegund hebben. Integendeel, nauwelijks hebben zij daar vasten voet gekregen,
of zij spannen al hunne pogingen in, om er hunne bezittingen uit te breiden en de
plaats hunner tegenstrevers in te nemen. Dat zoo rijk en zoo voortreffelijk gelegen
landeken prikkelt hunne begeerlijkheid, en een echte, nu eens heimelijke dan weer
openlijke strijd om 't bezit van België, ontstaat weldra onder hen.
De wisselvalligheden van dien strijd hingen natuurlijk af van de gebeurtenissen,
die in Duitschland den ondergang der huizen van Wittelsbach en Luxemburg
veroorzaakten en daardoor aan het huis van Bourgondië toelieten, de verschillende
Nederlandsche gewesten onder zijnen schepter te vereenigen.

I
Door den dood van Willem I van Avesnes (7 Juni 1337) had Edward III den eenigen
bondgenoot verloren, die hem, onder de Nederlandsche vorsten, oprecht toegedaan
was. Inderdaad, geenerlei ernstige reden kon die vorsten aanzetten, Engeland's lot
onvoorwaardelijk te deelen. Wat raakte het hen, of een Plantagenet dan wel een
Valois koning van Frankrijk was(1)? Zoo zij, ter wille van de geldverlegenheid waarin
zij steeds verkeerden, volgaarne toelagen trokken, zochten zij daarentegen vreemd
te blijven aan eene onderneming, waaraan de keizer scheen te willen deelnemen; de
hertog van Brabant liet niet na,

(1) Natuurlijk met uitzondering van den graaf van Vlaanderen, die vazal van den koning van
Frankrijk was.
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zich door Edward te doen beloven, dat hij hem als vicaris van Lodewijk van Beieren
geenerlei nieuwe verplichting tegenover het Duitsche Rijk zou opleggen(1). Ten slotte,
bestonden de zoo staatkundige als economische redenen, die Vlaanderen naar het
Engelsch verbond dreven, geenszins voor Holland, voor Brabant, of voor Henegouw.
Zooals wij reeds gezien hebben, is de houding van Jan III alleen te wijten aan zijn
geschil met Adolf van de Mark en Lodewijk van Nevers omtrent het bezit van
Mechelen. Zijnerzijds was Willem II van Henegouw aangelokt door de belofte van
grondgebiedsvergrooting op de grens van het Kamerijksche, waar de Franschen zich
herhaaldelijk, ten koste van Duitschland, verrijkt hadden(2). Elk van Edward's
beschermelingen was dus op eigen voordeel bedacht. Om hunne trouw duurzaam te
maken, had de koning, door schitterende overwinningen, hen van zijne macht moeten
overtuigen en hunne medewerking milddadig moeten betalen. Doch het mislukken
van de onderneming tegen Kamerijk (1339) en van het beleg van Doornijk (1340)
bracht hen tot overweging. In stede van de gehoopte grondgebiedsvergrooting, had
de graaf van Henegouw zijne landgoederen door de Fransche troepen zien verwoesten.
De hertog van Brabant gevoelde zich gekwetst, omdat Artevelde zijne plaats
ingenomen had als vertrouweling van Edward, die nu Brabant aan Vlaanderen
offerde(3); de Leuvensche en Brusselsche patriciërs gingen met tegenzin met de
Vlaamsche democraten samen. Met den vrede van Esplechin (25 September 1340),
was dan ook een beteekenisvolle ommekeer in de houding der Lotharingische vorsten
te bespeuren. De verzoening van Lodewijk van Beieren met den koning van Frankrijk
(24 Januari 1341) en de intrekking van den door den eersten aan Edward gegeven
titel van Rijksvicaris verdreven hunne laatste aarzeling. Daar zij bovendien in den
steek gelaten werden door de Engelschen, die in Bretagne vochten, onthielden zij
zich voortaan van elke vijan-

(1) Rijmer: Foedera, boek II, 3e deel, blz. 183.
(2) Ibidem, blz. 169.
(3) Zie dienaangaande eene leerrijke anecdote in de Chronographia regum Francorum, deel II,
blz. 152-153.
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delijke handeling jegens Philips van Valois. In 1343 sloot Willem van Henegouw
met hem een driejarigen wapenstilstand, die werkelijk een bestendige vrede was(1).
Zoo Jan III nog wat aarzelde, was het omdat hij naar een uitweg zocht om met
Frankrijk vrede te sluiten, zonder het op 30 Maart 1340 in bezit genomen Mechelen
te verliezen(2).
Jan kon Mechelen maar behouden, als de graaf van Vlaanderen daarin toestemde.
De hertog bereikte zijn doel. Lodewijk van Nevers verklaarde zich in 1345 bereid
de stad af te staan, zoo hij ontslagen werd van den eertijds aan Adolf van de Mark
gezworen eed, die stad nooit te zullen afstaan. Het was onmogelijk de Luikenaars te
bewegen in de opheffing van dien eed toe te stemmen, doch de paus kon hem
verbreken, en dit deed hij ook het jaar nadien(3). Lodewijk van Nevers stierf echter
te Crécy, vóór dat hij de voor dien afstand overeengekomen som getrokken had. Zijn
opvolger, de jeugdige Lodewijk van Male, weigerde die te aanvaarden, zoodat de
hertog, die meende weldra de hand te mogen leggen op de zoo lang nagejaagde prooi,
opnieuw vreesde die te zien ontsnappen. Daarom besloot hij voorgoed rechtsomkeert
te maken. Mechelen, dat hem eertijds naar het Engelsche kamp gedreven had, dreef
hem nu naar het Fransche bondgenootschap.
Hij trad de Fransche politiek openlijk en zonder voorbehouding toe. In 1347
trouwde zijne tweede dochter, Margareta, met Lodewijk van Male, terwijl zijne
oudste dochter Joanna de gade werd van Wenceslaus van Luxemburg, broeder van
den Roomschen koning Karel IV. Verder werd overeengekomen, dat Jan's derde
dochter met den graaf van Gelder huwen zou, en dat zijne beide zonen, Hendrik en
Godfried, zich zouden verloven met Joanna van Normandië en met Bona van Bourbon,
de eerste kleindochter, de andere nicht des konings van Frankrijk, aan wien de hertog
bovendien hunne opvoeding overliet(4). Door dit alles werd het huis van Brabant de
vertegen-

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

L. Devillers: Cartulaire des comtes de Hainaut, deel I, blz. 197 (Brussel, 1881).
J. David: Geschiedenis van de stad en de heerlijkheid van Mechelen, blz. 513 (Leuven, 1854).
Ibid., blz. 514.
Dynter: Chronicon ducum Brab., deel II, blz. 645. - Al de akten betreffende deze
onderhandelingen worden bewaard in het Nationaal Archief te Parijs, I. 523-524. De heer
H. Vander Linden was zoo welwillend de kopijen, welke hij van die akten genomen had, te
mijner beschikking te stellen. De hertog verandert van houding, zoo volkomen als maar
mogelijk is. Op 2 Juni belooft hij den koning heimelijk, zich zoo spoedig als hij kan, te zullen
losmaken van zijn verbond met Vlaanderen en Henegouw; den 6n derzelfde maand, verklaart
hij met Edward III in geenerlei betrekking te staan die naar een verbond gelijkt; denzelfden
dag verbindt hij zich jegens zijn nieuwen schoonzoon. Lodewijk van Male, hem, zooals een
goeden eerlijken vader betaamt, goede gehoorzaamheid te bezorgen in Vlaanderenland, als
‘onbemiddelden’ heer. De koning wees Lodewijk van Male, als vergoeding voor den afstand
van Mechelen aan Brabant, eene jaarlijksche rente van 5000 pond in de graafschappen Nevers
en Réthel aan.
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woordiger der Fransche politiek in de Nederlanden, en werd zijne stelling tegenover
het Duitsche Rijk bevestigd. Inderdaad, nu was het innig verwantschapt met het huis
van Luxemburg, wiens hoofd, Karel IV, de vertrouwde bondgenoot der Valois was.
De oude veete, die sedert den slag van Worringen de huizen van Brabant en van
Luxemburg gescheiden had, maakte voor de beste verstandhouding plaats. Tot
betuiging zijner dankbaarheid, deed Karel IV afstand van de laatste rechten, die het
Duitsche Rijk nog op het hertogdom had. In 1349 bewilligde hij aan Jan III de bekende
gouden bul, die Brabant van elke vreemde rechtsmacht ontsloeg, en erkende hij de
keizerlijke abdij te Nijvel als een leen des hertogs(1).
Die vrijgevigheid verklaart zich door gewichtige politieke beweegredenen.
Inderdaad, even vóór dat Wenceslaus met Joanna trouwde, had het huis van
Wittelsbach in de Nederlanden vasten voet gevat, waardoor het de dynastische
vijandschap, die Duitschland beroerde, naar die streken overbracht.
Op 27 September 1345 werd Willem van Henegouw, die tegen de opgestane
Friezen ten strijde getogen was, door een pijlschot in den slag van Stavoren gedood.
Die dood stelde de bezittingen van het huis van Avesnes aan alle wederwaardigheden
bloot. Want Willem had geene andere erfgenamen dan zijne zusters, Margareta,
gemalin van keizer Lodewijk van Beieren, en Philippine, echtgenoote van den koning
van Engeland; de troonopvolging in Henegouw en in Holland scheen dus een oorlog
tusschen de beide vorsten te moeten uitlokken. Beiden lieten dadelijk hunne rechten
gelden. Wel is waar kon

(1) Dynter: op. cit., deel II, bl. 667, 673.
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Edward, gezien het gevorderde jaargetijde, er niet aan denken terstond in de
Nederlanden te ontschepen(1). De keizer daarentegen beleende zijne vrouw dadelijk
met Willem's nalatenschap, die zij reeds in Maart 1346 in bezit kwam nemen. Eerst
nadat zij gezworen had, het erf haars broeders ongeschonden te zullen bewaren,
ontving zij de manschap van de Staten van Henegouw. En na deze belofte, werd haar
zoon Willem als haar opvolger in Henegouw, Holland en Zeeland aangewezen(2).
Doch, ten aanzien van de aanspraken van Edward III, werd Margareta's toestand
buitengewoon moeilijk. Op de hulp van haren gemaal viel niet te rekenen; deze had
het lastig genoeg om zich in Duitschland tegen het huis van Luxemburg te verdedigen.
Overigens stierf hij weinig tijds daarna, op 11 October 1347. De hertog van Brabant,
die juist een verbond met Karel IV gesloten had, was haar vijandig gezind, en als
om de verwarring nog grooter te maken, brak de burgeroorlog in Holland uit. Dit
land bood toen hetzelfde schouwspel als dat, welk Vlaanderen in 1325 geboden had:
de dynastie werd medegesleept in den strijd der partijen. Terwijl eenige steden en
een aanzienlijk deel van den adel zich voor Margareta verklaarden, werd Willem
gehuldigd door andere steden en andere edelen.
Toen ontstonden twee kampen, de Hoekschen en de Kabeljauwschen, die elkander
steeds tot het Bourgondisch tijdvak bleven bevechten(3). Het is even moeilijk te
verklaren waarom zij elkander tachtig jaar lang met zooveel verwoedheid bleven
bestrijden, als om den oorsprong hunner zonderlinge namen te ontdekken(4).
Vertegenwoordigden de Kabeljauwschen inzonderheid de stedelijke politiek en de
belangen der handeldrijvende burgerij, zoo vertegenwoordigden zij ook andere
belangen. Onder hen vindt men talrijke baronnen, evenals men bij de partij der
Hoekschen, die meestal uit edellieden bestond,

(1) L.P. Vanden Bergh: Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, deel
I, blz. 160 en volg. ('s Gravenhage, 1842).
(2) Devillers: Cartulaire des comtes de Hainaut, deel I, blz. 257.
(3) P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel II, blz. 86 en volg. (Groningen,
1893).
(4) Wat deze partijnamen aangaat, hun oorsprong ligt in het duister; maar onwaarschijnlijk is
het niet, dat de ‘Kabeljauwschen’, de partij van hertog Willem, hun naam ontleenden aan
het lichtblauwe schubben vertoonende Beiersche wapen; daar tegenover zou zich de tegenpartij
dan de ‘Hoekschen’ genoemd kunnen hebben als degenen die de ‘Kabeljauwen’ zouden
vangen (Blok: loc. cit. blz. 821.
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ook verschillende steden aantreft. Overigens blijkt nergens, dat, tusschen beide
partijen, de strijd hoofdzakelijk, als in Vlaanderen, op staatkundig of economisch
gebied gevoerd werd, noch dat elk harer, van den beginne aan, een verschillend
programma in 's lands bestuur zocht door te drijven. Inderdaad, de Hollandsche
steden waren niet machtig genoeg om, evenals hare groote Vlaamsche zusteren,
aanspraak te maken op het uitsluitend bestuur van het land. Daar zij, anderzijds, veel
meer van nering dan van hanteering leefden, kenden zij dien vurigen haat niet, die
de bevolking van Gent, Brugge, Ieperen, Dinant of Luik in onverzoenlijke partijen
verdeelde. In dit opzicht geleken zij tamelijk wel op de Duitsche Hanzesteden, en,
evenals de meeste dezer, beleefden zij geene democratische omwenteling.
Ongetwijfeld trachtten de ambachtslieden er, meer dan eens, het gezag te bemachtigen
en de plutocratische ‘vroedschappen’, die de steden bestuurden, omver te werpen.
Doch zulke pogingen werden zonder moeite verijdeld, en enkele toegevingen waren
voldoende om een einde te stellen aan eene beweging, die nooit de krachtdadigheid
noch de beteekenis had van die, welke de Zuid-Nederlandsche nijverheidssteden
beroerde. In de geschiedenis der Hollandsche steden verschijnt geen enkele dier
volksleiders, die in Vlaanderen of in het Land van Luik zoo talrijk voorkomen,
niemand die eenige gelijkenis met De Coninc, met Zannekin, met Andricas, met
Artevelde heeft. Daar is ook die eenheid van handeling niet, die zoo duidelijk uit de
houding der Vlaamsche wevers of der Luiksche handwerkslieden blijkt. Dordrecht,
de belangrijkste Hollandsche gemeente, vermag niet zijne buren onder zijne leiding
te brengen, doch vergenoegt zich met zijn stapelrecht tegen hen te verdedigen en
poogt het monopolie van het doorvoerverkeer te water te bemachtigen(1). De
Hollandsche burgerij is dus, in de XIVe eeuw, nog verre van den invloed, dien zij in
latere eeuwen oefenen zal.

(1) B. Van Rijswijck: Geschiedenis van het Dordtsche Stapelrecht ('s Gravenhage, 1000)
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Naast haar, speelt de adel nog steeds eene zeer gewichtige rol, en de vijandige partijen,
onder dewelke hij zich verdeelt, verbinden zich zonder moeite met de tegenover
elkander staande groepen, welke naijver op handelsgebied of bekrompen
particularisme onder de steden doen ontstaan(1).
Hoekschen en Kabeljauwschen zien er, in den grond, eer uit als klieken dan als
eigenlijke staatkundige partijen. Zij missen die helderheid van strekkingen en
grondbeginselen die, bij den eersten aanblik, de ‘goeden’ en de ‘kwaden’ van
Vlaanderen of de ‘grooten’ en de ‘kleinen’ van het Land van Luik kenschetsen. Het
zijn verwarde bondgenootschappen van gemeenten en van voorname edellieden, als
de heeren van Borselen, van Arkel, van Duivenvoorde, van Polanen, van Brederode,
waarvan wij zeer zelden de drijfveeren kunnen gissen, en de lange duur van den
verwoeden strijd, dien zij elkander blijven voeren, laat zich alleen verklaren door
vergelijking met hetgeen elders meer gebeurde, namelijk dat de in tijde van
burgeroorlog opgevatte haat zich dikwerf van geslacht tot geslacht bleef voortzetten.
De onlusten, die zij verwekten, bleven overigens niet nutteloos. Door uitmoording
van den adel en opwekking tot het politiek leven in den schoot der steden, brachten
zij, ten slotte, de gemeenten voordeel. En in 1359 wordt de Hollandsche burgerij,
voor de eerste maal, aanzocht samen met den vorst te beraadslagen(2); van toen af
groeit hare deelhebbing aan 's lands regeering gedurig aan.
De houding van Willem, die, ondersteund door de Kabel jauwschen, den titel van
graaf aannam, verplichtte Margareta bijstand in den vreemde te zoeken. De stelling
van het huis van Beieren tegenover dat van Luxemburg noopte haar, zich niet tot
Frankrijk, doch tot Engeland te wenden. Edward III maakte gereedelijk de aangeboden
gelegenheid ten nutte, om in de Nederlanden, waar de Fransch-Luxemburgsche
invloed nu de overhand had, weder vasten voet te vatten. Zonder afstand te

(1) Blok: loc. cit., blz. 99, vermoedt met veel schijn van waarheid, dat de partij der Hoekschen,
hoewel vooral onder den adel aangeworven, toch steun vond bij de lagere klassen, bij de
gilden in de eerste plaats, uit haat voor de groote burgerij, die de partij der Kabeljauwschen
aanhing.
(2) Blok: loc cit., blz. 101.
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doen van zijne zoogezegde rechten op de erfenis der Avesnes, aanvaardde hij de
opdracht, als scheidsrechter tusschen de keizerin en haren zoon te beslissen. In 1352
bevestigde hij aan dezen laatste het bezit van Holland en Zeeland, op voorwaarde
eene rente te betalen aan Margareta die, harerzijds, in het bezit van Henegouw bleef.
Het huwelijk van den jongen graaf met Mathilde van Lancaster hechtte hem terzelfder
tijd aan de dynastie der Plantagenet's, zoodat het huis van Beieren voorbestemd
scheen om, evenals het huis van Avesnes, in wiens plaats het gekomen was, de
Engelsche politiek in de Nederlanden te vertegenwoordigen(1).
Toch ging dit zoo niet. Willem werd door zijn zwaarmoedig en geweldig karakter
weldra tot waanzin gedreven. Eenige maanden nadat hij, door den dood zijner moeder
(23 Juni 1356), het graafschap Henegouw geërfd had, vertoonden zich bij hem de
eerste kenteekenen van waanzin. Aanvang 1358 moest men hem, tot zijn laatsten
levensdag toe, opsluiten in het slot van Le Quesnoy. Bij die tijding, kwamen zijne
beide broeders in aller ijl uit Duitschland, om aanspraak op het stadhouderschap over
zijne rijke heerlijkheden te maken. De oudste, Albrecht, werd reeds in de maand
Maart door de Staten van Henegouw als baus of stadhouder erkend; Lodewijk, de
jongste broeder, dien bisschop Engelbert van de Mark ondersteunde(2), zag van zijne
aanspraak af, waardoor den Nederlanden een dreigende oorlog gespaard bleef.
Hertog Albrecht had van zijn vader, keizer Lodewijk, het hertogdom
Beieren-Straubing geërfd. Doch, eens dat hij het beheer van Willem's vorstendommen
bekomen had, zag hij niet meer om naar dat grondgebied, dat hij van verre door
Vitztums liet besturen(3). Voortaan was gansch zijn streven gericht naar het doel, in
het bezit van de rijke graafschappen Henegouw en Holland-Zeeland te geraken en
te beletten dat zij, bij Willem's dood, het Beiersche huis ontsnapten. Hij wist, dat de
koning van Engeland aanspraak bleef maken op die vorstendommen,

(1) Blok: loc. cit., IIe deel, blz. 85 en volg.
(2) Devillers: Cartulaire des comtes de Hainaut, deel I, blz. 523, 534.
(3) S. Riezler: Geschichte Bayerns, deel II, blz. 54 (Gotha, 1880).
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en anderzijds vreesde hij, dat keizer Karel IV, wiens vijand hij tot dan toe geweest
was, de gelegenheid ten nutte maken zou, om te trachten, die bij zijne bezittingen te
voegen. Hij zag in, dat, om dit dubbel gevaar te ontkomen, eene toenadering tot
Frankrijk noodzakelijk was. Want Frankrijk was de vijand van Edward en de
bondgenoot van Karel IV; het kon hem dus tegen den eerste verdedigen, en met den
tweede verzoenen. De gebeurtenissen vielen uit zooals hij voorzien had. Edward
beproefde het niet, de graafschappen te bemachtigen, en, in 1370, werd Albrecht
door den keizer als erfgenaam derzelve erkend(1). Aldus vatte het huis van Beieren,
naast zijn tegenstrever, het huis van Luxemburg, vasten voet in de Nederlanden.
Rond denzelfden tijd waarop Albrecht het stadhouderschap van Henegouw, Holland
en Zeeland ontving, behaalde Karel IV in Brabant eene diplomatische overwinning,
die er de toekomst zijner dynastie scheen te moeten bevestigen. De echtverbintenissen,
die, in 1347, Jan III met het huis van Frankrijk en met het huis van Luxemburg
vermaagschapt hadden, waren weldra gansch ten voordeele van dit laatste uitgeloopen.
Jan's beide zonen, Hendrik en Godfried, waren kort daarop, de eene op 29 November
1349, de andere in 1351 gestorven; de opvolging in het graafschap kwam dienvolgens
toe aan hunne oudste zuster, Joanna, gemalin van Wenceslaus van Luxemburg.
Om het hertogdom onverdeeld te laten, was tusschen Jan III, de steden en den
Brabantschen adel overeengekomen, dat de beide andere dochters des hertogs - Maria,
vrouw van den waterzuchtigen en lammen hertog Reinoud III van Gelder, en
Margareta, gemalin van den krachtdadigen graaf van Vlaanderen, Lodewijk van
Male - zich vergenoegen moesten met op het land aangewezen renten. Karel IV had
natuurlijk de zijnen broeder zoo gunstige overeenkomst gereedelijk bekrachtigd(2).
Na den dood van Jan III (5 December 1355), werd Wenceslaus dus, namens zijne
vrouw, hertog van Brabant en Limburg.
Doch Lodewijk van Male, kwam dadelijk op tegen schikkin-

(1) Devillers: op. cit., deel II, blz. 190, 195.
(2) Dynter: loc. cit., blz. 687.
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gen, die buiten zijne voorkennis getroffen waren(1). Hij verklaarde, niet tevreden te
wezen met de 120,000 gouden kronen die aan zijne vrouw bewilligd waren, en eischte
die stad Mechelen welke, gedurende de regeering zijns vaders, tot zulke talrijke
moeilijkheden tusschen Vlaanderen en Brabant aanleiding gegeven had. Die aanspraak
is niet alleen door dynastische beweegredenen, doch ook door de belangen des
Vlaamschen handels te verklaren. Door de inlijving van Mechelen, wilde Lodewijk
de uitsluitende heerschappij over den loop der Schelde aan zijn graafschap geven,
en terzelfder tijd die stad als mededingster stellen tegenover Antwerpen, wiens
stijgende macht hem reeds onrust baarde. Hij stelde zich, zonder het antwoord van
Joanna en Wenceslaus af te wachten, heimelijk in gemeenschap met de Mechelaars,
en liet zich door hen, mits de belofte hun den tot hiertoe te Antwerpen gevestigden
stapel van zout en haver te zullen geven, als hun heer erkennen(2).
Dit was het sein van een oorlog, niet alleen tusschen de vorsten, doch ook tusschen
de landen. Het bezit van Mechelen was al te gewichtig voor elk dier vorstendommen,
die ‘vol inwoners waren, welke zonder handel niet leven konden(3)’, dan dat zij niet
al het mogelijke inspanden, het eene om het te behouden, het andere om het weder
te nemen. Die oorlog had overigens voor Brabant, dat onverwachts overvallen en
sedert lang het vechten ontwend was, een jammerlijken afloop. Lodewijk blokkeerde
de Schelde met eene vloot, voor dewelke hij de in de haven te Brugge gemeerde
Hanzeschepen in beslag genomen had(4), terwijl zijne troepen in het hertogdom vielen.
Op ‘kwaden Woensdag’, 17 Augustus 1356, werden de Leuvenaars en de Brusselaars
verslagen. Joanna en Wenceslaus namen de wijk in Limburg, en het Vlaamsche leger
deed beurtelings zijne intrede in al de goede steden van Brabant. Wel is

(1) Zie den veetebrief dien hij op 15 Juni 1356 Wenceslaus en den Brabanders toestuurt.
Brabantsche Yeesten, deel II, blz. 476.
(2) Dynter: op. cit., deel III. blz. 24.
(3) Die woorden staan in het hooger (blz. 112) bedoeld handelsverdrag tusschen Brabant en
Vlaanderen.
(4) Limburg Stirum: Cartulaire de Louis de Male, deel II, blz. 170. Hanserecesse, 1256-1430,
deel III, blz. 229 (Leipzig 1875).
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waar, werd het weldra (24 October) door een waagstuk van Everaard 't Serclaes uit
de hoofdstad verjaagd; dat schonk aan de overige gemeenten nieuwen moed; aldra
vervingen zij, op hunne belforts, den Zwarten Leeuw door de Brabantsche banier.
Lodewijk beproefde het niet, ze opnieuw te bemachtigen. Hij had nooit het inzicht
gehad, het hertogdom te veroveren. Hij had het alleen op de Schelde gemunt. Na
velerlei plunderingen en vijandelijkheden aan de grenzen, moest Wenceslaus, dien
de in Duitschland teruggehouden keizer geene hulp verstrekken kon, wel
onderhandelen. Op 4 Juni 1357 stond hij, bij den vrede van Ath, aan zijn
schoonbroeder de heerlijkheid Mechelen af, beleende hij hem met Antwerpen en
kende hij hem het recht toe, den titel van hertog van Brabant te voeren(1).
Zoo Karel IV zijn broeder niet ter hulp gesneld was, had hij toch behendig uit den
toestand voordeel getrokken, om uit Brabant's nederlaag eene kostbare politieke
zegepraal te halen. Hij maakte namelijk den wrevel ten nutte, welken hertogin Joanna
jegens hare zuster koesterde, wijl zij den oorlog als dezer bedrijf aanzag, om haar
tot eene verbintenis te nopen, welke de stelling van het Luxemburgsche vorstenhuis
in de Nederlanden voorgoed moest bevestigen. Inderdaad, op 10 Februari 1357
beloofde Joanna hem, zoo zij en haar echtgenoot kinderloos mochten overlijden, den
keizer of, in zijne plaats, het naaste lid van het Luxemburgsche huis, als erfgenaam
harer hertogdommen Brabant en Limburg te zullen aanstellen(2). Het in het verdrag
besloten voorbehoud was schier niet te tellen, want Joanna was reeds tien jaar
getrouwd en had nog geene kinderen. Karel IV mocht er dus vast op rekenen, dat
Brabant en Limburg vroeg of laat de reeds zeer aanzienlijke domeinen van zijn huis
zouden vergrooten. Daardoor zou dit laatste, dat reeds Brandenburg en Bohemen
bezat, ook in het hart zelf der Nederlanden een kostbaren vooruitgeschoven post
bezitten, zou het tot Frankrijk en tot de zee reiken, en mogen hopen de rijke gouwen,
die zich strekten van Henegouw tot de Zuiderzee en van Vlaanderen tot de Moezel,
onder zijnen schepter te vereenigen. Doch eens te

(1) Brabantsche Yeesten, deel II, blz. 543.
(2) Dynter: op. cit., deel III, blz. 30.
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meer gaf de geschiedenis van Europa eene andere richting aan die van België. Het
snel verval van het Luxemburgsche huis, na Karel IV, deed al die schoone droomen
in rook vergaan. Niet een Duitsch, doch een Fransch vorstenhuis was geroepen om
een nieuwen Staat tusschen Frankrijk en Duitschland te scheppen, en niet in
Lotharingen, doch in Vlaanderen, zou de dynastie verrijzen, welke die groote taak
verrichten moest.

II
Door een zonderling misverstand, beschouwen de Belgische geschiedschrijvers
Lodewijk van Male gewoonlijk als een lichtzinnigen en ongebonden despoot, die
zich niet bekommert om de belangen van zijn volk, die hetzelve aan zijne willekeur
offert en het ten slotte aan Frankrijk verkoopt. Niets is minder waar. Teenemaal
verschillend van den ridderlijken Lodewijk van Nevers, blijkt Lodewijk van Male,
reeds bij den aanvang zijner regeering, een practische geest, een behendige staatsman,
een reeds schier moderne vorst te wezen, die alleen zijne belangen voor oogen heeft
en zich om al het overige weinig bekommert. Bij hem zoekt men te vergeefs die
blinde trouw aan den gezworen eed, waarvan zijn vader een zoo rampzalig als
heldhaftig voorbeeld gaf. Hij is de man niet, die zijne stelling van territorialen vorst
aan leenplichten tegenover den koning van Frankrijk zal offeren, en die zijne houding
naar den wil zijns opperleenheeren regelen zal. Hij weet zeer goed welke voorwaarden
op de uitoefening der regeering in Vlaanderen rusten. Hij weet, dat dit land met
groote nijverheidssteden, voor zijn bestaan, eene machtige economische bedrijvigheid
hoeft; van den eersten dag af, beijvert hij zich dus om die bedrijvigheid te ontwikkelen.
Dat verklaart, eerst vooral, zijne houding tegenover Engeland. Reeds in 1348 sloot
hij met hetzelve een vredesverdrag en, zoo hij zelf Edward's rechten op de Fransche
kroon niet erkent, laat hij zijne steden vrij die te erkennen, zoodat Vlaanderen eenige
jaren lang verdeeld is in twee groepen, waarvan de eene den Valois, de andere den
Plantagenet als koning
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erkent(1). Dit is overigens klaarblijkelijk voor de Vlamingen nog eene louter
theoretische quaestie, om dewelke de graaf zich nauwelijks bekommert. Hij heeft
maar één doel: voordeel halen uit den strijd, waarin de twee groote Staten der
westerwereld gewikkeld zijn, door tusschen beide onzijdig te blijven, wat wel
dubbelzinnig, doch ongemeen voordeelig is(2). Het is klaar, dat hij slechts aan zijne
eigen belangen en aan die van zijn volk denkt. Zoo hij altijd tot onderhandelen bereid
is, wacht hij er zich voor, zich volkomen te verbinden, zooals Jacob van Artevelde
vroeger deed. Zijne buitengewoon behendige houding heeft iets weifelends, iets
twijfelachtigs, dat hem aan beide partijen verdacht maakt, doch dat de eene als de
andere de hoop laat voeden, hem eens aan hare zaak te verbinden, en beide derhalve
belet met hem te breken. Kortom, die buigzaamheid en die gewetenloosheid doen
hem de beide uitslagen bekomen, die hij sedert het begin zijner regeering nagejaagd
heeft: het behoud der handelsbetrekkingen met Engeland en de teruggave van
Waalsch-Vlaanderen. Want zoo Lodewijk van Male, in zijne betrekkingen met
Edward III, zich door economische beschouwingen leiden laat, richt hij zijne houding
tegenover Frankrijk naar zijne dynastische belangen; door eene dubbele tegenstelling
met zijn vader, versmelt hij Artevelde's politiek met die van Robrecht van Béthune.
Dat is blijkbaar als men hem, twee jaar na den vrede met Engeland, ziet weigeren
bij de troonsbestijging van koning Jan (1350) naar Parijs te gaan, en daarbij aanvoert,
dat hij slechts na teruggave van Rijsel, Dowaai en Orchies, manschap voor Vlaanderen
zal doen(3). In die fiere verklaring lag reeds zijn inzicht te kennen, een een verbond
met Engeland te sluiten en, inderdaad, reeds het volgend jaar bespreekt hij de
voorwaarden voor het huwelijk zijner dochter, zijner eenige erfgename, met een
Engelschen prins, alsmede den prijs voor een inval in Frankrijk(4).

(1) Rymer: Foedera, boek III, 1e deel, blz. 44, 45.
(2) In 1349-50, verbieden de graaf en de drie steden van Vlaanderen geen van beide koningen
te helpen en beloven zij vrijen doortocht aan alle kooplieden. N. de Pauw: Voorgeboden der
stad Gent, blz. 62 (Gent, 1885).
(3) Chronicon comitum Flandrensium. Corpus chron. Flandr., deel I, blz., 227.
(4) Rymer: loc. cit., blz. 67.
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Doch er kwam niets noch van huwelijk noch van inval. Nauwelijks waren die
ontwerpen gekend, of zij bereikten het doel, dat Lodewijk waarschijnlijk beoogd
had. Koning Jan, die door 's graven houding verschrikt was, verzoende zich met dien
ongehoorzamen vazal(1), en naar allen schijn is het door zijne tusschenkomst, dat de
jeugdige Margareta, tot groot spijt van Edward III(2), in 1356 verloofd werd met
Philips van Rouvre, hertog en graaf van Bourgondië en graaf van Artesië.
Dat huwelijk vereenigde de erfgenamen van twee der drie laatste groote territoriale
vorstenhuizen(3), die, naast de erfgoederen der Valois, nog in het koninkrijk bestonden.
Het moest leiden tot de samenstelling eener van de Kroon onafhankelijke, geduchte
leenroerige macht, waarover de graaf van Vlaanderen, ten aanzien van den jeugdigen
ouderdom der aanstaande echtelingen, beschikken zou. Dat de koning daaraan
medewerkte, bewijst wel hoe bang hij was, dat de graaf zijne partij zou verlaten. Het
moest eene groote verlichting voor hem wezen, toen de dood van Philips (21 Nov.
1361) dit gevaar deed wijken. Maar die dood begunstigde ook Lodewijk van Male.
Zijne moeder, moei van Philips, erfde van dezen de graafschappen Artesië en
Bourgondië; daardoor zouden zij ook eens aan hem komen en daarna aan zijne
dochter, welke dienvolgens eene der rijkste partijen van Europa werd.
De koning van Engeland spande nieuwe pogingen in, om de hand van dit kind,
dat zoovele schoone vorstendommen en de grootste steden der westerwereld bezitten
zou, voor een zijner

(1) Op 24 Juli 1351 geeft hij hem 2000 dukaten rente en belooft hij hem hulp, zoo hij door den
koning van Engeland aangevallen wordt. Nationaal Archief van Parijs, J. 571; 3. - 't Is door
tusschenkomst van den koning dat Lodewijk ook vier jaar later, op 3 Juli 1355. de belangrijke
heerlijkheid Dendermonde kon al koopen van Ingelrem. heer van Amboise. A. De Vlaminck:
De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Gedenkschriften van den Oudheidskundigen
kring der stad en des voormaligen lands van Dendermonde, 2e reeks, deel II [1870]. blz.
140.
(2) Hetzelfde jaar schrijft Edward aan keizer Karel IV, dat hij Lodewijk niet zal ondersteunen
in zijn oorlog tegen Wenceslaus van Brabant, want ‘nec idem comes penes nos sic meruit ut
sibi super hiis facere vel credere debeamus’ Rymer: loc. cit., blz. 131, - Het is niet onmogelijk,
dat Lodewijk in het huwelijk zijner dochter met een Franschman het middel zag om Brabant
uit het Fransche bondgenootschap te sluiten.
(3) Namelijk Vlaanderen, Bourgondië en Bretagne.
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zonen te bekomen. De onderhandelingen gingen nu vlotter, daar de betrekkingen
tusschen den graaf en Frankrijk verflauwd waren ten gevolge van den afstand van
het hertogdom Bourgondië door koning Jan aan zijn zoon, Philips den Stoute, en van
de ondernemingen deszelven tegen het vrijgraafschap Hoog-Bourgondië en tegen
Artesië(1). Reeds in 1362 begonnen, liepen zij in October 1364 ten einde. Edward gaf
aan zijn zoon Edward, graaf van Cambridge, ter gelegenheid van zijn aanstaande
huwelijk met Margareta, de graafschappen Ponthieu en Guines met Kales, waar de
wolstapel was; hij stond hem ook zijne rechten op Henegouw, Holland en Zeeland
af; ten slotte beloofde hij aan Lodewijk van Male zijn bijstand tot het bemachtigen
van Brabant(2). Het had den schijn, als zou Vlaanderen, met Engeland's hulp, ter
verovering der Nederlanden tiegen en het Luxemburgsche huis uit Brabant, het
Beiersche huis uit Henegouw en Holland verdrijven. Doch het Fransche hof had rust
noch duur, zoo lang dat nieuw gevaar niet afgewend was. Het moest kost wat kost
dit verdrag beletten, dat aan Lodewijk van Male eene macht zou geven, welke nooit
een zijner voorgangers, zelfs niet Philips van den Elzas, bezeten had en dezerzijds
het Kanaal als het ware een continentaal Engeland tot stand zou brengen, dat de zee
aan de Fransche vlotten afsluiten, en voor Parijs een bestendig gevaar wezen zou.
Karel V, die kort te voren den troon bestegen had, verkreeg dadelijk van den paus,
die door de aanzoeken der Engelsche gezanten lastig gevallen werd, de weigering
van het voor het huwelijk noodige verlof(3). Doch dat was geen onoverkomelijke
hinderpaal. Wat een paus weigerde, kon een andere toestaan. Edward en Lodewijk
bleven bij hunne plannen. In 1367 sloten zij zelfs een aanvallend en verdedigend
verbond(4).

(1) Böhmer-Huber: Die Regesten des Kaiserreichs unter Karel IV, nrs 3811, 7070 (Innsbruck,
1877). Zie Gollut: Mémoires de la république séquanaise, blz. 751, 752 (Arbois: 1846).
(2) Rymer: op. cit., boek III, 2e deel, blz. 91. Scott et Gilliodts Van Severen: Documents pour
servir à l'histoire des relations entre la Flandre et l'Angleterre de 1341 à 1473, blz. 15
(Brussel, 1896).
(3) Scott et Gilliodts Van Severen: Documents, blz. 19, 511. Zie vooral eene bul van Urbanus
V van 30 October 1365 in M. Prou: Etudes sur les relations politiques du pape Urbain V
avec les rois de France. blz. 138 (Parijs, 1888).
(4) Rymer: loc. cit., blz. 134.
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Men kan zich afvragen of de houding des graven sedert 1364 wel rechtzinnig was,
en of zijne in schijn zoo hartelijke verstandhouding met Engeland niet enkel voor
doel had, Frankrijk te nopen hem Waalsch-Vlaanderen terug te geven. In alle geval
leidde zij tot dien uitslag. Toen Karel V in 1368 besloten had de sedert het verdrag
van Brétigny (1360) afgebroken vijandelijkheden met Edward weder op te nemen,
wilde hij eerst vooral dezen zijn bondgenoot, Lodewijk van Male, afhandig maken.
De moeder des graven belastte zich met de onderhandelingen. Zij stelde haren zoon
voor, Margareta uit te huwelijken met Philips den Stoute, den nieuwen hertog van
Bourgondië en 's konings eigen broeder, mits teruggave aan Vlaanderen van Rijsel,
Dowaai en Orchies(1). De onderhandelingen duurden lang, en Lodewijk veinsde slechts
met tegenzin toe te stemmen. Hij mistrouwde den koning, evenals deze hem ook
mistrouwde. Karel V deed heimelijk Philips beloven, hem later de afgestane
grondgebieden terug te geven(2), terwijl Lodewijk van zijne dochter de verbintenis
eischte, die nooit van Vlaanderen te zullen scheiden en uit al hare macht haren
aanstaanden echtgenoot te zullen beletten, ze aan de Kroon af te staan(3). Het verdrag
werd ten slotte, op 25 April 1369, door de partijen aangenomen, en het huwelijk op
19 Juni daaraanvolgende te Gent voltrokken. De laatste sporen van het verdrag van
Athis, dat reeds sedert 1330 zoo deerlijk gehavend was, waren voorgoed uitgewischt.
Van Philips den Schoone's veroveringen bleef niets meer over. Het erf der Dampierre's
was in gansch zijn omvang hersteld; ja, daags vóór zijn huwelijk, verbrak Philips
den waarborg, dien hij het jaar te voren aan den koning gegeven had, en verklaarde
hij plechtig, de weder in bezit gestelde

(1) Béthune was in 1311 door Philips den Schoone bij Artesië gevoegd. Van toen af werd die
stad in de verdragen betreffende Waalsch-Vlaanderen door Orchies vervangen. Zie
Vanderkindere: Histoire de la formation des principautés belges au moyen àge, deel I, blz.
261.
(2) U. Plancher: Histoire de Bourgogne, deel III. Oorkonden, blz. 22 (Dijon, 1748). Zie J.J.
Vernier: Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, son mariage avec Marguerite de Flandre en
1369. Bulletin de la Commission historique du département du Nord, 1900, blz. 89 en volg.
- Voor 's pausen tusschenkomst ten voordeele van dat huwelijk, zie Prou: op. cit.
(3) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel II, blz. 157. Vernier: op. cit.,
blz. 105.
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gouwen nimmer van het graafschap te zullen scheiden(1).
Zoo het huwelijk van Margareta met Philips van Bourgondië de oude territoriale
macht van het graafschap Vlaanderen herstelde, verscheen het toch, in de eerste
plaats, als eene groote diplomatische overwinning voor Karel V. Had hij niet besloten,
Vlaanderen vroeg of laat het lot van Bourgondië te doen deelen? De koning moest
zich verheugen in den uitslag zijner bemoeiingen: het machtige vorstendom, dat
sedert Philips-August aan de Kroon zooveel onrust gebaard had, ging op zijn broeder
over. Hij dacht ongetwijfeld, dat de ‘Vlaamsche quaestie’ nu opgelost was, en die
prachtige uitslag scheen de tijdelijke toegevingen wel waard, die hij aan Lodewijk
van Male deed. Hij kon niet voorzien, dat hij de jongere linie aftrok van de dynastie
toen hij haar in de Nederlanden bracht, dat zij zich daar zou aanstellen als een nieuw
vorstenhuis, welk zijn oorsprong zou vergeten en zich beijveren zou, niet om België
aan Frankrijk steviger te verbinden, doch integendeel, hetzelve daarvan los te
scheuren. Nooit viel een staatkundig plan zoo teenemaal anders uit dan men verwacht
had en, door eene spotternij der geschiedenis, moest de door Karel V beproefde
oplossing der Vlaamsche quaestie juist die wezen, welke zijne voorgangers twee
eeuwen lang immer geducht en vermeden hadden.
Als Lodewijk van Male schoonvader van 's konings broeder geworden was, trad
hij daarom niet in het Fransch verbond. Eens dat hij van Karel V verkregen had wat
hij wenschte, zocht hij dadelijk eene toenadering met Edward. De goede betrekkingen
tusschen Vlaanderen en Engeland werden op 4 Augustus 1370 hersteld(2). Edward
verzaakte aan het verleidend ontwerp, België bij zijne Staten te voegen. In 1372 deed
hij voorgoed afstand van zijne aanspraken op Holland en Henegouw(3). Het huwelijk
van Margareta met den graaf van Cambridge had de Nederlanden in den
Honderdjarigen Oorlog gesleept; hare echtverbintenis met Philips van Bourgondië
liet hun integendeel toe, onzijdig te blijven. Doch die onzijdigheid werd niet streng

(1) Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, deel VII, blz. 91. Vernier: op. cit., blz. 131.
(2) Rymer: op. cit., boek III, 2e deel, blz. 172.
(3) Ibid., blz. 197.
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geëerbiedigd. Terwijl de huizen van Beieren en van Luxemburg naar Frankrijk's
vriendschap stonden, gedroeg Lodewijk van Male zich zijnerzijds als aanhanger van
Engeland, en hij verborg zoo weinig deze door de welbegrepen belangen zijner
onderdanen ingegeven voorkeur, dat hij weldra te Parijs meer dan ooit gehaat werd(1).
Niet alleen verleende hij schuilplaats aan den hertog van Bretagne, Jan van Montfort,
die als gevaarlijke vijand van de Kroon bekend stond(2), doch zijne houding bij het
ontstaan van het Groote Schisma deed de verontwaardiging van Karel V ten top
stijgen. Gansch alleen onder de Belgische vorsten, bleef hij gehoorzaam aan den
paus van Rome, dien Engeland erkende(3) Doch op hetzelfde oogenblik, dat hij aldus
stelling tegen Frankrijk nam, gingen de omstandigheden hem verplichten deszelfs
hulp in te roepen en, vroeger dan men zich daaraan verwachten kon, zou het huis
van Bourgondië voor de eerste maal zich met de Nederlandsche aangelegenheden
bemoeien.

III
Toen de zwarte pest uitgewoed had (1348), zag Vlaanderen, verscheidene jaren lang,
zijne nering en hanteering eene ongehoorde vlucht nemen. Vóór het aanbreken dier
XVe eeuw, waarin zijne nijverheid vervallen en zijne handelsheerschappij van Brugge
op Antwerpen overgaan zouden, bereikte die streek het toppunt van bloei en van
welvaart. De regeering van Lodewijk van Male, tot in 1379, besluit dan ook, op
schitte-

(1) ‘Is vivens carus non fuit Francigenis nec ab eisdem mortuus reverenti suspirio memorandus’.
Chronique du Religieux de Saint-Denys, uitg. Bellaguet, deel I, blz. 298 (Parijs, 1839).
Dezelfde schrijver zegt ook, dat de graaf wapens en paarden leverde aan de Engelschen,
tijdens hunne oorlogen tegen Frankrijk. Zie nog een merkwaardig mandement van Karel V
in L. Delisle: Mandements et actes divers de Charles V, nr 127. (Parijs, 1874).
(2) Istore et Croniques de Flandre, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel II, blz. 188, n. (Brussel,
1880).
(3) N. Valois: La France et le grand schisme d'Occident, deel I, blz. 255 en volg. (Parijs, 1896).
- De erkenning van den paus van Rome door de Vlamingen verklaart zich niet, zooals dikwijls
gemeend werd, door een rassenhaat jegens Frankrijk. De inwoners van Waalsch-Vlaanderen,
dat nu weer onder 't gezag van Lodewijk van Male was, handelden in dat opzicht juist gelijk
die van Vlaamsch-Vlaanderen, en nauwelijks was Artesië terug in 't bezit van Lodewijk van
Male, of die streek werd ook Urbanistischgezind (Ibid., deel II, blz. 233-234).
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rende wijze, de geschiedenis van Vlaanderen's economische grootheid(1).
Die toestand wordt gedeeltelijk verklaard door den langen vrede dien het graafschap
toen beleefde, door de inlijving van Antwerpen en van Mechelen, waardoor de
Schelde een Vlaamsche stroom werd. Doch nog andere omstandigheden droegen
daartoe bij. De stapel der Engelsche wol, die in 1353 van Brugge naar Engeland
verplaatst werd, was sedert 1363 opnieuw in de nabijheid van Vlaanderen, n.l. te
Kales gevestigd(2). Anderzijds ging het kantoor der Duitsche kooplieden van Brugge,
in 1356, onder de leiding der Hanze over, waardoor die stad weldra het voornaamste
handelscentrum van dat machtige koopmansverbond werd(3). Na voorbijgaande
moeilijkheden (1358-60), tijdens welke het, tot evenveel schade voor Hanzeaten als
voor Vlamingen, naar Dordrecht verhuisde, kwam het terug naar de groote haven,
die den handel van het Noorden met dien van het Zuiden in betrekking stelde(4).
Brugge, de officieele zetelplaats van den Deutschen Kaufmann, trok dan het voordeel
van den in de tweede helft der XIVe eeuw door de Hanze gedanen vooruitgang,
evenals het ook, in de volgende eeuw, in haar verval medegesleept werd. Meer nog
dan in 't verleden, oefende Brugge eene onweerstaanbare aantrekking op de volkeren
der Middellandsche zee, die op zijne kaaien hunnen wijn en hunne specerijen kwamen
ruilen tegen hout, koren, pelzen en barnsteen van Oost- en van Noordzee. Naar het
voorbeeld der Duitschers, kocht en huurde elk dier natiën daar huizen, en van dat
tijdstip af begon men er die ‘loges’ te bouwen, welke aan de wereldstad weldra een
haar passenden opschik gaven, en waarvan het zoo belangwekkende huis der
Genueesche kooplieden (1398) ons nog overgebleven is.

(1) Zie, omtrent den voorspoed van den lande te dien tijde, Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn
de Lettenhove, deel IX, blz. 161.
(2) W. Cunningham: The growth of English industry and commerce, blz. 289 en volg.
(3) W. Stein: Die Genossenschaft der Deutschen Kaufleute zu Brügge in Flandern (Berlijn,
1890). - Dezelfde: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Hanse, blz. 71 (Giesen, 1900).
(4) G. von der Osten: Die Handels- und Verkehrssperre des Deutschen Kauf manns gegen
Flandern (Kiel, 1889). E.R. Daenell: Geschichte der Deutschen Hanse in der zweiten Hälfte
des XIV Jahrhunderts, blz. 21 en volg. (Leipzig, 1897).
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Brugge was niet alleen eene stapelplaats voor de meest verschillende koopwaren en
een bestendig centrum van ruilhandel. Daar werden ook belangrijke
kredietverrichtingen gedaan. De rekeningen der Lieger welke de Duitsche Orde daar
onderhield, leveren ons dienaangaande wetenswaardige voorbeelden(1). Zij bewijzen,
dat vreemde kooplieden aan Nederlandsche vorsten of Fransche heeren aanzienlijke
sommen leenden, dat de bisschop van Culm daar het goud in ontvangst nam, welk
hij voor zijne diocese naar Rome zenden moest, dat Pruisische kloosters daar
betalingen verrichtten enz. Hunnerzijds hadden de Italiaansche bankhuizen een groot
deel hunner zaken in Brugge, alwaar zij hunne wissels verhandelden(2). De groote
handelsvennootschappen, die rond het einde der middeleeuwen te voorschijn komen,
bezaten er huizen(3). Kortom, nooit had Brugge zoo zeer het karakter van wereldstad
bezeten als in de tweede helft der XIVe eeuw. Men heette die stad toen in Vlaanderen
de ‘Secrete camere der goeden coopliede(4)’, en terecht gaven de nieuwere schrijvers
haar den naam van het ‘Venetië van 't Noorden(5)’.
Toch onderscheidde Brugge zich in een merkelijk punt van Venetië. Inderdaad,
terwijl de Venetianen zelven een zeer bedrijvig aandeel in den uitvoerhandel namen,
ging het er met de Bruggelingen gansch anders aan toe. Onder hen vindt men geene
talrijke reeders of groothandelaars. In stede van mededinging met de talrijke
vreemdelingen te beproeven, vergenoegen zij zich met de rol van tusschenpersonen(6).
De econo-

(1) C. Sattler: Handelsrechnungen des Deutschen Ordens (Leipzig, 1887).
(2) A. Schulte: Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland
und Italien, deel I, blz. 289 (Leipzig, 1900).
(3) Vóór 1397 bezat de ‘gheselscepe van der Beke, cooplieden van der duutschen Hanze’
verscheidene huizen op den ‘Crommenwale’. Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives
de Bruges. Inleiding, blz. 381, n. 3.
(4) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel II, blz. 108.
(5) Volgens den Spanjaard Tafur (rond 1435), aangehaald door Schulte: op. cit., deel I, blz. 349,
zou de handel van Brugge zelfs belangrijker geweest zijn dan die van Venetië. Omtrent de
handelsbedrijvigheid van de stad rond 1340, zie ook Pegolotti: Pratica della mercatura, in
Pagnini: Della Decima, deel III, blz. 242 en volg. (Lissabon en Lucca, 1766).
(6) Overigens dient opgemerkt, dat de Hanze aan hare leden verbood met de Vlamingen
‘kumpenye’ te maken. Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel III, blz. 141.
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mische inrichting der middeleeuwen, die den buitenlandschen koopman verplichtte
slechts door tusschenkomst van eenen makelaar te koopen en te verkoopen, was voor
de Brugsche burgerij eene des te mildere bron van inkomsten, dat het cijfer van de
in de stad verrichte zaken gedurig steeg. Brugge leefde van den handel zonder zelf
handel te drijven(1), en de maatschappelijke stand, die elders aan zeevaarders en
groothandelaars behoort, werd hier ingenomen door de gilden der makelaars en der
‘hosteliers’ (prosenetae)(2).
De toeneming van den Brugschen handel bracht ook nieuw leven in de Vlaamsche
lakennijverheid. De regeering van Lodewijk van Male zag de laatste phase van haren
bloei. Toch begint de Engelsche mededinging zich toen reeds te doen gevoelen. De
pogingen van Edward III, om de lakenweverij in Engeland in te voeren, waren
gelijkelijk begunstigd geworden èn door de burgeroorlogen in het graafschap, die
eene menigte handwerkslieden tot uitwijking genoopt hadden, èn door de
omstandigheid, dat de steden die uitwijking niet konden tegengaan, daar zij met den
koning in goede verstandhouding moesten blijven. Sedert 1331, jaar waarin aan den
Vlaamschen wever John Kemp zijn patent in het eiland bewilligd werd(3), hadden
zich een groot aantal lakenwevers metterwoon gevestigd in de graafschappen Norfolk
en Suffolk(4). De door hen vervaardigde stoffen waren weldra het voorwerp van een
uitvoerhandel,

(1) In 1360 spreken de Bruggelingen van de ‘goede coepliede daer wij alle ende tghemeene land
onse voetsel an nemen’. Gilliodts Van Severen: op. cit., deel II, blz. 108.
(2) R. Ehrenberg: Maklers, Hosteliers und Börse in Brügge. Zeitschrift für das gesammte
Handelsrecht, deel XXX [1885], blz. 104. Te Gent vindt men ook onder de makelaars de
rijkste burgers van de stad. J. Huyttens: Recherches sur les corporations gantoises. blz. 54
(Gent, 1861). Het waren vooral de Brugsche makelaars, die in 1358 de moeilijkheden met
de Hanze verwekten, en het in 1360 aan de Duitsche kooplieden bewilligd charter regelt
inzonderheid het makelaarsloon. Vroegtijdig waren de makelaars den kleinen ambachten en
vooral den ambachtslieden van de ‘drapperie’ vijandig gezind. De vischverkoopers en de
beenhouwers trokken over het algemeen partij voor hen. Zie reeds in 1309 een merkwaardig
voorbeeld in de Annales Gandenses, uitg. Funck-Brentano, blz. 98
(3) Rymer: Foedera, boek II, 3e deel, blz. 68. - M. Cunningham: Alien immigrants to England
(Londen, 1897) geeft een fac-simile van het aan Kemp bewilligd patent.
(4) Ashley: op. cit., deel II, blz. 196 en volg. A. Réville et Ch. Petit-Dutaillis: Le soulèvement
des travailleurs d'Angleterre en 1381, blz. 55 (Parijs, 1898).
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die meer en meer belangrijk worden moest. In de tweede helft der XIVe eeuw was
hij reeds aanzienlijk genoeg om Vlaanderen naar beschermende maatregelen te doen
uitzien. Aan vreemde kooplieden werd verboden ‘Inghelsche lakene’ in te voeren,
en, zoo het den Hanzeaten geoorloofd werd het Zwijn binnen te varen met schepen
waarin zulke lakens geladen waren, was het slechts op voorwaarde die niet te koop
te zullen stellen(1). Deze eerste behoedmiddelen, voorboden van het uitsluitingsstelsel
dat in de volgende eeuw moest beproefd worden, bereikten den beoogden uitslag.
Terwijl de lakennijverheid in Brabant onder Joanna en Wenceslaus vervalt, blijft zij
in Vlaanderen nog bloeien. Wel is waar doet zij in de groote steden geen voortgang
meer, doch op het land krijgt zij eene groote ontwikkeling.
Zooals wij gezien hebben, had de plattelandsbevolking partij getrokken voor den
graaf, in de burgeroorlogen die bij zijne troonsbestijging uitbraken(2). Het spreekt dan
ook van zelf, dat zij voordeel haalde uit zijne overwinning op de partij der wevers.
Lodewijk van Male beijverde zich steeds, niettegenstaande het verzet der groote
steden, de stoffenweverij in een groot aantal dorpen uit te breiden. Inderdaad, men
ziet hem dat handwerk invoeren of beschermen te Boesbeek, Kassel, Komen, Deinze,
Eekloo, Lembeke en Kaprijk, Harelbeke, Gistel, Hondschoote, Hulst, La Gorgue en
Estaires, Langemark, Meesen, Thielt, Wervik en Nieuwkerke. Die houding laat zich
begrijpen. Door het bevorderen van de landelijke weverij, kreeg de graaf niet alleen
de boeren op zijne hand, doch ook den adel, die onrechtstreeks baat vond bij den
welstand der boeren; bovendien kortwiekte hij de heerschappij der drie steden over
het platteland, en vulde hij tevens zijne schatkist, want de landelijke weverij was
onderworpen aan belastingen, terwijl de steedsche weverij daarvan vrijgesteld was.
Zoo het verlies van het nijverheidsmonopolie een gevoelige slag voor de steedsche
ambachtslieden was, trof het geenszins

(1) Höhlbaum: Hansisches Urkundenbuch, deel III, blz. 201, 221, 247. - De eerste maatregelen
tegen den invoer van Engelsche lakens werden te Brugge genomen vóór 1346. Gilliodts Van
Severen: op. cit., deel IV, blz. 154. Zie ook N. de Pauw: Voorgeboden der stad Gent, blz.
74.
(2) Zie hooger, blz. 121.
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de wol- en lakenkoopers, die het beste deel der hooge poorterij uitmaakten. De
prijsverhooging van alle nijverheidsartikelen na de ‘gaadoot’(1) was eene ruime bron
van winst voor hen evenals, overigens, voor alle neringlieden, die, als beenhouwers
en vischverkoopers, zich met koop en verkoop van huiselijke verbruiksartikelen
bezig hielden. Wij weten toch dat velen hunner in de tweede helft der XIVe eeuw
rijk geworden waren, en, rond hetzelfde tijdstip, beijveren zij zich, nog alleen zonen
van leden in hunne ambachten te laten opnemen.
Doch, terwijl de verhouding van makelaars, wol- en lakenkoopers, beenhouwers
en vischverkoopers verbetert, verslecht die der nijverheidswerklieden. Prijsverhooging
van al de levensmiddelen werd voor hen niet of slechts onvoldoende vergoed door
loonsverhooging. De ambachtslieden der weverij hebben vooral te lijden(2). De
welvaart van het land komt vooral te baat aan de werkgevers voor dewelke zij
arbeiden. In de steden, waar de klassevoorrechten met het oude patriciaat verdwenen
zijn, is het verschil der maatschappelijke verhoudingen treffender dan ooit. De weelde,
die zich reeds van dit tijdstip af onder de burgerij verspreidt, schept overigens voor
de ambachtslieden nieuwe behoeften, verhoogt om zoo te zeggen hun
levensstandaard(3), en doet hun des te bitterder al het vernederende van hunnen toestand
voelen. Anderzijds zijn de wevers, ontembare voorstanders der volksbewegingen,
onderworpen aan nieuwe verordeningen(4), die, met hartzeer over 't verlies hunner
vroegere macht, ook hoop op weerwraak en haat voor 't nieuwe stelsel voeden. Daarbij
dient gevoegd, dat de mystische strekkingen, die, na de zwarte pest, bij het volk
ingang vonden, harerzijds behalve kettersche stellingen, ook verwarde droomen

(1) Naam der zwarte pest in Vlaanderen (gauwdood). Zie Limburg-Stirum: Cartulaire de Louis
de Male, deel I, blz. 109.
(2) Zie b.v. Limburg-Stirum: loc. cit., blz. 579.
(3)
‘Et se voloit [het gemeen] adont vestir
Com nobles gens et maintenir.’
Uitg. Pirenne: Chronique rimée des troubles de Flandre, blz. 8, (Gent, 1902.) Zie eene merk
waardige passage van Li Muisit: Poésies, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel II, blz. 58 (Leuven,
1882).
(4) Zie hooger, blz. 123. In 1350 verbiedt men nog te Gent ‘dat neghene drie wevers te negheerne
stede te gadere en staen no en gaen’. N. De Pauw: Voorgeboden der stad Gent, blz. 53.
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van communisme verspreidden. Die gemoedstoestand blijkt niet enkel uit de
verschijning van de secte der Geeselaars, die van 1349 tot 1355 zooveel onrust in de
zuidelijke Nederlanden baarde, en vervolgens een twintigtal jaren later (1374), uit
die van de secte der Dansers(1). Wij weten dat, in de tweede helft der XIVe eeuw, de
steden wemelden van beggarden, begijnen en lollarden, die verdachte leerstellingen
beleden, en volgens Ruysbroeck bestonden eene menigte min of meer openlijke
aanhangers van dwaalgeloof, waaronder men belijders van het grofste pantheïsme,
ja echte nietsgeloovers aantrof(2).
Alle omstandigheden waren dus, in de Vlaamsche steden, ten tijde van Lodewijk
van Male, gunstig voor een verschrikkelijken volksopstand. Hevige maatschappelijke
tegenstellingen, klassenhaat, onrust onder de gemoederen, alles dreef tot eene botsing,
die, door haren duur en hare hevigheid, geene weerga hebben moest. Toch bleef de
losbarsting verscheidene jaren uit. Maar de lang dreigende storm wordt door talrijke
woelingen voorafgegaan. De wevers van Gent, van Brugge en van Ieperen staan in
1359 op, en houden die steden twee jaar lang in hunne macht(3). Men beschuldigt
hen, ‘alle goede lieden te willen verjagen en vernielen’. Een hunner wordt geradbraakt,
omdat hij naar Middelburg en naar Dordrecht geweest is, ‘met de bannelingen, alwaar
zij raad gehouden hadden om den graaf van Vlaanderen te vatten en gevangen te
houden, en door 't geweld der wapenen weder in 't land te komen, om daarna den
baljuw van Ieperen en heel de wet en al de vrienden van den graaf, alsmede al hunne
mannelijke kinderen van meer dan zes jaar te vermoorden, zooals hij uit eigen
beweging en zonder eenigen dwang bekend heeft(4)’.

(1) P. Fredericq: De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens de XIVe
eeuw. Mém. in -4o de l'Acad. de Belgique, deel LIII [1897], blz. 135.
(2) P. Fredericq: Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, deel II, blz. 2 en volg. (Gent,
1897).
(3) Zie, voor de onlusten te Brugge, Gilliodts Van Severen: op. cit., deel II, blz. 98 en volg.;
voor die te Ieperen, A. Vandenpeereboom: Ypriana, deel VII, blz 432 en volg. (Brugge,
1883); voor die te Gent, J. Vuylsteke: De goede disendach. Handelingen van den Geschieden Oudheidkundigen Kring van Gent, deel I [1894], blz. 42.
(4) Vandenpeereboom: loc. cit., blz. 168.
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Andere opstanden worden nog te Ieperen in 1366 en in 1377 vermeld(1). Overal nemen
de werklieden van de ‘draperie’ de leiding der beweging, en, naar gelang van de
omstandigheden, trekken zij bepaalde ambachten met zich mede, terwijl andere zich
met de ‘goede lieden’ tegen hen verbinden.
Het valt niet te ontkennen, dat die bewegingen veel meer van maatschappelijken,
dan van staatkundigen aard waren. In de Vlaamsche steden was toen een echte
klassenstrijd losgebroken. In elke harer wil het volk, aangevoerd door de
‘afschuwelijke wevers(2)’, de rijke poorterij vernielen en streeft het duidelijk naar het
invoeren, niet alleen van de volksheerschappij, maar van algeheele gelijkheid. Heel
zeker werden Wat Tyler's radicale leerstellingen, verscheidene jaren vóór dat zij
onder de Engelsche arbeiders verspreid werden, in de Gentsche, Brugsche en Iepersche
werkerswijken geuit. Vlaanderen, dat op economisch gebied de naburige streken ver
vooruit was, kende dan ook vroeger en scherper dan deze, den grooten strijd tusschen
rijken en armen, die de laatste tijden der middeleeuwen kenmerkt. Ongetwijfeld is
dat vraagstuk sedert het begin der XIVe eeuw de grondslag van al de burgeroorlogen,
die zoo dikwijls het graafschap beroerden. Doch nooit uitte het zich zoo duidelijk
als op het einde der regeering van Lodewijk van Male. Bij de vorige bewegingen
toch, was een deel der hooge poorterij, uit staatkundige beweegredenen of met het
inzicht 's vorsten heerschappij te fnuiken, de zaak van het ‘gemeen’ toegetreden.
Voortaan niets meer daarvan. De beide groepen, die elkander bestrijden, zijn volkomen
gescheiden. Tusschen de ‘goeden’ en de ‘kwaden’ is geene toegeving, ja geene
overeenkomst meer mogelijk. Nooit wellicht, behalve tijdens den boerenopstand van
Kust-Vlaanderen, had de maatschappelijke haat zich met meer geweld, meer
wreedheid ontketend.
Doch tusschen den opstand van 1325-28 en de omwenteling, die een vijftigtal
jaren later uitbreekt, is een grondig verschil te

(1) Chron. comit. Flandr., Corbus chron. Flandr., deel I, blz. 232. O. van Dixmude:
Merkwaerdighe gebeurtenissen, uitg. Lambin, blz. 1 (Ieperen, 1835). Vandenpeereboom:
loc. cit., blz. 228 en volg.
(2) Pirenne: Chronique rimée des troubles de Flandre, blz. 38.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

186
merken. Terwijl de eerste gekenschetst is door de medewerking van de landelijke
bevolking en van de Brugsche poorters, is de andere eene louter steedsche beweging.
De boeren willen de pogingen niet steunen van het ‘gemeen’ dier steden, die hen
zoo lang verdrukt hebben, ja, verblijden zich in zijne nederlaag. Ongetwijfeld mogen
de groote gemeenten staat maken op de hulp van de talrijke hagepoorters, die zij op
het platteland bezitten. Doch zij zullen de boerenbevolking niet tot opstand krijgen.
De vroeger zoo hevige vijandschap tusschen edelen en boeren is verdwenen. Daar
die standen gelijkelijk door het overwicht der drie steden bedreigd werden, greep
eene toenadering tusschen beide plaats en maakten zij gemeene zaak met den graaf.
De pogingen, die Lodewijk van Male aanwendt om het Brugsche Vrije - eene door
ridders en boeren bevolkte, uitsluitend landbouwende streek - als vierde lid van
Vlaanderen te doen erkennen(1), zijn het beste blijk van het verbond van den vorst
met den adel en met den boerenstand.
Toch konden deze geene gewichtige hulp aan 's vorsten staatkunde bieden. Deze
vond hare machtigste aanhangers onder de ‘heren’ der hooge poorterij, in die partij
der ‘goeden’, die bestond uit makelaars, ‘coomannen’ en rijkgeworden
ambachtslieden. Voor de eerste maal kwam in Vlaanderen, rond 1350, eene zoo niet
innige, dan toch zeer stevige en duurzame overeenkomst tusschen den graaf en de
hooge klassen der steedsche bevolking tot stand. Terwijl de klove tusschen steden
en platteland breeder wordt, verdwijnt zij tusschen vorst en steden. De
onvereenigbaarheid van de staatkundige grondbeginselen, die zoolang den graaf en
de steden verdeeld heeft, blijft maar voortbestaan bij 't ‘gemeen’. Bij de rijken
vermindert zij meer en meer. Het geweld van den tegenstand, dien zij het hoofd
moeten bieden, dwingt hen, steun bij den heer te zoeken en het
gemeente-particularisme, dat nog slechts in de volksklasse overtuigde voorstanders
vindt, aan hunne veiligheid te offeren. Door een zonderlingen ommekeer, nemen
patriciërs en ambachtslieden tegenover Lodewijk van Male eene teenemaal

(1) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel IV, blz. 307.
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andere stelling in als tegenover Gwijde van Dampierre. Voortaan zijn het de groote
poorters, die zich aanstellen als verdedigers van de grafelijke voorrechten, terwijl de
wevers en hunne aanhangers, als onbewuste navolgers van de Leliaards der XIIIeeeuw,
de zelfstandigheid der gemeente voorstaan!
Lodewijk van Male wist behendig partij te trekken uit dien hem zoo gunstigen
samenloop van omstandigheden. Hij bevordert den handel: daardoor zien de groote
poorters hunne bezitting vergrooten en scharen zij zich aan zijne zijde; zij verzetten
zich niet tegen de uitbreiding der vorstelijke macht, die zich van het begin zijner
regeering af voelen laat. De instelling van de ‘Audientie des graven(1)’, opperste
rechtbank voor heel het graafschap, de aanstelling van een hoofdbaljuw, van een
procureur-generaal, van advocaten-fiscaal, zijn zoovele toebereidselen tot de
samentrekking der regeering, die de hertogen van Bourgondië zullen verwezenlijken.
Heel het terrein, dat de drie steden onder de vorige regeering op het grafelijk gezag
afgewonnen hebben, wordt stap voor stap teruggenomen. Het wantrouwen, dat de
groote steden jegens elkander koesteren, bevordert die verovering, want zoo elke
harer zich aan de rechtspraak van de Audientie tracht te onttrekken, aarzelen zij niet
voor dezelve hare buren of mededingers te dagen, waardoor zij feitelijk hare behoefte
en hare wettelijkheid erkennen(2). Ook het platteland en de kleine steden nemen de
hun aangeboden gelegenheid om aan de voogdij der ‘drie leden’ te ontsnappen gretig
te baat; men hoeft slechts Lodewijk's ‘decreten(3)’ te doorbladeren om zich te
vergewissen, dat de Audientie, reeds in de eerste jaren van haar bestaan, talrijke
pleiters bijtrok.
De graaf gaat overigens zonder overhaasting te werk, met een helder doorzicht
van de te overwinnen moeilijkheden. In stede van, als zijn vader, Fransche raadsleden
tot zich te roe-

(1) De oprichting van dat verhoor wordt in het jaar 1369 toegeschreven. Nochtans staat reeds
in 1352 op de vouw van eene oorkonde der Iepersche archieven geschreven: ‘Par Monseigneur
le comte en l'audience’. Is hier reeds spraak van een afzonderlijken justitieraad of alleen van
eene rechterlijke zitting van den vorstelijken raad? Zie A. Vandenpeereboom: Ypres et
Warneton, blz. 12. (Brugge, 1884).
(2) Pirenne: Chronique rimée des troubles en Flandre, blz. 8.
(3) Omtrent die decreten, zie hooger, blz. 128.
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pen, kiest hij zijne klerken en zijne rechtsgeleerden in Vlaanderen zelf. Het Vlaamsch,
dat tot hiertoe in de handelingen van het hoofdbestuur weinig gebruikt was, en dat
er, in de vorige regeering, schier totaal uit verdwenen was, verdringt nu het Fransch,
telkens als de akte aan een Vlaamschsprekende gezonden wordt(1). Op die wijze
hebben de ingevoerde instellingen het hatelijk voorkomen niet van vreemde
navolgingen. De graaf drong ze bovendien niet met geweld op en wachtte zich ook,
op al te merkbare wijze met het verleden te breken. Zoo vermeed hij de privileges
en vrijheden, waarop de steden zoo ijverzuchtig waren, rechtstreeks in te krimpen.
Hij verstond, zich stiptelijk te gedragen naar den inhoud der keuren, die hare stelling
tegenover hem regelden, en beschouwde alle later ingevoerde, niet beschreven
gebruiken als niet bestaande. Nog steeds vergaderden de drie leden van Vlaanderen;
doch daar zij niet in het bezit waren van eene oorkonde, als de vrede van Fexhe of
de Blijde Inkomst, die zij tegen den vorst hadden kunnen inroepen om hunne wettige
deelhebbing in de regeering te staven, moesten zij zich wel een deel hunner macht
laten ontnemen; toen hun college met het Brugsche Vrije aangevuld werd, waardoor
het platteland daarin naast de steden vertegenwoordigd was, kreeg het overwicht
dezer laatsten een gevoeligen slag. Kortom, de graaf kortwiekte onverpoosd het
gezag der gemeenten, dat langzamerhand, met de medeplichtigheid van hooge
poorterij, van adel en van boerenstand, op alle gebied door het zijne verdrongen
werd.
In die omstandigheden kon de houding van de partij der wevers niet twijfelachtig
zijn. De uitbreiding van het vorstelijk gezag verscheen haar tegelijk als het werktuig
en het gevolg van den invloed der rijke burgerij in de steden. Daar deze den graaf
als een redder aanzag, beschouwden de wevers hem als een vijand; door een heel
natuurlijk gevolg hunner maatschappelijke eischen, sloeg hunne politiek een zuiver
antimonarchalen weg in. De omwenteling van Brugge en van Ieperen in 1359-61 is

(1) Op de 690 akten die in het eerste boekdeel van het Cartulaire de Louis de Male gedrukt
staan, zijn 9 in 't Latijn, 264 in 't Fransch en 417 in 't Vlaamsch opgesteld.
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evenzeer tegen den landheer als tegen de rijken gericht. De vonnissen, die daaraan
een einde stelden, treffen zoowel de vijanden des graven als die der ‘goede lieden’.
Degene die nog eene ‘wapening(1)’ belegt, zal onthalsd of voor honderd jaar gebannen
worden(2).
De gruwelijke straffen en folteringen, die de opstandelingen troffen, deden
overigens hun haat voor het regeeringsstelsel waaronder zij bukten, slechts aangroeien.
Dag aan dag zag men de uitbarsting van een beslissenden strijd naderen. In Frankrijk
wendden de misnoegden hunne blikken naar het ‘gemeen’ der Vlaamsche steden,
reikhalzend wachtend op het sein tot een algemeenen opstand. Reeds in 1358 riep
Steven Marcel zijnen bijstand in tegen ‘de booze en dwaze bedrijven der edelen,
zoodat wij allen in volle vrijheid kunnen leven, zooals wij voortijds plachten in
Frankrijk(3)’.
Eerst twintig jaar later, in 1379, had de onvermijdelijke botsing plaats, en met des
te meer hevigheid, dat zij langer uitgebleven was. Zij ontstond ter gelegenheid van
een twist tusschen Gent en Brugge, wier vijandschap reeds zoo dikwijls den loop
der geschiedenis van Vlaanderen bepaald had. Sedert het begin der XIVe eeuw, zocht
Brugge zijne haven rechtstreeks met de Leie te verbinden; daardoor ware heel het
scheepvaartverkeer van die rivier naar het Zwijn gericht geweest. In 1330 had
Lodewijk van Nevers, in het ‘gemeenschappelijk belang van het land(4)’, de stad
toegelaten de werken te beginnen.

(1) Dat is de vergadering der gewapende ambachten, onder hunne banier, op de markt. Die
‘wapeningen’ worden, in de XIVe eeuw, in de Vlaamsche steden gedurig aangetroffen. De
Luikenaren, zonder dien naam te kennen, kenden toch de zaak. Zie b.v. verder, hoofdstuk
VI, de Luiksche oorlogen.
(2) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel II, blz. 117.
(3) Vandenpeereboom: Ypriana, deel VII, blz. 431. - Omtrent de betrekkingen van Steven Marcel
met de Vlaamsche democraten, zie S. Luce: Histoire de la Jacquerie, blz. 123-124 (Parijs,
1895). Onder Marcel's partijgangers in Frankrijk, worden vijf te Parijs gevestigde Vlaamsche
lakenwevers vermeld (Ibid., blz. 124, n.). Nog in de XVe eeuw werd te Parijs, tijdens den
opstand der ‘Cabochiens’, - ongetwijfeld in navolging van de Gentenaars. - de witte kaproen
gedragen. Du Fresne de Beaucourt: Histoire de Charles VII, deel I, blz. 13 (Parijs, 1881). In
April 1413 had zelfs een merkwaardig tooneel van verbroedering plaats tusschen de opgestane
Parijzenaars en de Gentsche afgevaardigden, die naar de hoofdstad gekomen waren om Jan
zonder Vrees te spreken. A. Coville: Les Cabochiens, blz. 193 (Parijs, 1888).
(4) Gilliodts Van Severen: op. cit, deel I, blz. 426.
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Doch hier was Gent's belang regelrecht in strijd met dat van Brugge. De groote stad,
gelegen aan den samenloop van Leie en Schelde, - ‘haar schoonste juweel’(1), verstond het stapelrecht der over hare rivieren verscheepte goederen te behouden.
Als men er, in 1379, vernam dat Lodewijk van Male eene nieuwe vergunning voor
het graven der vaart bewilligd had, ontstond eene levendige verontwaardiging onder
de poorterij. De schippers, die door de uitvoering van het ontwerp rechtstreeks
bedreigd waren, stelden eene algemeene beweging van wederstand op touw; een tijd
lang oefende hun deken, Jan Yoens, in de stad een invloed, die te vergelijken is met
dien welken Artevelde er vroeger bezeten had. Zoodra de Brugsche aardewerkers,
die reeds een groot deel van de vaart voltooid hadden, in het kwartier van Gent
drongen, toog men gewapend uit de stad en werden de aardewerkers omgebracht.
Alle standen der bevolking schijnen in die omstandigheden eendrachtig
opgetredente zijn, doch eens dat de partij der wevers de wapens opgenomen had,
moest zij die niet meer nederleggen. Gretig maakte zij van de gelegenheid gebruik
om den grooten strijd, dien zij zoo lang verbeidde, te beginnen. De twist tusschen
Gent en Brugge strekte haar tot voorwendsel om èn den vorst èn de groote poorterij
aan te vallen, om haar programma van maatschappelijke en staatkundige hervormingen
door te drijven. Zij kwam in openlijk oproer en bemachtigde het bestuur van de stad,
in naam dier geheimzinnige vrijheden, die, altijd ingeroepen en nooit nauwkeurig
bepaald, voor haar dat ideaal van gelijkheid en zelfstandigheid vertegenwoordigden,
voor hetwelk zij vast besloten was te sterven of te zegepralen. Door de wevers
bestuurd, ging het oproer weldra tot omwenteling over. De baljuw des graven werd
vermoord en het slot van Wondelgem, dat kort te voren door Lodewijk van Male
gebouwd was en als operatie-bazis tegen de stad had kunnen dienen, in brand
gestoken.
Dat was het sein van een algemeenen opstand. De Brugsche en Iepersche
werklieden van de ‘draperie’ volgden dadelijk

(1) ‘De rivieren van der stede, dat scoenste juweel es dat de stede heeft.’ N. de Pauw:
Voorgeboden der stad Gent, blz. 99.
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het voorbeeld hunner Gentsche gezellen. In enkele dagen, vielen de drie steden in
de handen der wevers. De baljuws, de raadsheeren des graven vluchtten en lieten
hunne have aan plundering en brandstichting over. De bannelingen werden
teruggeroepen, de kerkers geopend. Alle rijken werden als verdachten beschouwd
en de ‘heren’, die niet hadden kunnen vluchten, sloten zich te huis op en waagden
zich op straat niet meer(1). Evenals ten tijde van Artevelde, onderhield en begunstigde
Gent overal de beweging. Aan het hoofd van gewapende benden, liep Yoens het
graafschap af, om de kleine steden te onderwerpen en ‘hoofdmannen’ en ‘beleeders’
in elke harer aan te stellen, die voor hare gehoorzaamheid aansprakelijk waren. De
lieden van het platteland moesten, huns ondanks, manschappen aan het leger der
gemeenten leveren(2).
Lodewijk van Male werd door dien onvoorzienen opstand verrast; hij kon
dienvolgens aan geen ernstig verzet denken. Met de vluchtelingen der groote steden,
die zich rond hem geschaard hadden, de edelen, waarvan een groot deel te Oudenaarde
ingesloten en door de Gentenaren belegerd waren, eenige Duitsche soldeniers en
ongeveer tweehonderd Bourgondische wapenknechten, die zijn schoonzoon hem
stuurde(3), kon hij geen leger samenstellen, dat tegen de volksmassa der opgestane
groote steden bestand was. Daar hij, terecht, den koning van Frankrijk verdacht
voorkwam, kon hij geenerlei hulp van dezen verwachten. Hij moest dus wel
onderhandelen. Op 1 December 1379 verklaarde hij al de vrijheden des lands te
bevestigen, en stemde hij toe in de aanstelling van eenen raad van vijf-en-twintig
personen (negen van Gent, acht van Brugge en acht van Ieperen), die belast werd
met een onderzoek omtrent de door de opstandelingen aangeklaagde misbruiken(4).
Overigens be-

(1)

... Nuls ne oysoit aler
Sur lez ruwes lui monstrer,
Qui riche fu ou de boin lignage.

Pirenne: Chronique rimée des troubles de Flandre, blz. 40.
(2) Ibid., blz. 48. - Als kenschetsend voorbeeld van de wijze waarop de groote steden met het
platteland omsprongen, zie ibid.
(3) J. de la Chauvelays: Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne, Mémoires de l'Acad.
de Dijon, deel VI [1880], blz. 97.
(4) Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 442 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

192
paalde het verdrag noch den aard noch den omvang van de ‘privilegien, costumen,
usagen ende vrijheden’, wier nakoming daarin gewaarborgd werd. Was het met opzet,
was het door overhaasting, om het even, het verklaarde enkel dat de graaf een ‘vrij
here’ en zijne onderdanen ‘vrije lieden’ bleven, zonder te trachten die termen in
overeenstemming te brengen. In werkelijkheid was niets beslecht: elke partij behield
hare stellingen.
De ‘goeden’ en de ‘kwaden’ hadden, gedurende de twee maanden plunderingen
en gewelddaden, elkander al te openlijk als vijanden bejegend, dan dat verzoening
tusschen hen mogelijk was. De vrede van 1 December kon in het gevecht op leven
en dood, dat zij elkander leverden, slechts eene korte wapenschorsing wezen. Tusschen
beide maatschappelijke standen en beide staatkundige grondbeginselen, die tegenover
elkander stonden, hoefde eene duidelijke, afdoende oplossing.
De werkzaamheden der onderzoekers deden terstond nieuwe tweedracht oprijzen.
De verminking van Gentsche schippers door partijgangers des graven ontstak opnieuw
den oorlog. De wevers grepen in de drie steden aanstonds naar de wapens. De kleine
neringen, die eerst voor hen partij getrokken hadden, volgden hen met dezelfde
geestdrift niet meer. Zonder twijfel waren zij het gansch eens met hen om de volkomen
onafhankelijkheid der gemeenten te willen, om de heerschappij van de groote steden
over de ‘smalle steden’ en het platteland te behouden, om de tenietdoening van de
opperste rechtsmacht, die de uitbreiding der stedelijke zelfstandigheid in den weg
stond, te wenschen. Doch zij verstonden geenszins hunne belangen aan die van de
werklieden der ‘draperie’ te offeren, noch eene politiek te steunen, die de andere
ambachten aan den wil van eene enkele groep onderwierp, ze tot onderdanen verlaagde
en ten slotte die zelfde vrijheden, waarop zij zich beriep, krachteloos maken zou(1).
Te Brugge vooral, waar de wevers minder talrijk waren dan in de beide andere groote
steden en waar zij maar

(1) Omtrent de vijandschap van de makelaars tegen de wevers, zie hooger blz. 181, n. 2. - De
beenhouwers haatten ze niet minder. Zie De Potter: Gent van den oudsten tijd tot heden, deel
II, blz. 394 (Gent, z.j.). Ook te Ieperen, staan de meeste neringen tegen de wevers en vollers.
Olivier van Dixmude: loc. cit., blz. 4.
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stand hielden met de hulp van Gent, werden ze nog met tegenzin geduld. Zij riepen
dan ook de hulp der Gentenaren in. De aankomst dezer laatsten gaf aanleiding tot
een verwoed gevecht, waarin makelaars, vischverkoopers en beenhouwers, met de
hulp der meeste andere ambachten, de wevers en hunne bondgenooten versloegen
(29 Mei 1380)(1). De vredebreuk tusschen Brugge en de heerschende partij in de beide
andere steden deed den moed en de hoop van den graaf herleven. Naarmate de strijd
zich verlengde, zag de vorst nieuwe aanhangers tot zich komen. Weldra stonden de
wevers alleen. Zij verliezen Ieperen, waar Lodewijk van Male er eene groote menigte
doet hangen en verbannen(2); de anderen worden ontwapend. Gent, hunne laatste
vesting, wordt belegerd.
Toen wekt die groote stad de vurige belangstelling van al degenen, die, in de
westerwereld, tegen de overweldiging van het monarchaal gezag strijden of onder
dezes misbruiken lijden. Naar haar voorbeeld en op hare aansporing, komen Mechelen,
Rowaan, Parijs in opstand(3); de Luikenaars zenden haar levensmiddelen(4). Hare
inwoners die overigens volle vertrouwen in hunne krachten en in de heiligheid hunner
zaak stellen, rekenen vast op de zegepraal. Hoewel zij, in den loop van twee jaar,
driemaal achter elkander ingesloten worden, bieden zij het hoofd aan de grafelijke
legers, en zij doen zulke menigvuldige uitvallen, dat zij eer belegeraars dan belegerden
schijnen. Hunne proviandmeesters dringen tot in Brabant en zorgen, niettegenstaande
de afsluiting van Leie en Schelde, voor den aanvoer der noodige krijgs- en
mondbehoeften. Om den graaf te tarten, worden de vleugels der poorten uitgenomen,
zoodat de stad, hoewel van vijanden omringd, open blijft(5); zij weet immers, dat men
haar met stormenderhand zal durven aanvallen. Zij

(1) Pirenne: Chron. rimée des troubles de Flandre, blz. 52. Chron. comit. Flandr. Corpus chron.
Flandr., deel I, blz. 236. - De nauwkeurige dagteekening van dien slag komt voor in een
brief van de Duitsche kooplieden te Brugge aan de stad Thorn, Hanserecesse, 1256-1430,
deel II. blz. 234.
(2) Vandenpeereboom: op. cit., deel VII, blz. 457.
(3) Olivier van Dixmude: op. cit., blz. 7. Istore et Croniques de Flandre, deel II, blz. 175.
Chronique du Religieux de Saint-Denys, deel I, blz. 132.
(4) Radulphus de Rivo: Gesta pontif. Leod., uitg. Chapeaville, deel III, blz. 48.
(5) Walsingham: Historia Anglicana, uitg. Riley, deel I, blz. 439-40.
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staat gansch alleen, doch dit ontmoedigt haar niet; integendeel, dat staalt hare
trotschheid en doet haar vastberadener dan ooit hare vrijheden verdedigen. Dichter
Boudewijn Van der Loren vergelijkt haar, in verzen vol mystieke vervoering, aan
eene verdrukte maagd, die in Christus en in zijne heiligen verdedigers vindt(1). De
belegeringskoorts, die het volk bemeestert en het in zulke mate bloeddorstig maakt,
dat het de in zijne handen gevallen krijgsgevangenen ombrengt(2), houdt terzelfder
tijd zijne geestdrift recht en drijft deze tot het uiterste. Als, in 1382, eene derde
blokkade de stad op den duur met hongerdood dreigt, wil zij nog niet om genade
smeeken, doch verzamelt zij hare laatste krachten om nog een gevecht te wagen.
't Is Artevelde's zoon, die deze uiterste poging leidt(3). Geboren in 1340, schijnt hij
langen tijd een duister bestaan en, volgens trouwens tamelijk onzekere inlichtingen,
het aanschouwelijk leven der lollarden geleid te hebben. Doch het aanzien van zijn
naam moest, in dezen hachelijken toestand, de aandacht zijner stadgenooten vestigen.
Niemand scheen beter dan hij in staat om tusschen Vlaanderen en Engeland een
nieuw verbond tot stand te brengen, en reeds in 1381 ziet men hem daartoe pogingen
aanwenden(4). Nadat hij, op 24 Januari 1382, als eerste hoofdman aangesteld werd(5),
deed hij, volgens Froissart, tot den krijgstocht tegen den graaf besluiten.
Het Gentsche leger verliet de stad, vast besloten te sterven of te overwinnen, en
toog recht naar Brugge, dat toen niet alleen de verblijfplaats van Lodewijk van Male,
doch ook het hoofdkwartier van de partij der ‘goeden’ en de verwoedste vijand van
de wevers was. Daardoor liet Philips van Artevelde duidelijk het inzicht blijken, door
eene beslissende zegepraal of nederlaag, een einde aan den burgeroorlog te stellen.
Op 3 Mei kwam hij voor Brugge's muren, op het Beverhoutsveld. Het

(1) Ph. Blommaert: Ondvlaemsche gedichten, deel II, blz. 105 (Gent, 1841) Zie Kervyn de
Lettenhove: Histoire de Flandre, deel III, blz. 468.
(2) Chron. comit. Flandr., loc. cit., blz. 239.
(3) Zie, omtrent Philips van Artevelde, het hooger (blz. 104, n.) aangehaalde werk van Julius
Vuylsteke.
(4) Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel XX, blz. 139.
(5) Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 310.
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was juist de omgang van het door Dirk van den Elzas uit Jerusalem meegebrachte
Heilige Bloed. De tijding van de nadering der Gentenaren verraste de bevolking, te
midden van 't gejuich en 't gejoel. De graaf had het gevecht graag tot 's anderen daags
uitgesteld, doch het ongeduld der poorters, die een door den honger uitgeputten vijand
in een ommezien hoopten te verslaan, noopte hem den strijd te wagen. De
wapenknechten, die de verwarde benden der Brugsche strijdkrachten voorafgingen,
worden op kanonschoten onthaald en vervolgens door de Gentenaars zoo krachtdadig
aangevat, dat zij wijken en in ordelooze vlucht heel het leger naar de stad meetrekken.
De Gentenaren volgen hen op de hielen. Na een korten wederstand zijn zij meester
van de Markt, terwijl, in het nachtelijk duister, Lodewijk van Male langs afgelegen
straten en stegen naar de gracht sluipt, deze overzwemt en de Rijselsche baan bereikt.
Uit de handelingen der Gentenaren, na deze onverhoopte zegepraal, die hen opbeurt
juist als zij onverhelpelijk verloren schijnen, blijkt wel het maatschappelijk karakter
van den strijd. Geene genade voor makelaars, vischverkoopers, beenhouwers en
bontwerkers. Hunne huizen werden stelselmatig aan plundering prijsgegeven; een
groot aantal hunner werden omgebracht door de overwinnaars of gedood door hunne
eigen knechten, die de gelegenheid ten nutte maakten om heimelijk wraak te plegen
of om hunne meesters te bestelen(1). Terzelfder tijd kregen de wevers, die overal met
de Gentenaren gemeene zaak maakten, de heerschappij terug, welke zij twee jaar te
voren verloren hadden. De keure, waarbij zij veroordeeld werden hunne wapens af
te geven en de schepenbank een bijzonderen eed van getrouwheid te zweren, werd
verbroken(2). Philips Van Artevelde vertrouwde de stad aan hunne hoede. Vóór dat
hij deze verliet, deed hij verscheidene harer poorten sloopen en hare grachten dempen,
om haar buiten staat te stellen zich te verdedigen en haar aldus tot gehoorzaamheid
te dwingen.
Overigens dacht niemand voorshands aan verzet. De blik-

(1) Walsingham: op. cit., deel II, blz. 61, 62. Istore et Croniques de Flandre, deel II, blz. 178.
Radulphus de Rivo: op. cit., blz. 52.
(2) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel II, blz. 467.
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semsnelle overwinning der Gentenaren had heel Vlaanderen in hunne handen geleverd.
De volkspartij, die, dank zij hunne bemoeiing, overal weder aan 't bewind kwam,
erkende hunne heerschappij. De andere steden vervielen tot den rang van onderdanen.
Philips Van Artevelde nam den titel van Ruwaard en liet de in de ‘herbergen’ der
makelaars en in 't slot van Male geroofde schatten naar Gent voeren. Het scheen alsof
de kasselrij Gent heel Vlaanderen ingelijfd had. Te midden van de vrijwillige of
gedwongen afvalligheid van het land, bleven de bezettingen van Dendermonde en
Oudenaarde nog alleen den graaf getrouw. In weinige dagen was de toestand
plotselings geworden gelijk hij onder Lodewijk van Nevers was. Toch waren de
redenen, die den val van Lodewijk van Male bewerkt hadden, teenemaal verschillend
van die, welke het graafschap tegen zijn vader in opstand gebracht hadden. Lodewijk
van Nevers was het vrijwillig slachtoffer van zijne toewijding aan Frankrijk, en zijn
noodlot is toe te schrijven aan de houding, die hij Vlaanderen in het voordeel van
hetzelve wilde doen aannemen. Daarentegen verschijnt de val van Lodewijk van
Male als het gevolg van eene staatkundige en maatschappelijke omwenteling. Hij
werd verwekt door het verbond van den vorst met de hooge poorterij, door dezes
ingrijpingen in de stedelijke vrijheden. In den twist dien hij beslecht, staan niet meer
Leliaards en Klauwaards(1), doch ‘goeden’ en ‘kwaden’ tegenover elkander. Men zou
zich grootelijks bedriegen, indien men in de hierboven beschreven gebeurtenissen
eene tegen Frankrijk gerichte vaderlandsche of nationale beweging zag. Want
Frankrijk, dat aan het verdrag van Athis verzaakte en Waalsch-Vlaanderen teruggaf,
boezemt den Vlamingen geenerlei vrees meer in, maar beschouwt zelf hun graaf als
een vijand.
Toch dient gezegd, dat Lodewijk, nu hij door de Gentenaren

(1) Het woord ‘Leliaards’ wordt voor de laatste maal in de door mij eruitgegeven Chronique
rimée (blz. 50) gebruikt. Zoo worden de Bruggelin en door de Gentenaars gewoonlijk
geheeten. Doch men ziet hoe zeer zijne beteekenis sedert het begin der XIVe eeuw veranderd
is, vermits de Leliaards nu juist de aanhangers des graven zijn. Het is overigens zeker, dat,
sedert de laatste oorlogen, de Vlaamsche democraten nog zeer vijandig jegens Frankrijk
waren en dat, zoo zij het woord Leliaard als eene beleediging tot hunne tegenstrevers richtten,
zij dit woord als synoniem van Franschman aanzagen.
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vernederd was, dadelijk begreep dat Frankrijk alleen hem redden kon. Hij onderdrukte
zijnen hoogmoed en trok smeekend naar het hof van Parijs. De val van dien vorst,
‘die zoo overmoedig geweest was, dat hij geen enkelen naburigen heer, noch zelfs
den koning van Frankrijk achtte(1)’, boezemde daar geenerlei medelijden in. Nochtans
bestonden machtige politieke redenen om hem de afgesmeekte hulp niet te weigeren.
De gebeurtenissen in Vlaanderen, die te Parijs en te Rowaan met geestdrift begroet
werden, scheen het koninkrijk, dat sedert eenige jaren door eene doffe misnoegdheid
ondermijnd was, met eene nakende omwenteling te dreigen. Anderzijds was men er
te weet gekomen, dat de Gentenaren, dadelijk na hunne zegepraal, afgezanten naar
koning Richard II gestuurd en hem als koning van Frankrijk erkend hadden, en dat
zij ook trachtten hem tot eene landing te bewegen(2). Bovendien waren de Vlamingen
Urbanisten: Gent verleende schuilplaats aan Jan Van Voest, die door Urbanus VI als
bisschop van Doornijk(3) erkend was, en Frankrijk, dat de zaak van Clemens VII als
zijne eigen zaak beschouwde, moest gereedelijk voor hem in de bres te springen.
Philips de Stoute, oom van den jeugdigen koning Karel VI, liet niet na hem dit
alles voor oogen te leggen. Door zijn huwelijk met Margareta van Vlaanderen zou
hij weldra in 't bezit van het graafschap komen; daarom wou hij zoo gauw mogelijk
een einde stellen aan een oorlog, die hem later in de grootste moeilijkheden wikkelen
kon en, middelerwijl, zijn erve verwoestte. Daarom wilde de listige vorst - onder
voorwendsel de belangen van het koninkrijk te verdedigen - de Gentenaren door het
Fransche leger doen bedwingen, dien moeilijken krijgstocht door zijn neef laten
bekostigen, en al den wrevel der Vlamingen van zich afkeeren en op de Kroon
brengen. Op behendige wijze verschalkt, was Karel VI slechts een werktuig in de
handen van den hertog van Bourgondië. In October 1382 begonnen zijne troepen
den kruistocht tegen de Urbanisten.

(1) Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel X, blz. 49.
(2) Rymer: Foedera, boek III, 3e deel, blz 142, 143. Froissart: loc. cit., blz. 454, Walsingham:
op. cit., deel II, blz 70, 71. Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 457.
(3) N. Valois: La France et le grand schisme, deel I, blz. 261.
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Philips Van Artevelde belegerde Oudenaarde, toen hij hunne aankomst aan de
Leieboorden vernam. Hoewel de koning van Engeland hem geenerlei hulp gezonden
had, aarzelde hij niet den slag te wagen. De Gentenaren, die meester van Vlaanderen
waren, hadden heel het land opgeëischt. Zij hadden vertrouwen in hunne sterkte, en
de heugenis aan den slag van Kortrijk gaf hun kloeken moed(1). Edoch, het leger, dat
zich te West-Rozebeke met de Franschen meten moest, was niet bezield met die
alvermogende geestdrift, die eendracht, welke het Vlaamsche leger in 1302 hadden
doen zegepralen. De Gentenaren en de wevers alleen wachtten den vijand met
ongeduld. De andere strijders verdedigden slechts met tegenzin eene zaak, die, zoo
zij zegepraalde, tot de uitsluitende overheersching eener partij moest leiden, al de
ambachten aan de werklieden der lakennijverheid moest offeren, en al de steden tot
vazallen van eene enkele harer moest maken. Die gestemdheid, alsmede onbehendige
maatregelen, even vóór 't gevecht door Artevelde getroffen, verklaren de jammerlijke
nederlaag van het Vlaamsche leger (27 November).
De slag van Rozebeke duurde ternauwernood eenige oogenblikken. De in eene
vastgesloten massa opgestelde troepen van Artevelde rukten logweg vooruit, na een
salvo hunner artillerie. De vijand week voor hen terug, doch omsingelde tevens hunne
vleugels en, nauwelijks zagen zij zich omringd, of zij liepen uit elkander, zonder het
gevecht man tegen man af te wachten. Te midden van den stroom vluchtelingen,
bleven de heldhaftige Gentenaren pal staan op hun post, en lieten zij zich ombrengen
zonder kwartier te vragen. 's Anderen daags vond men Artevelde's lijk onder de
gesneuvelden. Volgens tijdgenooten, telden de Vlamingen 26,000 dooden, de
Franschen slechts 43(2)!
Die ramp verwekte eene algemeene reactie tegen de politiek der Gentenaren. De
partij der ‘goeden’ vierde ze als een der

(1) Op 20 October schrijft Artevelde aan den koning: ‘wij hopen met de hulp Gods de zege te
hebben, als wij ze vroeger gehad hebben’. Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 462.
(2) Omtrent den slag en de krijgsverrichtingen, die hem voorafgingen, zie Köhler: Die
Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegfáhrung in der Ritterzeit, deel II, blz. 574 en
volg. (Breslau, 1886).
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Heilige Maagd verschuldigd mirakel(1). Ieperen en Brugge gaven zich op genade en
ongenade aan den koning over, erkenden Clemens VII als paus en leverden aan den
graaf hunne privilege-charters, terwijl de Franschen Kortrijk, dat de gulden sporen
van de in 1302 gesneuvelde ridders als eene tropee bebewaarde, in brand staken(2).
Verbanningen en terechtstellingen troffen weder overal de wevers en hunne
aanhangers.
Toch bleef hun nog eene laatste verschansing. Het ontembare Gent legde de wapens
niet neder. Het bezat nog mannen en kruit genoeg om den strijd voort te zetten, en
de nederlaag had het niet ontmoedigd, doch zijne wilskracht geprikkeld. Overigens
begreep de koning van Engeland hoe verkeerd hij had gehandeld, toen hij Gent alleen
tegen Frankrijk overliet. Hij besloot, tegen den Clementijnschen kruistocht van Karel
VI, een Urbanistischen kruistocht te stellen. In 1383 ontscheepte de bisschop van
Norwich te Kales en, na zich met de Gentsche strijdkrachten vereenigd te hebben,
belegerde hij Ieperen. Het verzet van de stad deed de poging mislukken, want het
gaf Philips van Bourgondië den tijd om den koning van Frankrijk met een nieuw
leger naar Vlaanderen te sturen. De blokkade werd opgeheven. De Engelschen trokken
terug naar hun land, en Gent stond, eens te meer, alleen tegenover zijne vijanden(3).
Grootsch in zijne wilskracht, liet het ‘leeuwennest’ nog de hoop niet varen. Onder
de aanvoering van Frans Ackerman bemachtigt het Oudenaarde, vervolgens Damme.
Een oogenblik heeft het den schijn, alsof de Gentenaren, door eene uiterste
krachtinspanning, opnieuw het vechtensmoede Vlaanderen zullen onderwerpen, want
zij alleen blijven, niettegenstaande hunne uitputting, vol strijdlust. Overigens blijven
zij op Engeland staat maken. Richard II zendt hun eene bezetting en stelt, na den
dood van Lodewijk van Male (30 Januari 1384), een ‘Ruwaard’ aan, die belast is het
graafschap te besturen tot op

(1) N. Despars: Chronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, deel III, blz. 73
(Brugge, 1840).
(2) Istore et Croniques de Flandre, deel II, blz. 181.
(3) G.M. Wrong: The crusade of 1383 known as that of the bishop of Norwich (Londen, 1892).
G. Skalweit: Der Kreuzzug des Bischofs Heinrich von Norwich (Königsberg, 1898).
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den dag, dat de erfgenaam des lands hem manschap zal doen(1). Doch die erfgenaam
is Philips de Stoute en is vast besloten ermee gedaan te maken. Hij beschikt naar
willekeur over den koning van Frankrijk en is dus te machtig om zich den toestand
van een Lodewijk van Nevers te laten welgevallen. Hij doet te Brugge eene Fransche
vloot verzamelen, onder voorwendsel den inval in Engeland voor te bereiden, en
stuurt zijn neef voor de derde maal naar het graafschap. Dat krijgsvertoon dient
overigens slechts om de Gentenaren schrik aan te jagen. Philips is al te behendig om
de wapenen te bezigen, zoolang overeenkomst niet onmogelijk is; hij onderhandelt
met hen, bejegent hen met de meeste welwillendheid, verzekert hun dat zij Urbanus
als paus zullen mogen beschouwen, waarborgt hun, in schier moderne bewoordingen,
de vrijheid van geweten(2), ja, hij geeft, om hen te vleien, aan de Fransche kanselarij
het bevel, hare brieven aan hen in het Vlaamsch op te stellen(3). Op den duur bereikt
hij zijn doel. Op 18 December 1385 wordt, tot groot spijt van Richard II, de vrede
te Doornijk geteekend(4). Deze schijnt Gent teenemaal voordeelig, daar hij al de
privileges der stad bekrachtigt en algeheele kwijtschelding verkondigt. In
werkelijkheid is hij de prijs, waarmede het huis van Bourgondië zijne intrede in de
Nederlanden betaalt. Met dien vrede begint ook het verval dier gemeentevrijheden,
wier zegepraal er door gehuldigd schijnt.

IV
Door zijne vrouw, had Philips de Stoute, bij den dood van Lodewijk van Male, niet
alleen Vlaanderen, met Mechelen en Antwerpen, en Artesië, doch ook de
graafschappen Nevers en Réthel en het vrijgraafschap Bourgondië geërfd(5). Samen

(1) Rymer: Foedera, boek III, 3e deel, blz. 174.
(2) N. Valois: op. cit., deel II, blz. 237.
(3) L Mirot: L'emploi du flamand dans la chancellerie de Charles VI. Bibliothèque de l'école
des chartes, deel LVII [1896], blz. 55.
(4) Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 505 en volg.
(5) Margareta van Frankrijk, moeder van Lodewijk van Male, had in 1361 van haren achterneef,
Philips van Rouvre, - den laatsten Capetingischen hertog van Bourgondië, - het vrijgraafschap
en Arteisë geërfd. Bij haren dood (9 Mei 1382) waren deze aan Lodewijk van Male
overgegaan.
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met het hertogdom Bourgondië, dat hij sedert 1363 bezat, en met het graafschap
Charolais, dat hij in 1390 kocht, gaven die grondgebieden, die wel is waarin twee
tamelijk ver van elkander verwijderde groepen gescheiden waren, hem eene geduchte
macht, eene klaarblijkelijke overhand op de huizen van Beieren en van Luxemburg,
wier nabuur hij in de Nederlanden werd. Doch meer nog dan die uitgestrekte
domeinen, gaf zijne hoedanigheid van prins van den bloede van Frankrijk hem een
aanzien en een gezag, waaruit hij al het mogelijke voordeel trok. Als oom en
invloedrijkste raadsman van Karel VI, beschikte hij over al de hulpbronnen des
koninkrijks, en wij zagen reeds, hoe hij die ten nutte maakte gedurende de oorlogen
in Vlaanderen. Terwijl de in België gevestigde takken van de huizen van Beieren en
van Luxemburg nooit geld of troepen uit Duitschland kregen om hunne politiek te
ondersteunen, kon Philips steeds op Frankrijk's hulp rekenen. Dank zij die hulp, kon
de vereeniging der Nederlanden ten voordeele van het huis van Bourgondië
geschieden. De Kroon begunstigde dus al de plannen des hertogs, doch ondervond
te laat, dat zij, aan hare eigen grenzen, een geduchten tegenstrever gewapend had.
Toch mag men in Philips den Stoute geen arglistigen bedrieger zien, die
gewetenloos zijn vaderland aan zijne persoonlijke staatkunde offert. In onderscheid
met zijne drie opvolgers, was hij, alles ingezien, een goede Franschman. In dit tijdstip
waarin de vaderlandsliefde zich in Frankrijk door eene den Engelschen vijandige
gezindheid uitte, had Engeland geen verwoeder vijand dan Philips. Ongetwijfeld
maakte hij misbruik van het vertrouwen, dat de koning in hem stelde, en wendde hij,
zonder het minste gewetensbezwaar, meer dan eens Frankrijk's leger en geldmiddelen
tot verwezenlijking zijner eigen plannen aan. Doch hij verwarde te goeder trouw
zijne belangen met de belangen der Kroon, in den waan dat zijne
grondgebiedsvergrootingen ook derzelve voordeelig waren. Hij kon rechtzinnig
denken, dat zijn wonderbaar fortuin de rechtmatige belooning was van de aan zijn
land en zijn koning bewezen diensten. Als hij in 1387 weigerde Rijsel, Dowaai en
Orchies aan Karel VI terug te geven, rechtvaardigde hij die weigering door aan te
voeren, dat hij in 't
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belang der Kroon met Margareta van Vlaanderen gehuwd was(1).
Toen hij, door het verkrijgen van Rijks-Vlaanderen en van het vrijgraafschap
Bourgondië, nu ook vazal van den keizer geworden was, moest hij natuurlijk trachten
zich in de richting van Duitschland te vergrooten. Met dat doel nam hij zijne toevlucht
tot een stelsel van echtverbintenissen, dat als de grondslag van de macht zijns huizes
werd. Het huwelijk zijner dochter Katharina met Leopold IV, hertog van Oostenrijk,
dat in 1377 besproken en in 1393 voltrokken werd, vervolgens dat zijner andere
dochter Maria met Amadeus van Savoye, verspreidden den Bourgondischen invloed
in Opper-Elzas en in de Alpen. Zoo deze huwelijken geenerlei rechtstreeksch voordeel
afwierpen, mag men niet vergeten, dat zij later Philips den Goede en Karel den Stoute
behulpzaam waren om hunne politiek in die streken te regelen. In de Nederlanden,
daarentegen, die nog slechts door een louter nominaal opperleenheerschap van
Duitschland verhieven, vergenoegde Philips zich niet met de toekomst voor te
bereiden. Zijne schranderheid deed hem dadelijk de gevoelige plaats ontdekken, en
in enkele jaren, wist hij, door de omstandigheden ten nutte te maken, met het beleid
van een voltrokken diplomaat, beslissende voordeelen te behalen.
Eenige dagen slechts vóór dat Philips zelf de kroon van Vlaanderen erfde, was
Wenceslaus van Brabant overleden (8 December 1383). Daar hij geene kinderen
achterliet, mocht het huis van Luxemburg, volgens de overeenkomst van 1357,
rekenen op dat prachtig vorstendom bij den dood van hertogin Joanna, die reeds zeer
oud was en dienvolgens niet lang meer te leven had. Onverwijld bedacht Philips de
middelen om het op zijne eigen familie over te brengen. Het verval der
Luxemburgsche macht in Duitschland bevorderde zijne plannen. De opvolger van
Karel IV, de onbekwame Wenzel, kon hem geene ernstige hinderpalen in den weg
leggen; anderzijds rekende hij op de genegenheid, die Joanna steeds aan Frankrijk
betuigd had, om haar in zijne ontwerpen te doen toestemmen. Uit eene in 1384
getroffen schikking, die hem feitelijk het beheer over het munt-

(1) Plancher: Histoire de Bourgogne, deel III, Oorkonden, blz. 89.
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wezen in Brabant overliet(1), blijkt hoeveel invloed hij, van toen af reeds, op de oude
hertogin had weten te verkrijgen. Met hare instemming onderhandelde hij het dubbel
huwelijk, dat de tusschenkomst van het Bourgondisch huis in het Lotharingische
deel der Nederlanden mogelijk zou maken.
De koning van Engeland, die steeds de politiek van Edward III getrouw gebleven
was, hield zich toen bezig met een huwelijk te bewerken tusschen de dochter des
hertogs van Lancaster en Willem, zoon en vermoedelijken erfgenaam van hertog
Albrecht van Beieren, stadhouder der graafschappen Henegouw, Holland en Zeeland(2).
Dat huwelijk moest Engeland weer vasten voet in de Nederlanden doen krijgen en
een geduchten tegenstrever voor de Bourgondische macht doen verrijzen. Om dat
huwelijk te beletten, moest men het Wittelbachsche huis naar Frankrijk trekken door
het vooruitzicht van grootere voordeelen dan Engeland het bieden kon, moest men
kortom tegenover Albrecht handelen als Karel V vroeger tegenover Lodewijk van
Male gehandeld had om hem met Richard II te doen breken. Het hof van Parijs, dat
hier klaarblijkelijk hetzelfde belang had als den Bourgondiër, trad de door dezen
uitgedachte plannen toe. Deze slaagden volkomen. Door bemiddeling van Joanna
van Brabant, trouwde Jan, graaf van Nevers, oudste zoon van Philips, met Margareta
van Beieren op denzelfden dag (12 April 1385) waarop zijne zuster Margareta hare
hand schonk aan Willem van Henegouw en Holland. Het huwelijk dat, eenige
maanden later (18 Juli), tusschen koning Karel VI en Elisabeth van Beieren gesloten
werd, bracht de Valois' en de Wittelbach's nog inniger bij elkander. Ongetwijfeld
beantwoordden die gebeurtenissen den wensch, dien Karel V op zijn sterfbed uitte,
menigvuldige huwelijken tusschen de Fransche dynastie en de Duitsche vorsten tot
stand te brengen(3). Doch vooral hadden zij voor gevolg, de stelling van Philips in de
Nederlanden onverwinbaar te

(1) L. Deschamps de Pas: Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de
Bourgogne, deel I, blz. 5-16 (Parijs, 1863).
(2) Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel X, blz. 307.
(3) A. Leroux: Nouvelles recherches critiques sur les relations politiques de la France avec
l'Allemagne de 1378 à 1461, blz. 46 (Parijs, 1892).
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maken. Het gewicht van de aan hertog Albrecht bewezen diensten onderwierp dien
vorst teenemaal aan zijnen invloed.
Doch dit was slechts de voorbode van eene nog voordeeliger onderneming.
Kort na Wenceslaus' dood, waren Brabant en Gelder om grensgeschillen
handgemeen geworden. Na herhaalde nederlagen, had Joanna de scheidsrechterlijke
uitspraak van den koning van Frankrijk ingeroepen, terwijl hertog Willem manschap
deed aan Richard II en een veetebrief zond aan Karel, ‘die zich koning van Frankrijk
noemt’ (10 Juli 1387)(1), om aldus tusschen Frankrijk en Engeland een oorlog te
verwekken, die de Nederlanden in beroering brengen moest en hem zou toelaten
zijne vechtzucht en zijne stoutmoedigheid den toom te vieren. Die uitdaging werd
met de grootste verbazing te Parijs ontvangen. Velen konden in den beginne aan
zooveel vermetelheid niet gelooven. Philips van Bourgondië aarzelde niet, zich als
verdediger der beleedigde koninklijke waardigheid aan te stellen en eene voorbeeldige
straf voor den onbeschaamde te vragen. Hij wist den tegenzin te overwinnen, dien
menige raadsheer der Kroon voor een verren en kostelijken krijgstocht tegen een
onbeduidend personage koesterde. Nadrukkelijk voerde hij aan, dat de vernedering
des hertogs ook eene vernedering voor Engeland wezen, en Frankrijk's aanzien in
het Noorden der Nederlanden, ja in Duitschland verhoogen zou. Wat hij zich wel
wachtte te zeggen, is dat hij bij voorbaat op Joanna's erkentelijkheid rekende en dat
wellicht een geheim verdrag de vroeger aan keizer Karel IV gedane beloften zou te
niet doen, en hem hare erfenis zou toezeggen. De invloed van den hertog had de
overhand. Eens te meer zou het Fransche leger voor Bourgondië vechten en de koning
de kosten van den oorlog betalen.
Om Brabant te sparen, leidde Philips, die het plan van den veldtocht gemaakt had,
de Fransche troepen langs een omweg, langs de moeilijke banen van de Ardennen
en den Eifel. De

(1) Froissart: Chroniques, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel XIII, blz. 335. - Omtrent den oorlog
met Gelder, zie Th. Lindner: Geschichte des Deutschen Reichs unter König Wenzel, deel I,
blz. 81 en volg. (Brunswijk, 1875). Vergel. L. Schaudel: Campagne de Charles VI en 1388
contre le duché de Gueldre (Montmédy, 1900).
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soldaten lieten zich overigens door zijne praktijken niet bedriegen. Zij begrepen, dat
zij slechts werktuigen in de handen des hertogs waren en Philips moest heel wat
bespraaktheid aan den dag leggen om hun gemor te stillen. Even goed zielkundige
als bekwaam politieker, veinsde hij de houding der troepen aan schrik toe te schrijven:
de soldaten, in hunne eigenliefde gekwetst, hernamen terstond den marsch. De
veldtocht was overigens slechts eene lastige soldatenwandeling. Philips verkoos niet
te vechten. Het jaargetijde was reeds ver gevorderd als men in Gelder kwam, en,
vóór Willem's krachtdadige houding, vergenoegde Karel VI zich met korte
verontschuldigingen en met de onderteekening van den vrede met Brabant (12 October
1388). Daarna, bracht hij zijn leger, in de herfstregens en langs beslijkte wegen, zoo
spoedig mogelijk naar Frankrijk terug.
Die onbezonnen tocht verhoogde geenszins den Franschen invloed in Duitschland
noch in de Nederlanden. Daarentegen onderwierp hij hertogin Joanna geheel aan
Philips' invloed. Als de Roomsche koning zoo krachteloos was, dat hij de Duitsche
Rijksgrens door een Fransch leger liet schenden, mocht men ook ongestraft het
verdrag scheuren, waarbij het Brabantsche erf aan het huis van Luxemburg
gewaarborgd werd. Philips maakte zulks ten nutte. Hij eischte openlijk namens zijne
vrouw, Margareta van Vlaanderen, nicht der hertogin, de erflating derzelve. Met
dezer toestemming, verscheen hij vóór de Staten van Brabant en stelde hij hun voor,
mits teruggave van Mechelen en Antwerpen aan Brabant, hem als erfgenaam te
erkennen. Wenzel was wel verontwaardigd over deze vermetele schennis der aan
zijn vader gedane beloften, doch zijne stelling in Duitschland was al te zeer geschokt,
om aan doelmatigen wederstand te kunnen denken. Hij bepaalde zich tot een ijdel
protest en verzocht insgelijks de Staten, zich in zijn voordeel te verklaren(1). Deze
bleven tusschen beide pretendenten onzijdig en wilden vóór Joanna's dood geene
beslissing nemen. Doch Philips werkte in 't duister voort. Joanna, in aanmerking
nemende, dat, ‘volgens natuurlijke wet en recht’, hare nicht haar in het hertogdom

(1) Dynter: Chron. ducum Brabant., deel III, blz. 144 en volg.
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Brabant moest opvolgen, overigens wenschende allen twist na haren dood te vermijden
en ten slotte overwegende, dat Philips meer waarborg aanbood ‘dan eenig ander vorst
of heer of vrouwe’ om ‘in peis en rust’ hare Staten te besturen, stond hem, op 28
September 1390, haar land als eigendom af en behield nog slechts het vruchtgebruik
en de uitoefening der heerlijkheid(1).
Die schitterende zegepraal der Bourgondische politiek vernietigde niet alleen de
hoop van het huis van Luxemburg: men mag ze ook aanschouwen als de eerste poging
in de Nederlanden om het opperleenheerschap des Keizerrijks af te schudden. In dit
opzicht verschijnt zij ook als het gevolg eener beweging, die, sedert de XIIe eeuw,
de Lotharingische vorstendommen langzamerhand van Duitschland losmaakte.
Inderdaad, Joanna grondde haar recht om over Brabant te beschikken op de bewering,
dat het hertogdom haar als ‘vrijgoed’ behoorde, en derhalve niet van den Roomschen
koning verhief.
Wenzel moest die tweevoudige inbreuk op zijne dynastische aanspraken en op
zijne heerlijke rechten lijdelijk toezien. Hunnerzijds, verzetten de Brabanders zich
niet tegen de beslissing der hertogin. Doch, zoo zij wel door het huis van Bourgondië
wilden geregeerd worden, verstonden zij niet, aan hetzelve hunne territoriale
zelfstandigheid te offeren; zij wilden een afzonderlijken vorst. In 1393 wees Philips
daartoe Antoon, zijn tweeden zoon, aan. Drie jaar later, ging Joanna naar Parijs om
vóór haren dood nog eens de ‘prinsen van de leliën’ te zien(2); daar besloot zij, dat
Antoon bij haar zou opgevoed worden om de zeden en het bestuur van het land te
leeren kennen. In eene plechtige vergadering van den koninklijken raad, stond zij
bovendien Limburg aan Philips af.
Wenzel werd in Augustus 1400 afgezet en Ruprecht van de Palts in zijne plaats
gekroond. Daardoor scheen het, dat het Duitsche Rijk zich wèl zou bemoeien met al
deze plannen, waaruit het tot dan toe gesloten was geweest. De hertog van

(1) Brab. Yeesten: deel II, blz. 674. Zie Lindner: op. cit., d. II, blz. 101.
(2) Chronique du Religieux de Saint-Denys, deel II, blz. 436. - Zie in de Brabantsche Yeesten,
deel II, blz. 710 en volg., de akten betreffende den afstand van Brabant.
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Gelder, die in 1397 den oorlog tegen Brabant herbegonnen had, riep de hulp des
nieuwen Roomschen konings in. Een tijd lang dacht Ruprecht er zekerlijk aan, naar
de Nederlanden te trekken(1). Doch de wanorde in het Rijk en zijne eigen zwakheid
lieten hem niet toe daaraan gevolg te geven, en Willem van Gelder zag zich
gedwongen bij den hertog van Orléans de hulp te zoeken, die zijn opperleenheer hem
niet verstrekken kon(2). Bondgenooten en vijanden van het huis van Bourgondië in
de Nederlanden wendden dus allen hunne blikken naar Frankrijk. De twist van Philips
met Lodewijk van Orléans strekte zich echter niet tot die landen uit. De hertog van
Gelder stierf op 16 Februari 1402 en, het volgend jaar, bevestigden de Staten van
Brabant de tusschen Philips en Joanna getroffen familieschikkingen.
Philips deed, tijdens een verblijf in Brabant, de ziekte op, waaraan hij onverwachts
op 27 April 1404 te Halle op drie-en-zestigjarigen ouderdom overleed. Die ‘wijze,
koele en schrandere vorst, die vooruitzag bij alles wat hij deed(3)’, had in de
Nederlanden onverhoopte uitkomsten bereikt. Hij liet zijn huis meester van Artesië,
van Vlaanderen, van Brabant en van Limburg, zegepralend over het huis van
Luxemburg en in 't bezit van de overhand over het huis van Wittelsbach, dat
medegesleept was in een bondgenootschap, waarin het schier tot den rang van
beschermeling verlaagd was. Zoo die snelle voortgang zekerlijk aan Philips'
behendigheid te wijten was, mag men echter niet ontkennen, dat Duitschland's
zwakheid en de steun, dien hij gedurig bij Karel VI vond, daartoe veel bijgedragen
hadden. Daar hij naar believen over de hulpmiddelen der Kroon beschikte, te Parijs
alles deed wat hij wilde, 's konings krankzinnigheid ten nutte maakte om de regeering
des koninkrijks te bemachtigen, den dauphin (in 1403) deed trouwen met Margareta
van Bourgondië, dochter van zijn zoon

(1) Dynter: loc. cit., blz. 140.
(2) Chronique du Religieux de Saint-Denys, op cit., deel III, blz. 8. - Leroux: op. cit., blz. 97. E. Jarry: La vie politique de Louis de France, duc d'Orléans, blz 250 (Parijs, 1889)
(3) Froissart, aangehaald door Kervyn de Lettenhove: Histoire de Flandre, deel IV blz. 3.
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Jan zonder Vrees, daar hij, kortom, zich bij elke gelegenheid achter de Kroon verborg,
was hij in de oogen der Belgische vorsten de vertegenwoordiger en het onbetwiste
hoofd van het huis van Valois. Hij zelf was overigens een echte Valois, weshalve
Frankrijk bij uitnemendheid het doel en het veld zijner handelingen was. Uit alles
blijkt, dat hij niet vermoedde dat hij een nieuwen Staat stichtte, die later met zijn
eigen vaderland in botsing moest komen, en dat zijn kleinzoon eens Parijs verlaten
zou, om als vorst te Brussel te gaan tronen. Zijne louter dynastische politiek beoogde
geen ander doel, dan aan zijne nazaten den eersten rang in Frankrijk te verzekeren,
en 't is in Vlaanderen en in Brabant, dat hij den hertog van Orléans meende te zullen
overwinnen en de opperheerschappij over 't koninkrijk dacht te zullen verwerven.
Meest altijd verbleef hij te Parijs of in zijne erflanden van Bourgondië; in het Noorden
verscheen hij slechts als oorlog of diplomatie hem daar riepen. Hij bleef een
vreemdeling voor de bewoners dier streken, wier taal, noch zeden, noch karakter hij
kende; zijne regeering liet hier dan ook geenerlei herinnering achter. Overigens zeer
verstandig, begreep hij dat hij met geene overijling handelen mocht tegenover zijne
nieuwe onderdanen, die hij voor de eerste maal op het slagveld van Rozebeke ontmoet
had. Hij zocht ze te winnen door zijne gematigde houding en door het herstellen van
orde en vrede. De Hanzeaten, die tijdens den burgeroorlog Brugge ontvlucht waren,
kwamen er terug (Oct.-Dec. 1392); de groote steden dachten slechts aan het herstellen
der door de onlusten veroorzaakte schade. Zij luisterden niet naar den Gentschen
hoofdman Pieter Van den Bossche, die hen, van uit zijne ballingschap, tot nieuwen
opstand aanspoorde(1). Door behendige middelen, zonder het minste geweld, kreeg
men ze zelfs zoo verre, dat zij den paus van Rome verlieten(2), en zoodoende de laatste
banden verbraken, die haar nog aan Engeland hechtten.

(1) Kervyn de Lettenhove: Des alliances de la commune de Gand avec Richard II, roi
d'Angleterre. Bullet. de l'Acad. de Belg., deel XX [1865], blz. 304.
(2) N. Valois: op. cit., deel II, blz. 270.
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Hoofdstuk II
Jan zonder Vrees en Philips de Goede
I
Monstrelet vertelt dat Philips de Stoute, toen hij zijn einde voelde naderen, zijne
zonen vermaande, ‘goed, rechtzinnig, eerlijk en gehoorzaam te wezen jegens koning
Karel van Frankrijk, zijn edel kroost, zijne kroon en gansch zijn rijk(1)’. Men weet
hoe Jan zonder Vrees dien raad volgde. Drie jaar later liet hij den hertog van Orléans
vermoorden en werd hij, in gemeen overleg met koningin Isabella van Beieren, de
dwingeland van Frankrijk, in afwachting dat hij zich tegen hetzelve met de Engelschen
zou verbinden. Bij hem, is de Valois teenemaal door den Bourgondiër verdrongen.
De hem door zijn vader nagelaten macht is te groot, zijne belangen strekken zich
reeds te verre buiten de grenzen des koninkrijks uit, om zich tegenover de Kroon als
vazal te blijven vernederen. Hij heeft niets meer van den aard, de zeden, het streven
van een ‘prins van de leliën’: Zijne vrouw was eene Beiersche, zijne dochter was
getrouwd met Adolf van Kleef, zijne zuster was gehuwd in Oostenrijk, zijn broeder
was de echtgenoot van Elisabeth van Görlitz. Hij zelf was klein van gestalte en had
een dik, platgedrukt hoofd, een grof, onbevallig uiterlijk; hij sprak moeilijk, had een
linksch voorkomen, besteedde weinig zorg aan zijn opschik, speelde nooit grof, doch
was zeer te huis in de practische politiek en week voor niets terug om zijn doel te
bereiken(2). Ver-

(1) Uitg. Douet d'Arcq, deel I, blz. 88 (Parijs, 1857).
(2) Zie een portret van Jan in het Museum van Chantilly, kabinet Clouet.
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telt men overigens niet, dat hij, als om zich van het hof af te zonderen, de twee
Vlaamsche woorden ‘Ik hou’ tot spreuk had aangenomen? Als zijne vijanden, zijne
euveldaden of zijne kuiperijen hem het verblijf te Parijs te gevaarlijk maakten,
verschool hij zich, als in eene vesting, in zijne noordelijke landen; daar kon hij,
onoverwinbaar, in volle veiligheid nieuwe ondernemingen beramen(1).
Zijne vijanden zochten hem daar te treffen. Reeds in de laatste levensjaren van
Philips den Stoute, loert de hertog van Orléans op eene gelegenheid om de
Nederlanden binnen te dringen, ten einde er de Bourgondische macht te fnuiken. In
1397 komt hij in betrekking met Huibrecht van Eltern, hofmeester van het hertogdom
Luxemburg, vorstendom dat sedert 1388 door koning Wenzel aan zijn neef Judocus
van Moravië in pand gegeven was. Het jaar nadien, voert hij de onderhandelingen
voor het huwelijk van zijn oudsten zoon met Elisabeth van Görlitz, nicht van Wenzel,
ten slotte koopt hij in 1402, tegen 100,000 kronen, Judocus' rechten af en neemt hij
den titel van ‘momboor en stadhouder van het land en hertogdom Luxemburg en het
graafschap Chiny(2)’. Daarbij dient gevoegd, dat hij eenigen tijd later, in 1405, een
verbond tusschen den hertog van Gelder en Karel VI tot stand brengt(3). Die pogingen,
in eene streek waar Jan zonder Vrees geene tegenstrevers wilde dulden, moesten
veel bijdragen om dezen tot den moord van 23 November 1407 aan te zetten. Die
misdaad ruimde niet alleen in Frankrijk het hoofd der Armagnac's uit den weg: zij
vernielde meteen den eenigen hinderpaal, die de ontwikkeling van het huis van
Bourgondië in de Nederlanden ernstig belemmeren kon.
Inderdaad, ten tijde van dien moord heerschte dat huis reeds van de Noordzee tot
de Maas. In den loop van enkele maanden, kreeg Jan zonder Vrees door het afsterven
zijner moeder Mar-

(1) Zie eene voortreffelijke beschrijving van hem in A. Coville: Les cabochiens et l'ordonnance
de 1413, blz. 29 en volg. (Parijs, 1888).
(2) A. de Circourt: Documents luxembourgeois à Paris concernant le gouvernement du duc
d'Orléans. Publications de l'Institut de Luxembourg, deel XL [1889], blz. 55, 63, 65, 73, 77,
91.
(3) Jarry: op. cit., blz. 320. - De hertog trouwde met Maria van Harcourt, eene nicht des konings.
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gareta (16 Maart 1405) de graafschappen Vlaanderen en Artesië, en erfde zijn broeder
Antoon, door het overlijden van hertogin Joanna (1 September 1406), de
hertogdommen Brabant en Limburg. Daardoor werd de Schelde een Bourgondische
stroom. Tusschen Frankrijk en Duitschland, welke die stroom eeuwen lang gescheiden
had, vormde zich eene dichte massa van aan broeders behoorende vorstendommen,
welke zich als eene wig tusschen de twee Staten kwam steken, en beider grens langs
weerskanten verschoof.
Hoewel de dynastie in een Vlaamschen en een Brabantschen tak verdeeld was,
behield ze toch eenheid van streven en van richting. Op 21 Juli 1405, hadden Jan en
Antoon zich verbonden elkander te helpen en te verdedigen(1). Hun derde broeder,
Philips, had uitdrukkelijk de familieschikkingen erkend, die hem slechts het graafschap
Nevers en de baronnie Donzy gaven(2). Anderzijds had de dood van hertog Albrecht
van Beieren, op 12 December 1404, de houding van het huis van Wittelsbach
geenszins gewijzigd. Willem IV, Albrecht's opvolger, had het vroeger tusschen zijn
vader en Philips den Stoute gesloten verbond ten spoedigste met Jan en Antoon
vernieuwd(3).
Die geweldige toeneming van de Bourgondische macht werd niet alleen verkregen
door listig geleide kuiperijen en onderhandelingen tusschen vorsten. Zoo Philips de
Stoute zich tot die middelen bepaalde, was het met zijne zonen anders gesteld. Deze
steunden zich klaarblijkelijk op de openbare meening: de Brabanders werden
uitgenoodigd, partij te kiezen, en zij uitten zich voor Bourgondië. Inderdaad, de
Roomsche koning Ruprecht had aanspraak gemaakt op Brabant, dat ten gevolge van
Joanna's afsterven aan het Duitsche Rijk vervallen was. Herhaaldelijk schreef hij aan
de Staten om hen te bewegen, den kort te voren gehuldigden troonroover te verlaten.
Die moeite was vergeefsch(4). Sedert al te lang werd het Duitsche opperleenheer-

(1) Plancher: op. cit., deel III, oorkonden, blz. 245. - Inderdaad, in 1407 zendt Jan zonder Vrees
troepen aan zijn broeder. De la Chauvelays: op. cit., blz. 165.
(2) Brabantsche Yeesten, deel II, blz. 730.
(3) Plancher: op cit., blz. 245.
(4) Wenzel's afzetting was gedeeltelijk gestaafd op het feit dat, onder zijne regeering,
Rijks-Vlaanderen en Brabant van het Rijk afgetrokken werden. Ruprecht beloofde bij zijne
troonsbestijging Brabant weder te krijgen. F. Rachfahl: Die Trennung der Niderlande vom
Deutschen Reiche. Westdeutscht Zeitschrift, deel XIX [1900], blz. 80 en Leroux: op cit., blz.
51.
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schap in de Nederlanden nog slechts als een ijdel woord, als een vorm zonder
werkelijkheid beschouwd. In den grond, oordeelde Joanna gelijk de Staten. Deze
ook beschouwden Brabant als een vrijleen en verstonden over zich zelven te
beschikken. Zij hadden Antoon in volle onafhankelijkheid erkend, en duldden niet,
dat zijne op hunne toestemming gegrondveste wettigheid betwist werd. Kortom, zij
handelden tegenover den Roomschen koning als de Vlamingen in de XIIe eeuw
tegenover den koning van Frankrijk gehandeld hadden, toen zij hem het recht
ontzegden, hun een graaf op te dringen, en vrijelijk Dirk van den Elzas als vorst
erkend hadden. Daar als hier, kreeg de wil des volks de overhand op dien des
opperleenheeren. Het volk gaf Brabant aan het huis van Bourgondië en stelde het
zoodoende in staat, later over de gezamenlijke Nederlanden te regeeren. Antoon
vermeed overigens zorgvuldig eene openlijke vredebreuk met Duitschland. Hij kreeg
van den tegenkoning Wenzel het verlei, dat de rechtmatige koning hem weigerde(1).
De aanslag van zijn broeder op den hertog van Orléans leverde hem, rond dat
zelfde tijdstip, de gelegenheid, nogmaals een stap voorwaarts te doen. Hij liet hem
inderdaad toe, zijn streven naar Luxemburg te richten. De verwerving van dat
grondgebied, dat, wel is waar, schaarsche hulpmiddelen bezat en luttel bevolkt was,
doch eene voortreffelijke strategische stelling naar de zijde van Duitschland bood
en dat, daar het zich naar het Zuiden uitstrekte, eenmaal met behulp van eenige
nieuwe inlijvingen, Bourgondië met de Nederlanden kon vereenigen, beloofde hem
kostbare voordeelen. En was het overigens niet te vreezen, dat Luxemburg, zoo het
in het bezit van Wenzel bleef, die onbekwaam was het te verdedigen en gedurig in
geldverlegenheid verkeerde, vroeg of laat bij een vijandelijk huis de begeerte deed
ontstaan, de plannen van den hertog van Orléans weder op te nemen en het als
operatie-basis eener flankbeweging tegen Vlaanderen en Brabant te laten dienen?
Die beschouwingen noopten

(1) Dynter: loc. cit., blz. 178.
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ongetwijfeld Antoon, aan Wenzel de hand zijner nicht Elisabeth van Görlitz te vragen.
Het huwelijk werd op 16 Juli 1409 gevierd en, twee jaar later, bij den dood van
Judocus van Moravië, werd Luxemburg aan den hertog van Brabant verpand(1).
De Luxemburgers, die tot hiertoe teenemaal vreemd aan het overige deel der
Nederlanden gebleven waren, en door de gedurige afwezigheid hunner vorsten aan
eene volkomen zelfstandigheid gewend geworden waren, zagen niet zonder onrust
het Bourgondische leenheerschap op hen nedervallen. Zoo een deel der burgerij
Antoon genegen was, verborg het grootste deel des adels, welke in die uitsluitend
landbouwende en nog teenemaal leenroerige streek verreweg de overhand had, hem
zijne vijandige gevoelens niet. Huibrecht van Eltern greep naar de wapens om de
plaatsen Montmédy, Damvillers, Orchimont en Ivoy voor het huis van Orléans te
behouden. Doch tusschen hem en Antoon was de strijd te ongelijk. Daar hij niet meer
tellen mocht op Frankrijk, waar Jan zonder Vrees nu heer en meester was, wendde
hij zich tot Duitschland en riep hij de hulp in van zijn nieuwen koning Sigmund, die,
daar hij zelf tot het huis van Luxemburg behoorde, er dubbel belang bij had, hem te
helpen.
Het heeft geenszins aan Sigmund gelegen, dat het huis van Bourgondië niet op
den linkeroever der Schelde teruggedreven werd en dat het Duitsche Rijk niet geheel
het Lotharingische deel van België terugnam. Zoo beide ondernemingen mislukten,
was het niet alleen omdat zijne krachten niet in verhouding stonden tot de grootheid
van het beoogde doel: het is ook en vooral omdat hij wilde opgaan tegen de beweging
die, sedert eeuwen, de lotsbeschikkingen der Nederlanden regelde.
De territoriale onafhankelijkheid dier gewesten was in de XVe eeuw al te stevig
bevestigd, dan dat het nog mogelijk was daarmede geene rekening te houden. Door
den strijd aan te gaan tegen den vorst, dien de Brabanders vrijelijk gekozen hadden,
verbitterde hij slechts hun nationaal bewustzijn. In den schoot

(1) F. Richter: Der Luxemburger Erbefolgestreit in den Jahren 1438-1443, blz. 3 en volg.
Westdeutsche Zeitschrift. Ergänzungs-heft V [1889]. - N. Van Werveke: Die Erwerbung des
Luxemburger Landes durch Anton von Burgund (Luxemburg, 1891).
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der Staten vond hij geen enkelen aanhanger, en zijne aanvallen tegen het huis van
Bourgondië vermochten slechts, het inniger met zijne nieuwe onderdanen te verbinden,
het als het ware inheemscher te maken en zijne toekomst voorgoed te bevestigen.
Terwijl Brabant zijne zelfstandigheid tegenover Duitschland verdedigde, verdedigde
het terzelfder tijd zijn nieuw vorstenhuis tegen het Rijk. Tegenover Sigmund nam
het, wel is waar in teenemaal verschillende omstandigheden, eene houding aan gelijk
die welke Vlaanderen sedert het einde der XIIIe eeuw bestendig nam tegenover de
Capetingers en de Valois, zoodat, tusschen het door de Vlamingen bestreden
opperleenheerschap van Frankrijk en het door de Brabanders ondermijnde
opperleenheerschap van het Duitsche Rijk, de Nederlanden ten slotte ten voordeele
van het huis van Bourgondië onafhankelijk bleven.
Sigmund bedroog zich teenemaal omtrent de redenen van den wederstand tegen
zijne plannen. Hij zag niet en kon niet zien, dat de oorzaak van dit verzet te zoeken
was in de overleveringen des lands, dat dit verzet, kortom, deel uitmaakte van die
onzijdigheidspolitiek, die ook in de vorige eeuw den door de vorsten en door Artevelde
gevolgden gedragsregel voorgeschreven had en waarvan, onder keizer Barbarossa,
Henegouw's graaf Boudewijn V het allereerste voorbeeld gegeven had. Hij
beoordeelde de gebeurtenissen naar haren uiterlijken schijn, zonder hare innerlijke
oorzaken na te vorschen en meende daardoor, dat de Brabanders, toen zij zich tegen
hem en vóór den Bourgondiër verklaarden, zich terzelfder tijd vóór Frankrijk
verklaarden. ‘Gij wilt dus Franschen zijn?’ riep hij eens hunne afgezanten toe(1). Daar
de Nederlanden, sedert het verdrag van Verdun, tusschen Frankrijk en Duitschland
verdeeld waren, konden zij, volgens hem, niet aan een van beide ontsnappen, zonder
aan het andere te behooren en, in onderscheid met hunne bewoners, kon hij niet
bevroeden, dat eene derde oplossing - onafhankelijkheid van beide - mogelijk was.

(1) ‘Dixit insuper [rex] quod Brabancia ex antiquissimis temporibus semper spectasset ad
imperium et Germaniam, et ad hoc ipse reduceret vel ob hoc collum suum exponeret, petendo
anima irato: Vultis ita esse Francigenae!’ Dynter: loc. cit., blz. 333.
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Sigmund's ondernemingen tegen Antoon van Brabant waren aanvankelijk naar
Luxemburg gericht. Hij beval openlijk verzet, en, reeds op 7 September 1413, erkende
hij Huibrecht van Eltern als zijn stadhouder en overhandigde hij hem de rijksbanier(1).
Deze maatregelen waren al te beteekenisvol om 's hertogs argwaan niet te wekken.
Als in 1414 de koning zich te Aken kronen liet, vreesde Antoon een aanval tegen
Brabant; derhalve verzamelde hij zijne troepen en weigerde hij, op aandringen zijner
raadsheeren, vóór hem te verschijnen om hem te huldigen(2). Gelijk voorheen Gwijde
van Dampierre was hij dus bezitter van een rijksleen, zonder dat hij daarvan het verlei
ontvangen had. Daar hij echter niet openlijk met Sigmund breken wilde, onderhield
hij met hem onderhandelingen die, zoo zij tot geenerlei uitslag leidden, hem toch
tijd lieten winnen. Zoo stonden de zaken, toen hij, op 25 October 1415, den dood
vond in den slag van Azincourt. Hij werd, als eerste in de Nederlanden inheemsch
geworden Bourgondisch vorst, door zijne onderdanen innig betreurd; zijn lijk werd
naast de oude hertogen in de abdij van Tervuren bijgezet.
Antoon liet twee minderjarige zonen achter. De Staten erkenden dadelijk Jan, den
oudste van beiden, als hun heer, en voegden hem een regentschapsraad toe(3). De
haast, waarmede zij deze zaak afhandelen, verklaart zich gemakkelijk door de
aanspraken, die Sigmund zeker zou doen gelden. Vast besloten daarmede geene
rekening te houden, wilden zij Sigmund door het voltrokken feit ontwapenen.
Inderdaad, reeds in Januari 1416 kwamen 's keizers afgezanten naar Brussel. Namens
hun meester, verklaarden zij Brabant aan het Duitsche Rijk vervallen en herinnerden
zij bovendien aan de verdragen, bij welke Joanna vroeger haar erf aan keizer Karel
IV toegezegd had. Daarenboven eischten zij de uitbetaling van den lijftocht van
Elisabeth van Görlitz en de aflevering in hunne handen van alle bij dezer huwelijk
en bij de verpanding van Luxemburg door

(1) Dynter: loc. cit., blz. 242. W. Altmann: Die Urkunden Kaiser Sigmunds, nrs 720, 212, 1004,
1148a, 1162 (Innsbruck, 1896-1900).
(2) Dynter: loc. cit., blz. 268.
(3) Ibid., blz. 305.
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Wenzel aan Antoon bewilligde brieven(1). De toestand werd hachelijk toen Elisabeth
partij trok voor Sigmund, Brussel ontvluchtte en zich naar Duitschland begaf. Doch
de Staten dachten er geen oogenblik aan, hunnen vorst te verlaten. Daar Jan zonder
Vrees, mits 25,000 gouden kronen, hun zijne hulp tegen den Roomschen koning
toegezegd had(2), lieten de Brabanders zich niet uit het veld slaan. Zij wisten, dat
Sigmund in het Rijk weerhouden was en hen dus niet aanvallen kon, dat hij niets
anders vermocht dan, overigens te vergeefs, de Luikenaars tegen hen ophitsen. In
stede van te vechten voerde men onderhandelingen, doch men kon het niet eens
worden.
Ondertusschen stierf hertog Willem IV van Beieren (31 Mei 1417). Hij liet aan
zijne eenige dochter Jacoba(3) de graafschappen Henegouw, Holland en Zeeland en
de heerlijkheid Friesland achter. Deze jeugdige prinses, die getrouwd was met Jan
van Touraine, zoon van Karel VI, moest later koningin van Frankrijk worden, doch
zag dien droom verzwinden door schielijken dood van haren echtgenoot(4). Het reeds
oude bondgenootschap tusschen de huizen van Bourgondië en van Beieren, dat dit
eerste huwelijk bewerkt had, bracht er weldra een ander tot stand. Als Willem IV
zijn einde voelde naderen, wilde hij aan zijne dochter den steun van Jan zonder Vrees
verzekeren. Hij had met hem de echtverbintenis van Jacoba met den jongen hertog
van Brabant onderhandeld. Het huwelijk werd twee maanden na zijnen dood, op 31
Juli 1417,

(1) Dynter: loc. cit., blz. 313, Altmann, nrs 1921, 2016e. - Omtrent de Brabantsche quaestie, zie
L. Galesloot: Revendication du duché de Brabant par l'empereur Sigismond, 1414-1437,
Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 4e reeks, deel V [1898], blz. 437 en volg.
(2) Dynter: loc. cit., blz. 324. - Jan zonder Vrees had eerst, doch vruchteloos, getracht de voogdij
over zijn neef te krijgen. Ibid., blz. 320 en volg. Gachard: Documents concernant l'histoire
de la Belgique qui existent dans les dépôts littèraires de Dijon et de Paris, blz. 96 (Brussel,
1843).
(3) Zij was geboren op 25 Juli 1401, op St-Jacobsdag; vandaar haar naam. F. von Löher: Jakobäa
von Bayern und ihre Zeit, deel I, blz. 233 (Nördlingen, 1869).
(4) G. du Fresne de Beaucourt: Histoire de Charles VII, deel I, blz. 22 (Parijs, 1881). - Reeds
in 1416 had Willem zijne dochter als zijne erfgename doen erkennen door de Staten zijner
landen (Blok: op. cit., deel II, blz. 113). Doch Sigmund had geweigerd het verlei aan de
jeugdige prinses te verleenen (Ashbach: Geschichte Kaiser Sigmunds, deel II, blz. 164
[Hamburg 1839]), waardoor hij hertog Wiltem nog meer in het Fransch-Bourgondisch verbond
wierp.
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gevierd. Na het huis van Luxemburg, ruimde het huis van Wittelsbach dus op zijne
beurt de plaats voor de Bourgondische dynastie. De politiek van Philips den Stoute
behaalde eene onverhoopte zegepraal. Brabant, Henegouw, Holland, Zeeland en
Friesland gingen vereenigd worden door het huwelijk van twee kinderen, welke
zelven stonden onder het protectoraat van den almachtigen vorst, die de beide
Bourgondiën, Artesië en Vlaanderen bezat en over de Fransche regeering beschikte(1).
Dit ongehoord geluk werd door een onverwachten hinderpaal gestoord. Jan van
Beieren, keurbisschop van Luik en broeder van Willem IV, vergat de diensten welke
Jan zonder Vrees hem vroeger bewezen had, toen hij de Luiksche opstandelingen in
de vlakte van Othée(2) verpletterde, en eischte eensklaps de voogdij over zijne nicht
en het stadhouderschap over hare landen. Sigmund, dien het huwelijk van Jacoba
met Jan van Brabant met eene nieuwe en ernstiger ingrijping in de rechten van het
Duitsche Rijk bedreigt, biedt hem zijn bijstand. Hij verzoekt de kerkvergadering van
Constanz en paus Martinus V dat huwelijk, ter wille van de nauwe bloedverwantschap
der verloofden, te verbieden(3). Doch de afgezanten van Jan zonder Vrees en van den
hertog van Brabant waren hem vóór geweest. Zij hadden den paus overhaald, en deze
had het noodige verlof gegeven; de herroepingsbul, die de Roomsche koning hem
wist te ontrukken, kwam te laat in de Nederlanden. Martinus V liet haar overigens
volgen door een gesloten brief, waarbij Jan de toelating kreeg zijne gemalin te
houden(4). Het huwelijk werd schielijk op 10 Maart 1418 in den Haag gesloten.
Sigmund had er nog geene kennis van, toen hij achttien dagen later het huwelijk
verbood en Jan van Beieren plechtig beleende met de graafschappen Henegouw,
Holland en Zeeland(5). Daarenboven deed hij hem, in de lente van het volgend jaar,
trouwen met de weduwe van hertog Antoon, Elisa-

(1) In 1417 had de macht van Jan zonder Vrees in het koninkrijk haar toppunt bereikt. Du Fresne
de Beaucourt: op. cit., deel I, blz. 26.
(2) Zie verder, hoofdstuk III
(3) Altmann: op cit., nr 2589.
(4) Dynter: loc. cit., blz. 360 en volg.
(5) Altmann: op. cit., nr 3075-3077.
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beth van Görlitz, waardoor hij hem op tweeërlei wijze tegenover het huis van
Bourgondië stelde. Nu ontstond tusschen Jan van Brabant, die ondersteund was door
Jan zonder Vrees, en Jan van Beieren, die door Sigmund geholpen werd, een verwoede
strijd, die kan vergeleken worden met dien, in de XIIIe eeuw, tusschen Gwijde van
Dampierre en Jan van Avesnes.
Dat staatkundig geschil werd nog verscherpt door de vijandschap van de partijen,
die, sedert eene halve eeuw, Holland verdeelden. De Hoekschen verklaarden zich
voor Jacoba en haren echtgenoot, terwijl de Kabeljauwschen de partij van Jan van
Beieren aanhingen(1). Ongetwijfeld, waren deze laatsten opgetreden als bondgenooten
van den Roomschen koning en hadden zij het voorbeeld van de Vlaamsche Leliaards
der XIIIe eeuw gevolgd, dan hadden zij van Sigmund eenige werkelijke hulp mogen
verwachten. Maar als zij gewaar werden, dat hij over geenerlei krijgsmacht beschikte,
zagen zij naar hem niet om. Zij bekommerden zich weinig om de belangen des
Duitschen Rijks. De Henegouwers lieten nog duidelijker dan de Hollanders hun
inzicht blijken. Hunne Staten bevestigden, dat de Roomsche koning geenerlei recht
op het graafschap had, hoewel het in het Duitsche Rijk gelegen was(2). De keizerlijke
zaak had ondertusschen alleen gediend om aan Jan van Beieren een voorwendsel te
verstrekken, het erf zijner nicht te overweldigen, en het valt niet te betwijfelen, dat
die zaak hem, in den grond, teenemaal onverschillig was. Na eene mislukte
onderneming van den Brabander tegen Dordrecht, bood Philips van Bourgondië, aan
wien de in Frankrijk teruggehouden Jan zonder Vrees zijne zaken in de Nederlanden
toevertrouwd had, den krijgsvoerenden zijne bemiddeling aan. Op 13 Februari 1419
beleenden Jacoba en Jan IV hunnen oom met een deel van Holland en lieten zij hem
den titel van ‘Ruwaard’ nemen. Die schikkingen, zonder 's keizers tusschenkomst
getroffen, waren blijkbaar voordeelig aan den ouderen tak van het huis van
Bourgondië, die, als scheidsrechter tusschen de beide partijen,

(1) Voor dit alles, zie Blok: op. cit., deel II, blz. 115 en volg.
(2) Gachard: Analectes historiques. Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 3e reeks, deel VII [1865],
blz. 19.
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zijn gezag aan beide opdrong en zich voorbereidde, dit gezag later nog uit te breiden.
Zij getuigen van het vernuft des jongen vorsten, die ze verzon, en daarmede zijne
politieke loopbaan aanving. Eenige maanden nadien moest Jan zonder Vrees den op
den hertog van Orléans gepleegden moord boeten: op 10 September 1419, tijdens
eene samenkomst met den dauphin op de brug van Montereau, werd hij door de hand
eens sluipmoordenaars gedood.

II
Die moord wijzigde teenemaal den toestand van het huis van Bourgondië. Hij rukte
als het ware eensklaps de banden los, die het aan Frankrijk hechtten. Tot hiertoe
hadden de hertogen, hoe zeer zij er zich ook op toelegden, hunne bezittingen in het
Duitsche Rijk te vergrooten, steeds het koninkrijk als het hoofddoel hunner politiek
beschouwd. Philips de Stoute had er zich meester gemaakt van de regeering, Jan
zonder Vrees had ze, met verbittering, eerst aan den hertog van Orléans, vervolgens
aan den dauphin betwist. Aanvoerders eener machtige partij, beschermers der Parijzer
burgerij, verwant met tal van grootvazallen der Kroon, konden zij, daar zij naar
believen over de koninklijke legers en geldmiddelen beschikten, hunne vorderingen
in den vreemde doen doorgaan als het gevolg van het gezag, dat zij in Frankrijk
bezaten; de door den schijn bedrogen vreemdelingen hadden terecht die vorderingen
als uitingen van Frankrijk's macht kunnen beschouwen. Doch met den moord van
Montereau begint een nieuw tijdvak. Voortaan is 't niet meer in en door Frankrijk,
doch buiten en tegen Frankrijk, dat het Bourgondisch huis de doorvoering zijner
plannen zal betrachten. Te vergeefs heeft Philips de Goede zich gansch zijn leven
op zijne dubbele hoedanigheid als Franschman en als Valois geroemd; het is klaar,
dat hij met het koninkrijk gebroken heeft en dat hij zich tegenover hetzelve als een
onafhankelijk vorst aanstelt. Als eerste handeling zijner regeering sluit hij een innig
bondgenootschap met den erfvijand zijner voorvaderen, den koning van Engeland.
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De moord op Jan zonder Vrees was overigens maar de toevallige aanleiding dier
breuk. Men zou zich teenemaal bedriegen, zoo men Philips' houding eenvoudig
toeschreef aan het voornemen, den dood zijns vaders op schitterende wijze te wreken(1).
Het ware nog onjuister ze, met sommige geschiedschrijvers, door beweegredenen
van persoonlijke eerzucht te verklaren of daarin slechts het gevolg van politieke
kuiperijen te zien, en den hertog te beschouwen als een werktuig van koningin Isabella
van Beieren en van de partij die, in Frankrijk, tegenover de aanhangers van den
dauphin stond. Want men vergete niet, dat het huis van Bourgondië, sedert zijne
vorderingen in de Nederlanden, noodzakelijker wijze medegesleept werd in eene
beweging, die het meer en meer van Frankrijk losscheurde. Nieuwe belangen wekten
zijne aandacht. Naarmate dit huis de erven der Belgische vorsten verkreeg, zag het
zich, als het ware, verplicht zijn Fransch karakter af te leggen, om zijne politiek te
richten volgens de eischen en het streven zijner nieuwe onderdanen. Reeds is een
beteekenisvol verschil te merken tusschen de houding van Philips den Stoute en die
van Jan zonder Vrees. De openlijke vijandschap van den eerste jegens Engeland is
bij den tweede reeds zeer verminderd: hij onderhandelt met die mogendheid en blijft
onzijdig in den oorlog, die op den rampzaligen slag van Azincourt uitloopt. Zoo die
houding deels te verklaren is door de vijandschap tusschen den hertog en den dauphin,
toch is zij nog door andere redenen ingegeven en valt het niet te betwijfelen, dat Jan,
bij zijne handelwijze tegenover Hendrik V, vooral de belangen van den Vlaamschen
handel in 't oog had en opzettelijk Lodewijk van Male's voorbeeld volgde. Men weet
overigens, dat hij zich vroegtijdig beijverde om zijn zoon op de hoogte te brengen
van de taal en de zeden der landen waarover hij later heerschen zou, en dat deze, in
zijne jeugd, meer verbleef in het ‘Prinsenhof’ te Gent dan te Parijs(2).

(1) Zooals gedaan wordt door de meeste Fransche geschiedschrijvers en inzonderheid door Du
Fresne de Beaucourt: op. cit., deel I, blz. 192.
(2) Philips de Stoute gaf reeds aan zijn zoon Jan zonder Vrees een Vlaamschen leermeester,
meester Boudewijn van der Niepe. Zie J.J. Verdier: Philippe le Hardi duc de Bourgogne,
blz. 37 (Troyes, 1900). Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel II,
blz. 93, 400.
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Het moet dus geene verwondering baren, dat Philips, na den dood zijns vaders, een
bondgenootschap met Engeland sloot. Een oorlog tegen Frankrijk moest hem voorgoed
van het opperleenheerschap der Kroon verlossen. Zijne politiek, die voortaan zuiver
monarchaal wordt, lijkt in niets meer naar die eens grootvazals, en weldra eischt hij
voor zijne gezanten bij het Bazeler concilie het recht, onmiddellijk naast die der
koningen en vóór die der keurvorsten des Duitschen Rijks te zitten(1).
Philips zette zich dadelijk, met koortsachtige bedrijvigheid aan 't werk om, samen
met de Engelschen, de macht van het Fransche koningdom te ondermijnen. Reeds
einde September 1419 stelde hij zich in betrekking met Hendrik V; op 7 October
beriep hij te Mechelen een familieraad, die zijne plannen goedkeurde, en op 21 Mei
teekende hij het verdrag van Troyes, waarbij de dauphin vervallen werd verklaard
van zijne rechten op de Kroon en Frankrijk aan den Engelschen monarch geleverd
werd(2). Doch hij ging niet verder en liet zich niet door zijne bondgenooten
medesleepen, want zijn doel was bereikt: de macht van den eenigen Staat, die hem
onrust baren kon, was gebroken. Zoo hij, op 31 Augustus 1421, in den slag van
Saint-Riquier tegen de Franschen strijdt, zoo hij in 1423 de vriendschapsbanden met
Engeland aanhaalde door zijne zuster Anna aan den hertog van Bedfort ten huwelijk
te schenken, weigert hij daarentegen, bij den dood van Hendrik V, de waardigheid
van regent, die hij aan Bedfort afstaat. Het is klaar, dat heel zijne aandacht op de
Nederlanden gevestigd is. Nooit verwijderen zijne legers zich verre van de
Nederlandsche grenzen. Reeds in 1428, doet hij zich de steden aan de Somme afstaan,
die zijne landgoederen naar het Zuiden dekken en, na den dood zijner vrouw Michaëla
van Frankrijk, trouwt hij met de weduwe van zijn oom Philips van Nevers, Bona van
Artesië (1422), om zijne stelling in zijne noordelijke bezittingen te bevestigen.
Geslepen politieker als hij is, bedient hij zich van Engeland om zich tegelijk èn tegen
Frankrijk èn tegen het Duitsche Rijk te

(1) Plancher: op. cit., deel I, oorkonden, blz. 116 en volg.
(2) Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel I, blz, 324.
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stellen, terwijl hij zijne plannen met vastberadenheid doorvoert en de omstandigheden
ten nutte maakt, om, in enkele jaren, het door zijne voorgangers begonnen werk te
voltooien.
De onverwachte gevolgen van de schitterendste diplomatische overwinningen
zijns vaders, het huwelijk van Jacoba van Beieren met Jan IV van Brabant, leidden
tot zijne eerste zegepraal. Zelden werden minder passende echtgenooten door een
politiek huwelijk vereenigd. De tegenstelling was even treffend in lichamelijk als in
zedelijk opzicht: Jan was zwak, droefgeestig en krachteloos, terwijl Jacoba ‘zeer
bevallig, geestig en sterk, kortom geene passende vrouw voor een zwakkeling was(1)’.
Weldra hadden staatkundige oorzaken de eerste en intieme redenen tot oneenigheid
versterkt. Jacoba had het op 13 Februari 1419 met haren oom Jan van Beieren gesloten
verdrag maar als eene wapenschorsing beschouwd. Zij bleef steeds in betrekking
met de Hoekschen en hoopte, door hun toedoen, terug in het bezit van haar erfdeel
te komen; zij was dan ook zeer verontwaardigd toen haar gemaal, wellicht onder den
invloed van Philips den Goede, die een nieuw geschil wenschte te vermijden, zich
met Jan verzoende en hem zelfs, in 1420, de regeering over Holland afstond. De
onbekwame hertog, die in de macht zijner gunstelingen was, bestuurde zijne landen
zoo slecht, dat onlusten ontstonden in Brabant, waar de Staten zich meester maakten
van de regeering en Philips van Saint-Pol, broeder huns vorsten, tot stadhouder
aanstelden. Dit alles diende Jacoba tot voorwendsel om de wijk te nemen naar haar
graafschap Henegouw, van waar zij heimelijk naar Engeland trok. De omstandigheden,
waarin haar tegelijk door den paus verboden en toegelaten huwelijk gesloten was,
deden bij haar de gedachte ontstaan, dezes ongeldigheidsverklaring te vragen. Zonder
echter het pauselijk besluit af te wachten, trad zij overmoedig in het huwelijk met
den hertog van Gloucester (Oct. of November 1422), tot groote ergernis van de
bewoners der

(1) Georges Chastellain: OEuvres, uitg. Kervyn de Lettenhove, deel I, blz. 210 (Brussel, 1863).
- Het museum van Kopenhagen bezit eene oude kopij van het door Jan van Eyck geschilderd,
doch verloren geraakt portret van Jacoba; deze kopij is afgetrokken in L. Kaemmerer: Hubert
und Jan Van Eyck, blz. 47 (Bielefeld-Leipzig, 1898).
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Nederlanden, die nog de herinnering aan het koninkrijk Lotharingen bewaarden en
in den voorspoed der Bourgondische politiek wellicht de mogelijkheid der herstelling
van dit rijk zagen, en haar gedrag met dat van koning Lotharius II vergeleken(1).
Door Jacoba tot vrouw te nemen, bleef Humfred van Gloucester trouw aan het
politiek stelsel, dat, sedert Edward III, de Engelsche vorsten in hunne betrekkingen
met de Nederlanden gevolgd hadden. Hij meende nog, dat het mogelijk was eenige
gewesten van dezelve los te scheuren om de vastelandsbezittingen der Engelsche
monarchen te vergrooten(2). Hij gaf zich geene rekenschap van de veranderingen, die
sedert het einde der XIVe eeuw geschied waren. Hij zag niet in, dat het in die streken
voortaan almachtige huis van Bourgondië zich dezelve uitsluitend wilde voorbehouden
en geenerlei vreemde inmenging dulden zou. Gloucester's broeder en politieke
tegenstrever, de hertog van Bedfort, liet zich hierin niet misleiden. Hij begreep, dat
eene Engelsche bemoeiing in Henegouw en in Holland dadelijk tot eene toenadering
tusschen Philips den Goede en Frankrijk leiden, en al de sedert 1420 door zijne hulp
behaalde veroveringen in gevaar brengen zou. Engeland bezat toen overigens de
macht niet meer, waarover het onder de vorige regeering beschikte. Het ware
waanzinnig geweest, het huis van Bourgondië te tarten, juist toen het diens medehulp
minder dan ooit derven kon. Bedfort spande dus al zijne pogingen in, om zijn broeder
te doen afzien van een aanval tegen den hertog, en slaagde daarin twee jaar lang(3).
Om terzelfder

(1) Dynter: loc. cit., blz. 461.
(2) Als Jacoba met Gloucester trouwde, had zij dezen als haar erfgenaam erkend, en verklaard,
dat hare landen eeuwig met Engeland moesten verbonden blijven. Löher: Beiträge zur
Geschichte der Jakobäa von Bayern. Abhandl. der III Klasse der Münchener Akad. der
Wissenschaften, boek X, 1e deel, blz. 48 (Munchen, 1865).
(3) Philips en Gloucester hadden hem tot scheidsrechter genomen Zie Löher: Beiträge enz., blz.
52. Gachard: Rapport enz., 124. - Bedfort moet overigens in die omstandigheden eene tamelijk
dubbelzinnige rol gespeeld hebben. Terwijl hij eenerzijds Philips' vertrouwen zocht te winnen,
smeekte hij anderzijds den paus, Jacoba's nieuw huwelijk geldig te verklaren (J. Stevenson:
Letters and papers illustrative of the wars of te English in France during the reign of Henry
VI, deel II, blz. 388 [Londen, 1864]). - Omtrent het zoogenaamd komplot van Bedfort tegen
Philips, en waarin men slechts eene kuiperij moet zien om dezen met Engeland in oneenigheid
te brengen, zie Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel II, blz. 378, 658.
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tijd openlijk de vriendschap te betuigen, die hem aan Philips hechtte, trouwde hij
met dezes zuster, eenige maanden na het huwelijk van Gloucester en Jacoba.
Zijnerzijds bleef Philips niet werkeloos. Niet alleen viel hij den paus lastig om het
nieuwe huwelijk ongeldig te doen verklaren, doch bovendien verbond hij zich nog
inniger met Jan van Beieren, die eene ontscheping der Engelschen in Holland vreesde,
en deed zich door hem als zijn erfgenaam erkennen. In die omstandigheden, was er
voor Gloucester's zaak geene hoop meer. Toch had hij volle vertrouwen in zijne
krachten en besloot hij, in October 1424, zijn geluk te wagen. Van Kales trok hij,
aan de spits van 6000 boogschutters, naar Henegouw, en daar liet hij zich als graaf
huldigen. Jan van Brabant, die dien aanval niet kon afslaan, deed dadelijk beroep op
Philips. Het Bourgondisch leger, dat aangevoerd was door 's hertogs bekwaamsten
krijgsman, Jan van Luxemburg, en versterkt was door Jacoba's tegenstanders in
Henegouw(1), kon den vijand gemakkelijk verslaan. Gloucester trok naar Engeland
om nieuwe strijdkrachten te verzamelen, doch bleef zoo lang weg, dat Jacoba, die
in Bergen belegerd en door iedereen verlaten was, zich moest overgeven aan Philips,
die haar de stad Gent als verblijfplaats aanwees. Eenige weken later slaagde zij er
in, als schildknaap verkleed, naar Holland te vluchten, waar de Hoekschen dadelijk
voor haar opstonden (31 Augustus 1425).
Die nieuwe poging der stoutmoedige vorstin was voor Philips veel gevaarlijker
dan hare vruchtelooze onderneming tegen Henegouw. Inderdaad, Jan van Beieren
was kort te voren (6 Januari 1425) schielijk gestorven, en de Roomsche koning
maakte dien dood ten nutte om het graafschap nogmaals voor het Duitsche Rijk terug
te vorderen. Doch Philips werd weldra gewaar, dat hij in Duitschland teruggehouden
was door den Hussietenkrijg en door een dreigenden inval der Turken in Hongarije
en zich dus geenszins tegen zijne plannen verzetten kon. Hij maakte de gelegenheid
met eene wonderbare behendigheid

(1) Omtrent die partij der tegenstrevers van Jacoba, wier bestaan Löher ten onrechte loochent,
zie de Mémoires van P. Fénin, uitg. Dupont, blz. 229 (Parijs, 1837).
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ten nutte. Terwijl Sigmund zich er bij bepaalde, de rechten des Rijks ‘door charters(1)’
te verdedigen, stuurde hij naar Holland het puik zijner troepen, die ‘in den
wapenhandel en in oorlogszaken goed geoefend en aangevuurd waren(2)’. Hij bewerkte
een bondgenootschap met Zweder van Kuilenburg, bisschop van Utrecht, en met
Arnold van Egmond, hertog van Gelder(3). De Hoekschen hadden zich voor Jacoba
verklaard: dat was den Kabeljauwschen voldoende om zijne partij te kiezen. Die
toetreding verstrekte hem meteen de ondersteuning der steden: Dordrecht, Leiden,
Haarlem, Amsterdam ontvingen gereedelijk Picardische en Bourgondische kapiteins
binnen hunne muren. Tegenover Philips, die de door handel rijkgeworden burgerij
rondom zich schaart en die voortaan een overwegenden invloed in gansch de zeestreek
oefent, verschijnt Jacoba, die slechts op den adel steunen kan, als de laatste uiting
van de Nederlandsche leenroerigheid.
Van weerskanten werd een verwoede strijd gevoerd, en de hertog gaf daarbij
zooveel blijk van wilskracht, als vroeger van politiek vernuft. Van 1426 tot 1428
blijft hij bestendig in Holland, waar hij zelf den marsch zijner troepen bestuurt, en,
terwijl hij tegen Jacoba strijdt, nog macht genoeg heeft om Zweder van Kuilenburg
te Utrecht tegen Rudolf van Diepholt te helpen en om Arnold van Egmond en de
Staten van Gelder in hun wederstand tegen Adolf van Julich te ondersteunen. Hij is
de spil van alle gebeurtenissen tusschen Schelde en Zuiderzee, tusschen Noordzee
en IJsel. Hij vernielt een Engelsch leger te Brouwershaven (Januari 1426), belegert
Amersfoort, verslaat Jacoba op Wieringen, blokkeert de kust. Zijne zegepraal moet

(1) ‘Nam, licet ipse rex Romanorum per suas literas patentes scripserat et mandaverat nobilibus
et oppidis Hollandie et aliarum terrarum vicinarum ut sibi assisterent,... nullam tamen
armatorum potenciam sed solum cartas et literas transmisit sine viribus et virtute, unde dicit
versificator:
Imperium cartis, urbs verbis vulvaque palmis
Si defensantur, sine viribus esse putantur.
Dynter: loc. cit., blz. 473.
(2) Monstrelet: op. cit., deel IV, blz. 256.
(3) Voor al die gebeurtenissen, zie het omstandig verhaal van Löher: Jakobäa von Bayern, dien
men slechts eene klaarblijkende vooringenomenheid tegen Philips den Goede verwijten kan.
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beslissen èn over den strijd tusschen Hoekschen en Kabeljauwschen, èn over het lot
van het bisdom Utrecht en over dat van Gelder.
Jacoba, die ten einde raad is, roept met vertwijfeling Gloucester ter hulp. Deze,
tot onmacht gebracht door de houding van den regent Bedfort, die Engeland belet
aan den oorlog deel te nemen, kan haar, door de Bourgondische kruisers heen, slechts
onvoldoende troepen zenden. Na 's pausen uitspraak van 9 Januari 1424, die zijn
huwelijk ongeldig verklaart, laat hij haar overigens in den steek, om met zijne
minnares Eleonora Cobham te trouwen. Jacoba moet zich dan wel overgeven. Bij
het verdrag van Delft, van 3 Juli 1428, erkent zij Philips als ‘Ruwaert ende oir der
landen van Henegouwen, van Holland, van Zeeland ende van Friesland(1)’, staat zij
hem al hare vestingen af en belooft zij, zonder zijne toestemming, niet te zullen
hertrouwen. De Hoekschen zijn voorgoed verslagen, en alle steden zweren
getrouwheid aan Philips, zonder de minste rekening te houden met de door Sigmund
tegen haar geslingerde Reichsacht. Zoo gaat het prachtig erfdeel des huizes van
Beieren op het huis van Bourgondië over. Eene laatste poging van Jacoba, die, om
Philips' aanhangers te verdeelen, in 1432, met dezes stadhouder in zijne
noorderlanden, Frans van Borselen, trouwde, moest jammerlijk mislukken. De hertog
maakte zich van de beide echtgenooten meester, en Jacoba; die te kiezen had tusschen
de onthalzing haars echtgenoots en den afstand van de grafelijke kroon, die haar door
het verdrag van Delft gebleven was, moest zich deze laatste vernedering laten
welgevallen om het hoofd haars gemaals te redden. Op 12 April 1433 verwisselt
Philips zijn titel van ruwaard tegen dien van graaf; Jacoba wordt de prooi van tering
en vertwijfeling en sterft, op 9 October 1436, gansch vergeten in het slot Tellingen
bij Leiden.
Twee jaar na het verdrag van Delft, telde Brabant, op zijne beurt, onder Philips'
heerlijkheden. De jammerlijke en machtelooze Jan IV was op 17 April 1427 overleden
en, overeenkomstig

(1) Van Mieris: Groot charterboek van Holland en Zeeland, deel IV, blz. 917. - De Staten van
Henegouw hadden Philips, op 1 Juli 1427, als ‘erf en regent’ van het land erkend.
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het erfrecht, had zijn broeder, Philips, graaf van Saint-Pol, hem opgevolgd(1).
Krachtdadig en eerzuchtig als deze was,wilde hij het juk afschudden, dat zijn al te
machtige neef zijn voorganger opgelegd had. Hij meende te trouwen met eene prinses
van het huis van Anjou, dat bevriend met den koning van Frankrijk en Philips vijandig
was; daardoor geraakten de beide takken van het Bourgondisch huis schier in onmin(2).
Doch de omstandigheden, die de vereeniging der Nederlanden reeds zoo dikwijls
bevorderd hadden, kwamen haar weer ter hulp: Saint-Pol stierf kinderloos op 4
Augustus 1430. Philips' vijanden lieten niet na, dien dood, welke hem zoo te stade
kwam, aan vergiftiging toe te schrijven.
De hertog, inderdaad, zonder zich om Sigmund's nieuw protest te bekommeren(3),
vorderde terstond vóór 's lands Staten, de erflating zijns bloedverwants. Hertogin
Margareta van Beieren, zuster van hertog Antoon, deed ook harerzijds hare rechten
gelden. Doch hare zaak was op voorhand verloren. Vlaanderen, Holland en Henegouw,
die Brabant insloten, waren allen in 't bezit van Philips; Brabant kon er dus niet aan
denken, zich te midden der Nederlanden af te zonderen en zich te verlaten op eene
vrouw, die dan nog behoorde tot dat huis van Beieren, dat nu, ter wille van Jacoba's
treurig einde, niets meer te hopen had. De Staten verklaarden zich eenparig voor
Philips(4), die reeds op 5 October zijne blijde inkomst te Leuven deed en, bij zijne
zoo lange reeks titels, nu ook die van hertog van Lotharingen, van Brabant en van
Limburg en van markgraaf des Heiligen Roomschen Rijks voegde.
Bedenkt men, dat hij in 1421 het graafschap Namen gekocht had, dat hij almachtig
was in het bisdom Utrecht, dat hij in Gelder hertog Arnold van Egmond ondersteunde
tegen zijn mededinger Adolf van Julich, die door den Roomschen koning

(1) Natuurlijk ondanks Sigmund, die, sedert den dood van hertogin Joanna, Brabant als terug
aan het Duitsche Rijk vervallen beschouwt, en den nieuwen hertog ‘injustus occupator et
violentus detentor’ heet, Gachard: Rapport enz., blz. 149.
(2) Dynter: loc. cit., blz. 493.
(3) Gachard: loc. cit., blz. 148, 149.
(4) Dynter: loc. cit., blz. 502.
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te vergeefs met dat land beleend was, dat hij naar believen over de bisdommen
Kamerijk en Doornijk beschikte, en openlijk Luxemburg bedreigde; bedenkt men
verder, dat hij zeker was van de goedkeuring zijner nieuwe onderdanen in het pas
ingelijfde land en dus geenerlei tegenstrever te vreezen had, en dat hij zich, ten slotte,
gelijktijdig vrijmaakte van het opperleenheerschap èn van den koning van Frankrijk,
tegen welken hij zegevierend een oorlog doorstond, èn van den Roomschen koning,
die hem wegens zijne aanspraken ten voordeele van het Duitsche Rijk op Brabant,
Henegouw, Holland, Zeeland en Friesland, dwingt zich als onafhankelijk vorst aan
te stellen, dan zal men licht begrijpen in welk hoog aanzien de vorst moest staan,
welke, in minder dan vijftien jaren, de rijkste vorstendommen met de grootste steden
der westerwereld tot een nieuwen Staat had weten te vereenigen.
Doch die verbazende macht, met de nieuwe plichten welke zij hem oplegde en de
nieuwe ontwerpen die zij hem liet koesteren, zou hem voortaan medesleepen in eene
politiek, die zeer verschilde van degene, welke hij tot hiertoe gevolgd had. Het
Engelsch verbond, waaraan hij steeds trouw gebleven was, werd hem nu onnoodig,
ja schadelijk. Hij had dit slechts beschouwd als een middel om Frankrijk bezig te
houden, terwijl hij de Nederlanden in zijn bezit nam. Eens zijn werk volbracht en
stevig bevestigd, had hij geene reden meer, een kostelijken oorlog voort te zetten(1),
die slechts ten voordeele van Engeland kon uitloopen. Hij had nu zijn vader
genoegzaam gewroken; hij herinnerde zich thans, dat hij tot het huis van Valois
behoorde, en dat zijn neef, de koning van Frankrijk, de rechtmatige erfgenaam der
Kroon was. Overigens begonnen zijne landen Vlaanderen, Brabant en Holland, onder
de mededinging der Engelsche lakenweverij, erg te lijden. Zij eischten beschermende
maatregelen tegen dezelve, en in 1428 en 1434 had men den invoer van Engelsche
lakens en garens in de Bourgondische Staten moeten verbieden. Die maatregel had
de betrekkingen tusschen Philips en zijne bondgenooten verkoeld.

(1) Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel II, blz. 437.
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De dood van Bedfort's vrouw in 1432 verslechtte nog den toestand: de hartelijkheid,
die tot hiertoe tusschen de beide schoonbroeders geheerscht had, maakte plaats voor
een immer stijgend wantrouwen.
Keizer Sigmund's houding verwekte ten slotte de onvermijdelijk geworden
vredebreuk. Verbitterd door de bestendige vorderingen van den Bourgondischen
invloed, die, na de Nederlanden overweldigd te hebben, zich nu in Duitschland begon
te verspreiden, en die op de kerkvergadering van Bazel openlijk de zaak des pausen
voorstond, besloot hij, in Juni 1434, met den koning van Frankrijk een verbond tegen
Philips te sluiten(1). In den loop van den winter zond hij dezen laatste eene
oorlogsverklaring en sloeg hij hem in den rijksban. Philips liet zich door die
bedreigingen niet uit het veld slaan. Hij kende uit eigen ervaring de zwakheid des
keizers en wist dat deze, voor een aanvallenden oorlog, op de hulp der Duitsche
vorsten niet rekenen mocht. Wel is waar, verklaarde de Hanze zich bereid, eene vloot
uit te rusten, maar zij had het slechts gemunt op de Hollandsche steden, wier
toenemende zeehandel hare eigen scheepvaart in de Noordzee en in de Baltische zee
begon te hinderen. Doch de Hanze had geene landingstroepen; alles wat zij vermocht,
was zeeschuimerij toelaten, en deze had zoo zeer haren handel als dien van den vijand
geschaad. Overigens werden 's keizers aanspraken even krachtdadig door de Staten
van Brabant, van Henegouw en van Holland als door den hertog zelf verworpen; in
geval van nood, mocht deze dus rekenen op de geldmiddelen en de strijdkrachten
van al zijne landen. Zoo weinig vreesde hij Sigmund, dat hij, in stede van te
onderhandelen, hem openlijk trotseerde en dat hij, de beschuldigde, nu aanklager
werd. Op 14 Juli 1434 richtte hij een overmoedig manifest tot de vorsten en steden
des Duitschen Rijks, alsmede tot de koningen van Denemarken en van Polen(2).

(1) Deutsche Reichstagsakten, deel XI, blz. 404 (Gotha, 1898). Zie Löher: Kaiser Sigmund und
Herzog Philipp von Burgund. Historisches Jahrbuch der Hist. Klasse der Bayr. Akad. der
Wissenschaften, 1866, blz. 362 en volg. Leroux: op. cit., blz. 187 en volg. Du Fresne de
Beaucourt: op. cit., deel II, blz. 480 en volg.
(2) Deutsche Reichstagsakten, loc. cit., blz. 422. Dynter: loc. cit., blz. 508-517. - Eenige maanden
later, stelt Philips zich, tegenover Sigmund, nog stoutmoediger aan, door zijne houding
tegenover Renatus van Anjou. Zie Lecoy de La Marche: Le roi René, deel I, blz. 109 en volg.
(Parijs, 1875).
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In den aanhef van dit stuk, zette hij zijn goed recht uiteen, dan ging hij voort met
onbeschaamd te bevestigen, dat hij nooit geweigerd had den keizer te huldigen voor
de heerlijkheden, die van het Duitsche Rijk verhieven; vervolgens schandvlekte hij,
in de heftigste bewoordingen, het gedrag van een opperleenheer, die een verbond
dorst sluiten met den moordenaar van den vader van een zijner vazallen en die,
volgens hij zegde, zich door het geld van den dauphin had laten omkoopen. Hij
eindigde met de schier onverholen bedreiging, in geval van oorlog, alle
handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en zijne Staten af te breken. Philips had
zeer behendig gesproken tot de vorsten, tegenover welke hij zich aanstelde als de
verdediger van de door den keizer bedreigde territoriale zelfstandigheid, en tot de
steden, die het handelsverkeer met de Nederlandsche havens niet derven konden.
Ook bereikte hij teenemaal zijn doel. De antwoorden, die hij van alle zijden ontving,
lieten hem rekenen op de onzijdigheid des Duitschen Rijks.
Toch bracht het verbond van Sigmund met Karel VII hem in erge verlegenheid.
Sedert zijne laatste grondgebiedsvergrootingen op den rechteroever der Schelde, was
het beste deel zijner domeinen in het Duitsche Rijk gelegen, en daarom werd het
uiterst noodzakelijk, zijne stelling van dien kant voorgoed te bevestigen. Hij wilde
zich niet langer overweldiger en muiter laten heeten. Hij wou zoo spoedig mogelijk
den rechtstitel bezitten, die de stelling, welke hij thans in Europa innam, wettelijk
bekrachtigde, en dien rechtstitel kon hij slechts van den keizer bekomen. Doch hoe
zou hij dien verkrijgen, zoo lang de keizer tegen hem door Frankrijk ondersteund
werd? Hij moest zich dus eerst tot Frankrijk wenden; eene verzoening met hetzelve
zou de inlijving van Lotharingen bij de bezittingen van het Bourgondische huis
voorgoed bevestigen. Ongetwijfeld zou deze verzoening Engeland verontwaardigen.
Doch zij beantwoordde al te zeer aan Philips' welbegrepen belang, dan dat hij langer
aarzelen zou. De toeneming zijner macht en de richting
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zijner politiek naar de zijde van Duitschland geboden hem vaar wel te zeggen aan
een verbond, dat gesloten was toen hij, in de Nederlanden, nog maar Vlaanderen en
Artesië bezat.
De onderhandelingen tusschen de gezanten van Philips en die van Karel VII
begonnen in den aanvang van het jaar 1435(1). Het beoogde doel strekte veel verder
dan eene bijzondere overeenkomst. Eerst vooral trachtte men een bestendigen vrede
te bewerken tusschen Frankrijk en Engeland, tusschen Bourgondië en het Duitsche
Rijk. De paus en de kerkvaders van het concilie beijverden zich om de
onderhandelingen te doen gelukken, want dan kon Europa zich eendrachtig tegen
het Turksch gevaar verzetten. Doch Sigmund noch de Engelschen wilden de wapens
nederleggen. Philips, die door den paus ontslagen was van den eed, dien hij vroeger
Hendrik V gezworen had, besloot op eigen hand te werken. Vier dagen na het vertrek
der Engelsche afgevaardigden van het congres van Atrecht, den 10n September,
verjaardag van den moord zijns vaders, verklaarde hij zich tot den vrede bereid. ‘In
de volgende vergaderingen, werd slechts voor den vorm beraadslaagd. De door den
kanselier van Bourgondië voorgestelde artikelen werden ongewijzigd aangenomen.
Het scheen alsof de hertog zijne wet oplegde en de Fransche afgezanten neerschreven
wat hij hun vóórzegde(2)’.
Het op 21 September 1435 onderteekend slotverdrag was eene schitterende
zegepraal voor Philips(3). De koning keurde den moord op Jan zonder Vrees af,
beloofde de hem door den hertog aangewezen schuldigen te zullen straffen, verbond
zich een kartuizersklooster te Montereau te bouwen en op de brug, daar waar de
misdaad bedreven werd, een kruis op te richten. Hij verzaakte aan eene menigte
inkomsten in Bourgondië, deed afstand van het graafschap Boulogne, van Artesië
en, met recht van wederinkoop voor 400,000 gouden kronen, al de heerlijkheden,
die de Kroon op de beide oevers der Somme bezat. Hij

(1) Omtrent de onderhandelingen die uitliepen op den vrede van Atrecht, zie het omstandig
verhaal van Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel II, blz. 515 en volg.
(2) Du Fresne de Beaucourt, loc. cit., blz. 545.
(3) Den besten tekst van den vrede van Atrecht vindt men in E. Cosneau: Les grands traités de
la guerre de Cent Ans, blz. 119 en volg. (Parijs 1889).
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stelde den hertog vrij van alle hulde, verbond zich, in geval van oorlog, de hulp zijner
onderdanen niet te vorderen, nam de verplichting op zich, hem tegen Engeland te
verdedigen, verzaakte aan het bondgenootschap met het Duitsche Rijk, en onderwierp
zich ten slotte aan de vernederendste bepaling van de verdragen, die Philips de
Schoone vroeger den graven van Vlaanderen oplegde, door namelijk te gebieden
dat, bijaldien hij zijne verbintenissen niet nakwam, op 's hertogs bevel zijne eigen
vazallen de wapenen tegen hem moesten opnemen.
Die plechtige bekrachtiging der Bourgondische macht, waarbij de koning de vlag
streek voor een vazal, wiens souvereiniteit hij feitelijk erkende, werd in de
Nederlanden met geestdrift begroet, terwijl zij daarentegen in Engeland eene hevige
verbittering verwekte. Het Londensche volk vermoordde de Vlaamsche,
Henegouwsche en Picardische kooplieden, die in de city woonden(1). Het hof
gewaardigde zich niet, een antwoord te gunnen aan het gezantschap, dat door Philips
gestuurd was om den vrede te kondschappen. Hendrik VI verbeurde, krachtens zijn
titel van koning van Frankrijk, het graafschap Vlaanderen, dat hij aan den hertog van
Gloucester schonk. Hij schreef aan de Vlamingen en aan de Hollanders om hun de
vriendschapsbanden te herinneren, die vroeger tusschen hen en zijne voorouders
bestaan hadden en om hen aan te manen zich bij hem te voegen(2). Doch te vergeefs.
De tijd der Artevelden was voorgoed voorbij. De mogelijkheid van een oorlog met
Engeland, wiens vooruitgang op nijverheidsgebied Vlaanderen meer en meer onrust
baarde, stond de bevolking niet meer tegen. De drie steden van Vlaanderen stelden
bereidwillig hare strijdkrachten ter beschikking des hertogs. In Juni 1436, terwijl de
Hollandsche vloot zee hield, sloegen zij het beleg vóór die zelfde stad Kales, die zij
vroeger Edward III hielpen veroveren. Het kamp der Gentenaren was opgeslagen op
dezelfde plaats waar, naar men

(1) Monstrelet: op. cit., deel V, blz. 192. - Volgens Ramsay: Lancaster and York, deel I, blz.
475 (Oxford, 1892) verwekte de hertog van Gloucester ‘an infortunate jingo movement’
tegen Philips.
(2) Rymer: Foedera, boek V, 1e deel, blz. 27, 31, 34. - Hij trachtte zelfs nieuwe vijandelijkheden
te verwekken tusschen Philips en de rampzalige Jacoba van Beieren. Scott et Gilliodts Van
Severen: Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre et la Flandre,
blz. 425.
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zegde, eene eeuw te voren Jacob van Artevelde's tent stond(1). Doch de belegering
duurde en bleef duren, zoodat de geestdrift der eerste dagen gauw verdwenen was.
Na eenige schermutselingen, waarin de gemeentenaren het onderspit dolven,
schreeuwden zij, dat zij verraden waren. Er stond Philips niets anders te doen dan
hen te laten terugkeeren naar Vlaanderen, alwaar de ambachtslieden de hun
toevertrouwde wapenen ten nutte maakten, om te beproeven hunne oude vrijheden
te heroveren.
Terwijl Gent in beroering was en te Brugge een vreeselijke opstand uitbrak, waarin
de hertog bijna het leven verloor, verwoestte Gloucester de grenzen van Vlaanderen
en van Artesië en doorkruisten Engelsche schepen de Noordzee. De Hollandsche
zeesteden, die erg te lijden hadden van de stremming der scheepvaart, besloten weldra,
in weerwil van 's hertogs verbod, met Hendrik VI te onderhandelen(2). Deze had
overigens, eens dat zijn eerste wrevel voorbij was, geenerlei reden om onverzoenlijk
te blijven. De oorlog tegen Frankrijk vorderde al zijne krachten, aan eene ontscheping
in de Nederlanden viel niet te denken, en de voortzetting der vijandelijkheden
schaadde zoo zeer den Engelschen, als den Nederlandschen handel. Van beide zijden
hunkerde men naar den vrede. Hertogin Isabella, wier vader, Jan I, koning van
Portugal, de innigste betrekkingen met het huis van Lancaster onderhield, gelastte
zich, reeds in 1438, met de eerste vredesvoorstellen over te brengen(3). Philips bleef,
in schijn, vreemd aan de pogingen van die behendige onderhandelaarster. Zij leidden,
in de maand October 1439, tot een voor drie jaren gesloten intercursus-verdrag(4). Dit
was het uitgangspunt van eene onafgebroken reeks vernieuwings- en
bekrachtigingsverdragen, welke, rond het einde der eeuw, op het beroemde intercursus
magnus van 1496 moesten uitloopen(5). Zon-

Monstrelet: op. cit., deel V, blz. 245.
P.A. van Limburg-Brouwer: Boergoensche charters, blz. 35 ('s Gravenhage, 1869).
Rymer: loc. cit., blz. 56.
Ibid., blz. 65. - Omtrent de onderhandelingen, zie Gilliodts Van Severen: Inventaire des
archives de Bruges, deel V, blz. 191 en volg. en Scott et Gilliodts Van Severen: Documents
pour servir enz., blz. 440 en volg.
(5) G. Schanz: Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, deel I, blz. 7 en volg.
(Leipzig, 1880).
(1)
(2)
(3)
(4)
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der officieele verzoening, was de vrede tusschen Engeland en Bourgondië op
economisch gebied aldus feitelijk hersteld, in afwachting dat een nieuw en innig
politiek verbond, onder Karel den Stoute, ze opnieuw met elkander vereenigen zou.
Juist toen Philips volop met Engeland in oorlog was en dat Brugge opstond, besloot
de keizer te handelen. Hij belastte den landgraaf Lodewijk van Hessen met de
uitvoering zijner plannen(1). Als afstammeling van het oude hertogelijke huis, maakte
die vorst aanspraak op Brabant(2), en Sigmund, die nog steeds onkundig was van de
stemming der Nederlanders, dacht dat de Staten hem zouden erkennen. Op het
manifest aan de Brabanders, antwoordden deze dat zij bereid waren lijf en goed te
offeren aan Philips, ‘hun waren, rechtmatigen en natuurlijken heer(3)’. Lodewijk's
inval in Limburg aan het hoofd van 400 lansen, in de maand September, verwekte
een oproer. De opgestane boeren versloegen zijn klein leger en dreven het in wanorde
naar Aken terug. Philips moest niet eens de wapens opnemen. De landgraaf verzaakte
aan zijne onuitvoerbare plannen, en de dood van Sigmund, op 9 December 1437,
stelde het huis van Bourgondië voorgoed in het bezit van het hertogdom Brabant.
Eens die verwoede tegenstrever uit den weg, kon dat huis nu ook gemakkelijker
in het bezit komen van Luxemburg, dat het sedert het begin der eeuw beloerde. In
1435, na den vrede van Atrecht, had Philips, van Elisabeth van Görlitz, niet alleen
al hare aanspraken op de nalatenschap van haren eersten echtgenoot, doch ook hare
rechten op Luxemburg, op het graafschap Chiny en op de voogdij van den Elzas
afgekocht(4). Sigmund's opvolger, Albrecht van Oostenrijk, beproefde te vergeefs
hem te dwarsboomen. Zoo hij er in slaagde, hem Elisabeth tijdelijk afhandig te maken
en haar het graafschap aan

(1) Altmann: op. cit., nr II, 914.
(2) Omtrent den aard zijner aanspraken, zie E. de Borchgrave: Histoire des rapports de droit
public entre les provinces belges et l'Empire d'Allemagne, blz. 64 (Brussel, 1869).
(3) Dynter: loc. cit., blz. 522.
(4) N. Van Werveke: Choix de documents luxembourgeois inédits tirés des Archives de Bruxelles.
Publications de la Section historique de l'Institut de Luxembourg, deel XL, blz. 184.
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Willem van Saksen te doen beloven(1), bracht het goud van den Bourgondiër haar
weldra weder op zijne zijde. Op 4 October 1441 verkocht zij opnieuw hare rechten
aan Philips en, het volgend jaar, erkende zij hem als momboor harer landen(2). Met
de verheffing van Frederik van Oostenrijk tot den keizerstroon, begon een nieuw
tijdvak in de betrekkingen tusschen het Duitsche Rijk en de Nederlanden. Frederik
ondersteunde 's hertogs mededingers niet. Willem van Saksen, die den moed verloren
had, liet zich ten slotte insgelijks omkoopen, toen Philips, na een korten veldtocht,
bij verrassing de stad Luxemburg bemachtigd, en er zijn bastaard Cornelis als
stadhouder achtergelaten had(3). Weldra verzoenden de misnoegden zich met een
stelsel, dat hun rust en vrede schonk. Het oproer van Diedenhoven, tijdens de groote
muiterij der Gentenaren in 1453(4), was de laatste uiting van een aanvankelijk
krachtdadig verzet. Nergens vindt men eenig bewijs, dat de talrijke pogingen van
den koning van Frankrijk om Philips zijne verovering te ontrukken, door de
aanspraken van Ladislaus van Hongarije en van hertog Willem van Saksen te steunen,
door de inwoners aangemoedigd werden(5). De Staten huldigden overigens in 1451
hun nieuwen heer en bleven hem van toen af getrouw.
Frederik III die, tijdens zijne lange regeering (1440-1493),

(1) Richter: op. cit., blz. 20.
(2) Ibid., blz. 28 en volg.
(3) Ibid, blz. 66. - De stad werd ingenomen in den nacht van 21 tot 22 November 1443. - Omtrent
de onderhandelingen van Philips met den hertog van Saksen, zie behalve de op blz. 213 n.,
aangehaalde werken, nog teksten uitgegeven in het Bulletin de la Comm. roy. d'Hist., 2e
reeks, deel XI [1858], blz. 167-216.
(4) Olivier de La Marche: Mémoires, uitg. Beaune et d'Arbaumont, deel II, blz. 301 (Parijs,
1884).
(5) Ladislaus erfde die aanspraken van zijne moeder, vrouw van den Roomschen koning Albrecht
II. Willem van Saksen verkocht zijne rechten, in 1459, aan Karel VII, koning van Frankrijk.
Würth-Paquet: Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien
duché de Luxembourg. Publications de l'Institut de Luxembourg, deel XXXI [1876], blz. 40.
In 1462 stond Lodewijk XI de door zijn vader aangekochte rechten aan Philips den Goede
af. Omtrent de houding van Karel VII in die zaak, zie Leroux: op. cit., blz. 296 en Du Fresne
de Beaucourt: op. cit., deel VI, 172, 278. Joris Padiebrad en Casimir van Polen beproefden
insgelijks Luxemburg te bemachtigen. N. Van Werveke: Définitive Erwerbung des
Luxemburger Landes durch Philipp Herzog von Burgund (Luxemburg, 1886).
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het toppunt en het verval der Bourgondische macht beleefde, handelde jegens hem
gansch anders dan Sigmund. Daar hij veel meer om de belangen zijns huizes dan om
die des Duitschen Rijks bekommerd was, vermeed hij, zoo lang mogelijk, in botsing
te komen met den nieuwen Staat, die op de Fransch-Duitsche grens ontstaan was.
Hij ontving Philips' gezanten op zijn kroningsfeest en in 1442 bracht hij hem te
Besançon een bezoek, waarbij al de pracht van het Bourgondische hof ten toon
gespreid werd. Veel practischer dan zijn voorganger, liet hij zich niet, zooals deze,
door onverwezenlijke droombeelden medesleepen. Hij regelde zijne politiek naar
zijne macht en beproefde het niet, vorstendommen - die sedert zoo lang het Duitsche
Rijk vreemd geworden waren en thans toebehoorden aan een vorst, dien Engeland
noch Frankrijk hadden kunnen overwinnen - tegen wil en dank weder bij het Rijk te
brengen. Sigmund had zich op het verledene gesteund. Zijne houding tegenover de
Nederlanden was op overoude grondbeginselen gegrondvest; zijne aanspraken,
gestaafd op in onbruik gevallen rechten, die geenerlei rekening hielden met de
belangen en het gevoelen van de betrokken lieden, hadden jammerlijk schipbreuk
geleden. Frederik begreep het, en was zoo voorzichtig, tegen Philips de majesteit
des Duitschen Rijks niet in te roepen, de plechtige vonnissen te vergeten die hem
getroffen hadden, de oogen te sluiten voor de ingrijpingen, die hij zich bij voortduring
veroorloofde, en voor de stijgende uitbreiding zijner macht. Zonder verzet liet hij
hem het landschap Utrecht inlijven, Gelder zijn beschermheerschap opleggen, in het
bisdom Luik zijn neef Lodewijk van Bourbon in de plaats van Jan van Heinsberg
stellen. Het huis van Bourgondië, dat reeds te eng in de Nederlanden zit en de
veroveringspolitiek van Karel den Stoute voorbereidt, zet zich naar den Rijn uit. De
hertog van Cleef wordt een zijner beschermelingen; het bemoeit zich met de zaken
van het aartsbisdom Keulen(1); het is gedurig in betrekking met de Rijksvorsten. Ja,
in 1454, zendt Philips zijnen maarschalk naar Straatsburg om den bisschop te straffen,
die den aartsbisschop

(1) J. Hansen: Westphalen und Rheinland im XV Jahrhundert, deel I, blz. 53, 94, 121 en volg.
(Leipzig, 1888).
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van Keulen bijstand verleend heeft tegen den hertog van Cleef(1).
Dat jaar 1454 mag overigens als het hoogste punt van de loopbaan des ‘grooten
hertogs van het Westen’ beschouwd worden. Te midden van de ongehoorde pracht
der feesten van den fazanteneed(2), neemt hij het kruis aan, en, als een nieuwe Godfried
van Bouillon, verklaart hij zich bereid de christenheid ten strijde tegen de
ongeloovigen te voeren. Europa is verblind door de verbazende snelheid van zijne
opkomst, door al de weelde waarmede hij zich omringt, en maakt zich een overdreven
denkbeeld zijner strijdkrachten. De paus doet al het mogelijke om hem te behagen,
de christenen van de Levant staan naar zijn beschermheerschap en als hij, in Maart
1454, naar Regensburg gaat, onder voorwendsel met den keizer de inrichting van
den kruistocht te bespreken, wordt hij in alle steden onderweg met zooveel geestdrift
ontvangen, dat zijne reis een echte zegetocht is en dat Frederik het voorzichtig acht
de samenkomst te ontwijken(3).
Die houding, welke Sigmund's verontwaardiging zou verwekt hebben, was alleszins
behendig. Frederik wist heel goed, dat Philips niet alleen ter wille van den kruistocht
naar Duitschland kwam. Zoo men den hertog niet mag beschuldigen, nooit ernstig
aan dit groote plan gedacht te hebben, zoo uit zijne houding integendeel blijkt, dat
hij er zich te goeder trouw op voorbereidde en maar weerhouden werd door de vrees,
dat de Franschen, tijdens zijne afwezigheid, een aanval tegen zijne Staten zouden
wagen(4), wáár is het, dat hij den kruistocht ten nutte maakte
(1) Mathieu d'Escouchy: Chronique, uitg. Du Fresne de Beaucourt, deel II, blz. 269 (Parijs,
1863).
(2) Omtrent die feesten, welke op 17 Februari te Rijsel gegeven werden, zie de omstandige
beschrijvingen van Olivier de La Marche, deel II, blz. 341 en volg. en van Mathieu
d'Escouchy, deel II, blz. 116 en volg. - Die feesten worden zoo genoemd, omdat de hertog
en de voorname heeren van het hof, vóór een plechtig voorgebrachten fazant zwoeren, de
Turken te zullen gaan bestrijden. Zie G. Doutrepont: A la cour de Philippe le Bon. Le banquet
du faisan et la littérature de Bourgogne. Revue générale de Belgique, 1899, deel II, blz. 786
en volg.
(3) La Marche, deel II, blz. 398 en volg. D'Escouchy, deel II, blz. 246 en volg. en deel III, blz.
444.
(4) Philips' houding dienaangaande verdiende een bijzonder onderzoek; doch vele elementen
ontbreken. Belangrijke bijzonderheden omtrent de door hem ondernomen onderhandelingen
voor den kruistocht en omtrent de oorlogschepen, die hij in de Middellandsche zee zond,
vindt men in N. Jorga: Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle.
Revue de l'Orient latin, deel IV, V, VI, VII, VIII. Het is volkomen zeker, dat de hertog
gedurig aan een oorlog tegen de Turken dacht. Behalve dat hij zeer godvruchtig was, hoopte
hij ongetwijfeld de geruchtmakende nederlaag, die de door Jan zonder Vrees, toen nog graaf
van Nevers, aangevoerde Hongaarsche kruistocht, in 1396, te Nicopoli, ondergaan had, op
de Turken te wreken, en zich als hoofd der kruisvaarders, aan de spits der christenvorsten te
plaatsen. Aeneas Sylvius en Nicolaas V zagen in hem den kampioen des geloofs. Du Fresne
de Beaucourt, trots zijne vooringenomenheid tegen Philips, meent dat hij rechtzinnig was,
op. cit., deel V, blz. 394 en volg. Om hem te vleien, vertoonde men vóór hem, op het tooneel,
als hij in eene stad kwam, geketende Turksche satrapen. Zie E. Poullet: Sire Louis Pynnock.
blz. 39 (Leuven, 1864) en L. Devillers: Les séjours des ducs de Bourgogne en Hainaut.
Bulletin de la Comm. roy. d'Hist., 4e reeks, deel VI [1879], blz. 351. In 1436 vatte de hertog
het eerst dit ontwerp op (Perret: Histoire des relations de la France avec Venise, deel I, blz.
324 [Parijs, 1896]). Omtrent den in 1453 ontworpen kruistocht, zie Le Glay: Bull. de la
Comm. roy. d'Hist., 3e reeks, deel II [1861], blz. 213. Op 26 Mei 1455, laat Karel VII den
hertog toe, troepen en belastingen voor den kruistocht te lichten in de heerlijkheden die van
de Kroon verhieven (Arch. du Royaume, Procès-verbaux de Vienne, Inventaire, deel I, fol.
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om zijne eigene zaken te bevorderen. De keizer had, inderdaad, zeer goede redenen
om eene samenkomst te vermijden met den prachtlievenden kruisvaarder, die te
midden van 's volks toejuichingen naar Regensburg toog. Want Philips trachtte sedert
verscheidene jaren zijne Rijksleenen tot koninkrijk te zien verheffen. Door de
uitgestrektheid en den rijkdom zijner Staten, door zijne onafhankelijkheid tegenover
zijne beide opperleenheeren, was hij zoo machtig als een koning; eene koningskroon
had zijne veroveringen en zijne stelling in Europa voorgoed bevestigd. Namen zijne
domeinen overigens niet het grootste deel van het koninkrijk Lotharingen in en
verscheen hij, met eene

274 ro). In 1457, werd de inventaris van de te Sluis verblijvende schepen gemaakt, om ze
tegen de ongeloovigen uit te rusten (Finot: Etudes historiques sur les relations commerciales
entre la Flandre et l'Espagne, blz. 203 [Parijs, 1899], en dezelfde: Projets d'expédition contre
les Turcs préparés par les conseillers du duc Philippe le Bon [Rijsel, 1890]). Met 's pausen
toestemming werden herhaalde malen, met hetzelfde doel, beden op de kerkgoederen gelicht.
Philips had een oogenblik op de medewerking van Lodewijk XI gerekend. Doch op 23
Februari 1463 schreef de koning hem, dat hij niet vertrekken kon zonder een goeden vrede
met Engeland (Arch. du Royaume, loc. cit., fol. 275 vo). Daardoor kon de hertog zelf aan
zijn vertrek niet meer denken, want de koning had zijne afwezigheid ten nutte gemaakt om
zijne Staten aan te vallen. Zijne ontwerpen liepen uit op den tocht van Antoon, bastaard van
Bourgondië, tegen Ceuta, in 1464 (La Marche: op. cit., deel III, blz. 37 en volg.; Du Clercq:
Mémoires, uitg. de Reiffenberg, deel IV, blz. 51; Chastellain: op. cit., deel V, blz. 39). De
hertog was daartoe krachtdadig aangezet geweest door de Venetianen (Perret: op. cit., deel
I, blz. 372, 421). Philips de Goede stond sedert lang rechtstreeks in betrekking met de Levant.
Hij had te Jerusalem eene kerk, en te Rhodes den ‘Bourgondischen toren’ laten bouwen. Ook
gaf hij eene toelage aan den koning van Albanië (La Marche: op. cit., deel III, blz. 56).
Volgens onuitgegeven oorkonden, die mij medegedeeld werden door M.A. Cauchie,
hoogleeraar aan de hoogeschool te Leuven en door den heer abt Maere, zou de paus, in 1476,
Karel den Stoute nog aangemaand hebben, den kruistocht te ondernemen.
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tusschenpoozing van vijf eeuwen, niet als de opvolger van Lotharius II en van
Zwentibold? Zijne aanspraken in het concilie van Bazel, waar hij voor zijne
vertegenwoordigeis den voorrang op die der keurvorsten vergde, die titel ‘hertog,
bij de gratie Gods’ dien hij tot groote verontwaardiging van den koning van Frankrijk
nam(1), hadden reeds lang zijne bedoeling verraden. Sigmund's vijandschap had hem
altijd belet haar openlijk te uiten. Doch hij rekende op Frederik's zwakheid om zijn
doel bereiken.
Hij vergiste zich echter. Wel is waar vermeed de nieuwe keizer elke aanleiding
tot twist en tot vredebreuk met Philips, doch hij verstond niet, de Lotharingische
vorstendommen aan het Duitsche Rijk te laten ontnemen. Sedert het begin zijner
regeering, had hij tegenover dien machtigen nabuur eene als het ware negatieve
politiek gevolgd. Hoewel hij met hem in vriendschapsbetrekkingen stond, had hij
zich wel gewacht, hem het verlei zijner leenen te geven. Hij liet hem daarvan het
genot, doch geenszins het rechtmatig bezit, en de vroeger door Sigmund uitgesproken
terugkeer dier leenen tot het Duitsche Rijk was niet ingetrokken geworden. Frederik
en Philips stonden dus tegenover elkander in een toestand, die den eerste toeliet den
andere als een overweldiger te beschouwen, en die tevens dezen laatste liet hopen,
de souvereiniteit, welke hij zich werkelijk toeëigende, eens door een rechtstitel te
zullen kunnen bekrachtigen. In 1447 werden lange en verwarde onderhandelingen
geopend(2), die door Albrecht van Oostenrijk, broeder des keizers, gevoerd werden
en zonder gevolg bleven. Ten slotte stemde Frederik er enkel in toe, Brabant tot
koninkrijk te verheffen en Philips voor zijne andere keizerlijke heerlijkheden tot den
leeneed toe te laten. Het protocol van dien eed werd zelfs op 13 November 1449
opgesteld. Doch de hertog volhardde in zijn oogmerk. De titel van koning van Brabant
was hem niet voldoende en hij brak de onderhandelingen af(3). Nieuwe voorslagen
in 1463

(1) Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel IV, blz. 138.
(2) Leroux: op. cit., blz. 203 en volg. - J. Chmel: Geschichte Kaiser Fredrichs IV, deel II, blz.
476 en volg., 742 en volg. (Hamburg, 1843).
(3) 't Is waarschijnlijk op die weigering dat Philips toespeling maakte, toen hij aan den kanselier
van Frankriijk, die hem deed opmerken dat hij geen koning was, antwoordde: ‘Ik wil dat
eenieder wete, dat ik koning wezen zou, hadde ik het gewild’. Du Clercq: Mémoires, deel
IV, blz. 80.
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hadden geen beteren uitslag(1). De beide tegenstrevers behielden hunne stellingen.
Philips had, tot het einde van zijn leven, rijksleenen in zijn bezit, zonder daarvan,
van den keizer, verlei te hebben ontvangen(2).
De onderhandelingen hadden wellicht tot een anderen uitslag geleid, zoo de keizer
door de houding van Frankrijk niet in zijn verzet gesterkt geweest was. Zooals men
weet, richtte Karel VII, sedert den vrede van Atrecht, en vooral sedert zijne
overwinningen op de Engelschen, al zijne pogingen tegen het huis van Bourgondië.
Voortaan draaide gansch zijne politiek rond zijn strijd tegen dien gehaten tegenstrever,
tegen dien trouweloozen tak van het huis van Valois. Het in 1438 gesloten huwelijk
tusschen zijne dochter Katharina en Karel den Stoute vermocht niet, hem te verzoenen
met een vijand, welke hem het vernederendste verdrag oplegde, dat het Fransche
koningdom ooit ondergaan had. Doch weldra scheen hij de bepalingen van dat verdrag
te vergeten, en in Philips niets meer dan een vazal der Kroon te zien. Hij doet
moeilijkheden aan de Vlaamsche en aan de Bourgondische grens ontstaan, legt de
hertogelijke rechtspraak hinderpalen in den weg. Zijne betrekkingen met hem schijnen
steeds vriendschappelijk, doch worden meer en meer gespannen. Hertogin Isabella,
die in 1441 belast werd, den koning de bezwaren haars gemaals voor te dragen,
‘bemerkte duidelijk, en ook al degenen die met haar waren, dat de raadgevers des
konings den hertog van Bourgondië noch zijn bedrijf genegen waren... En, om de
waarheid te zeggen, waren de meeste edellieden, die zich met haar op reis bevonden
hadden, bij hunnen terugkeer niet zoo zeer Franschgezind als toen zij naar den koning
togen; zulks ter wille van eenige woorden, die zij van degenen dezer partij hadden
moeten hooren(3)’.
Karel VII, die het echter niet wagen dorst hem rechtstreeks aan te vatten, besloot
hem langs het Duitsche Rijk te bestoken. Hij ondersteunde tegen hem den hertog
van Lotharingen, Rena-

(1) Chmel: Monumenta Habsburgica, boek I, 1e deel, blz. LXXII (Weenen, 1854). Dan was er
voor de eerste maal spraak van een huwelijk tusschen Maximiliaan en Maria van Bourgondië.
(2) Rachfahl: Die Trennung der Niederlande vom Deutschen Reiche, blz. 82.
(3) Monstrelet: op. cit., deel VI, blz. 2.
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tus van Anjou, en sloot, in 1445, een verbond met den paltsgraaf aan den Rijn, den
aartsbisschop van Trier, den aartsbisschop van Keulen en den hertog van Saksen. In
1459 vat hij de plannen van den hertog van Orléans tegen Jan zonder Vrees weder
op, door de aanspraken van Ladislaus van Hongarije op Luxemburg af te koopen.
Tusschen Frankrijk en Bourgondië wordt een nieuwe oorlog onvermijdelijk. Van
beide zijden verwijt men elkander met bitterheid, dat de bepalingen van den vrede
van Atrecht geschonden worden en, in 1460, schijnt het den koninklijken raad, dat
‘de koning voldoende en grondige redenen heeft om gewelddadig en gewapenderhand
te handelen, en alle van het koninkrijk verheffende landen van den hertog van
Bourgondië aan de besluiten van het Parlement te doen gehoorzamen(1)’. Karel VII
aarzelde echter, den laatsten stap te doen. Philips scheen hem nog te machtig. Niet
alleen had hij al te veel bondgenooten in het Duitsche Rijk en in Frankrijk zelf, doch
bovendien kon de dauphin, die sedert 1456 de wijk in zijne Staten genomen had,
hem, in geval van oorlog, een vreeselijk wapen verstrekken.
Want de latere Lodewijk XI leeft met zijn vader in onmin en heeft eene schuilplaats
gezocht bij zijne neven van Bourgondië. Hij leeft op hunne kosten in Brabant, in het
slot Genappe en is hun als gast dankbaar en als bloedverwant genegen. De hartelijkste
vriendschap schijnt hem aan Karel den Stoute te hechten; hij staat op den
vertrouwelijksten voet met Philips. Zijne lieftalligheid en rondborstigheid winnen
hem de genegenheid van de innigste vertrouwelingen des hertogs. Zonder den minsten
twijfel moet zijne regeering de verzoening van de beide takken van het huis van
Frankrijk bezegelen, en de Bourgondische dynastie wacht met ongeduld den dood
van Karel VII af, om haren beschermeling den troon te zien bestijgen(2).
Die zoo zeer gewenschte dood (22 Juli 1461) moest haar eene

(1) Plancher: Histoire de Bourgogne, deel IV, oorkonden, blz. 135. Zie Du Fresne de Beaucourt:
op. cit., deel VI, blz. 295 en volg.
(2) Omtrent het verblijf van den dauphin aan het hof van Bourgondië, zie Du Fresne de Beaucourt:
op. cit., deel VI, blz. 91 en volg.
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bittere ontgoocheling bereiden. Bij het vernemen van de tijding, vertrok Lodewijk
dadelijk naar Frankrijk, om bezit van zijne erfenis te nemen; hij gunde zich niet eens
den tijd, om vaarwel aan zijne gastheeren te zeggen, doch wel om de voor de reis
benoodigde hakkeneien van de gravin van Charolais mede te nemen(1). Die eerste
slechte indruk verdween echter tijdens de kroningsfeesten. Philips spreidde eerst te
Reims, vervolgens te Parijs, eene pracht ten toon, die zonderling afstak bij den
gezochten eenvoud van den nieuwen koning. Hij heropende dat hôtel d'Artois, waar
hij sedert zoo lang den voet niet meer gezet had, en ontving met vreugde de blijken
van genegenheid en bewondering van de bevolking der groote stad, waar zijne
voorvaderen nog in het beste aandenken stonden. Doch na de eerste dagen van
feestgedruisch en van triomf, gingen zijne oogen open. Hij werd gewaar, dat de
koning hem vermeed, dat hij geen enkelen Bourgondiër tot raadsheer benoemde en
dat de eenige belooning voor de bewezen diensten bestond in het verzaken aan de
eertijds door Willem van Saksen aan Karel VII verkochte, ijdele rechten op
Luxemburg. Ernstigere redenen tot ontevredenheid kwamen weldra de eerste
verzwaren: Philips vernam dat de Luikenaars, zijne vijanden, een gezantschap naar
Parijs gezonden hadden, welk goed onthaald was geworden, en, eenige dagen later,
tijdens eene stormachtige samenkomst, wilde Lodewijk XI hem aan Engeland den
oorlog doen verklaren(2). Dan begreep hij, dat hij zich had laten beetnemen. Hij verliet
vol misnoegdheid het hof, en keerde naar zijne Staten terug, om te Valencijn
Engelsche afgezanten te ontvangen, die hij opzettelijk met de grootste welwillendheid
bejegende.
Doch de graaf van Charolais was te Parijs gebleven. De koning toonde zich, jegens
hem, even vriendelijk als vroeger. Hij ondernam reizen en bedevaarten met hem,
bewilligde hem den titel van stadhouder van Normandië. Die vriendschapsblijken
ergerden den hertog des te meer, daar zijne betrekkingen met zijn zoon sedert
geruimen tijd zeer gespannen waren. Sedert den

(1) Chastellain, deel IV, blz. 30, 43.
(2) Chastellain: loc. cit., blz. 123.
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dood van kanselier Rolin, den getrouwste zijner dienaren, sedert de vervanging van
Jan Chevrot door Willem Fillastre als hoofd van zijn raad, stond hij onder den invloed
eener heerschzuchtige en arglistige kliek, die aangevoerd werd door de heeren van
Croy. Deze Croy's, die afstamden van lagen adel uit Picardië, waren door de gunst
des hertogs groote heeren geworden(1). De oudste, Antoon, die peter van Karel den
Stoute geweest was, was ridder van het Gulden Vlies, raadsheer en opperkamerheer,
stadhouder van het graafschap Namen, luitenant-stadhouder en kapitein-generaal
van Luxemburg, burggraaf, drossaard en luitenant der leenen van het land van Dalhem
en van het hertogdom Limburg, kapitein en burggraaf van Ath en provoost en kapitein
van Maubeuge. De andere, Jan, insgelijks ridder van het Gulden Vlies, was
grootbaljuw van Henegouw. Eene gevaarlijke ziekte, die, rond dat tijdstip, Philips'
verstandvermogens verzwakte(2), bracht hem meer en meer in hunne macht. Het
spreekt van zelf, dat zij hem in grooter oneenigheid brachten met zijn zoon, die alleen
in staat was hunne plannen te verijdelen. Toen Karel op zijne beurt den koning had
leeren kennen en van Parijs teruggekomen was, zag hij zich van duistere kuiperijen
omringd en werd hij bijna vergiftigd(3); hij zag zich dus gedwongen het hof te verlaten,
zijne handteekening te veranderen(4) en de wijk naar Holland te nemen.
Zijn vertrek kwam de Croy's zeer te stade. Reeds toen Lodewijk XI in de
Nederlanden verbleef, hadden zij zich, in gemeen overleg met hem, beijverd om de
geschillen, die tusschen den hertog en zijn zoon opgerezen waren, aan te stoken. De
koning, die zeer bedreven was in de kunst van omkooperij, zal die te machtig
geworden heerschzuchtige edelen, die nog slechts op eigenbelang bedacht waren,
zonder groote moeite naar zich gehaald hebben. Hij kocht hen heimelijk om(5), en
onderhan-

(1) Gachard: Recherches historiques sur les princes de Chimay (Etudes et Notices, deel III
[Brussel, 1890]).
(2) Chastellain: loc. cit., blz. 200.
(3) Chastellain: loc. cit., blz. 238.
(4) Mémoires de Philippe de Commines, uitg. Mandrot, oorkonden, deel III (Parijs, 1901-1902).
(5) Zie in Chastellain, deel IV, blz. 350, de inkomsten en titels, die hij hun bewilligde.
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delde, door hunne tusschenkomst, met Philips over den terugkoop van de steden aan
de Somme, die sedert het verdrag van Atrecht aan Bourgondië verpand waren. 's
Hertogs toestemming verbaasde al de rechtzinnige Bourgondiërs. Zij konden niet
begrijpen, waarom hij een rijk land, waarin hij het beste deel zijner troepen wierf,
eene voortreffelijke militaire grens, prijs gaf. ‘De koning, zegt Chastellain, waande
zich daardoor in alle opzicht sterker dan ooit, want die streek was tot hiertoe het
bolwerk van de landen des hertogs en kon het koninkrijk schaden tot aan de poorten
van Parijs, zoo een oorlog uitbrak(1)’.
Dat besluit is niet alleenlijk te verklaren door de kuiperijen der Croy's, de
‘geveinsde woorden’ van Lodewijk XI, de geestesverzwakking van Philips. Inderdaad,
deze dacht toen slechts aan den kruistocht. ‘De reis naar Turkije was het voorwerp
zijner bestendige bezorgdheid, omdat de paus hem daartoe zoo levendig aanzette,
en nimmer wilde hij die achteruitschuiven, voor om 't even welke zaak(2)’. Hij hoopte,
dat de teruggaaf van de steden der Somme hem gedurende zijne afwezigheid zou
waarborgen tegen alle aanvallen des konings, en die opoffering is wel het beste
bewijs, dat zijn voornemen oprecht was. Noch de tegenwerpingen zijner oude
raadsheeren, noch de tegenzin dien zijne Staten voor den ontworpen tocht koesterden,
noch Europa's klaarblijkelijke onverschilligheid konden hem bewegen, af te zien van
den ‘roem en de onvergankelijke verdienste’, die hij het huis van Bourgondië zou
bijbrengen. Hij belastte zijn schatmeester Bladelin met het verzamelen der noodige
gelden, bracht manschappen en bodems bijeen in de haven Sluis, en zond zijn
onechten zoon Antoon met eene vloot in de Middellandsche zee (1464). De dood
van Pius II (14 Augustus 1464) deed hem afzien van zijne voornemens, die voldoende
getuigen in hoeverre het tot daartoe zoo fijn politiek verstand van Philips verzwakt
was. Toch bleef er hem nog genoeg over om te begrijpen, dat het hoog tijd was, de
Turken met rust te laten en aan zijne eigen zaken te denken. Lodewijk XI, die al te

(1) Chastellain: loc cit., blz. 401, 402.
(2) Chastellain: deel V, blz. 43.
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zeer op de bedrieglijke zekerheid bouwde, waarin de Croy's den hertog trachtten te
houden, liet zijne inzichten blijken. Hij konkelde in het Land van Luik, zette den
graaf van Nevers, oud beschermeling en bloedverwant van het huis van Bourgondië,
aan om met hetzelve te breken, liet ten slotte den bastaard van Rubempré, neef der
Croy's, beproeven, den steeds in Holland verbannen graaf van Charolais op
verraderlijke wijze te bemachtigen.
Karel maakte dien aanslag te nutte om zich op de openbare meening te beroepen.
Daar zijn vader de afgevaardigden van al zijne provinciën in algemeene vergadering
bijeengeroepen had, verzocht hij hen eerst bij hem te komen; toen zette hij hun zijne
grieven uiteen en sprak hij eene heftige aanklacht tegen de Croy's uit. Zoo Philips
weerstond aan den aandrang der afgevaardigden, die hem knielend smeekten in eene
verzoening met zijn zoon toe te stemmen, toch begonnen, van toen af, zijne oogen
open te gaan. Eenige weken later weigerde hij hoogmoedig Rubempré terug te leveren
aan Lodewijk XI, die zoo stoutmoedig was hem op te eischen; bovendien verliet hij
plotselings Hesdin zonder den koning af te wachten, die er hem tot eene samenkomst
genoodigd had (8 Oct. 1464); ten slotte wierp hij, aanvang 1465, de Croy's aan de
deur en riep hij Karel terug. ‘Zeer verzwakt en verouderd(1)’, besloot hij er zelfs toe,
hem de regeering af te staan. Hij liet hem door de Staten-Generaal als zijn opvolger
erkennen, deed hem den titel van ‘luitenant-generaal van onzen heer en vader’ nemen
en trok zich uit het openbaar leven terug. Hij sukkelde nog twee jaar, door beroerten
en bloedaandrangen gekweld, en stierf bijna schielijk, op den leeftijd van 71 jaar, in
zijn paleis te Brugge (15 Juni 1467).
Met hem verdween een groot, ja, een betrekkelijk schoon figuur dier XVe eeuw,
die zoo rijk aan allerlei gruwelen en snoodheden was. Zoo het geluk Philips'
ondernemingen steeds begunstigde, en zoo hij daarom zelf zijn leven aan een droom
mocht vergelijken(2), valt het toch niet te ontkennen, dat hij

(1) La Marche, deel III, blz. 6.
(2) Volgens eene in den Luyster van Brabant, II, blz. 166, voorkomende overlevering.
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zijne beroemdheid hoofdzakelijk aan zijne persoonlijke eigenschappen te danken
heeft. Hoewel hij dapper op het slagveld was (hij gaf immers schitterende blijken
van moed in den slag van Bulgnéville en in den slag van Brouwershaven, waar hij
gansch geharnast in zee sprong om de door de Engelschen bezette dijken te genaken),
nam hij liever zijne toevlucht tot onderhandelingen dan tot de wapens. Hierin lijkt
hij naar zijn vader en, nog veel meer, naar zijn grootvader. Van dezen laatste hield
hij ongetwijfeld die prachtliefde, welke zijne tijdgenooten verblindde en hem als een
voorbode der Renaissance doet verschijnen. Die beschermer der kunsten, die inrichter
van schitterende feesten, die vrouwengek, wier ontelbare bastaards overigens weinig
misbaar verwekten in eene eeuw, waar de grootste ongebondenheid heerschte, was
terzelfder tijd een onvermoeibare werker. Met eene buitengewoon krachtige
lichaamsgesteldheid, bezat hij eene groote krachtdadigheid, wier geweld hij soms
slechts met moeite onderdrukken kon. Bedrijvigheid was hem eene behoefte. Op
zestigjarigen leeftijd verklaarde hij aan Chastellain, dat ‘hij niet wenschte lang te
leven, tenzij hij bekwaam bleef iets goeds te verrichten en zijn volk nuttig te zijn(1)’.
En inderdaad, zijne regeering was den Nederlanden buitengewoon voordeelig. Men
moet wachten tot de regeering van Karel V, om in die streken de welvaart terug te
vinden, die zij in de eerste helft der XVe eeuw genoten. Philips van Commines
vergelijkt ze aan een echt aardsch paradijs, en de volksgunst, die de ‘goede hertog’
genoot, is het welsprekendste bewijs van de weldaden, die zij hem te danken hadden.
Bedenkt men daarbij, dat het voorwerp dier volksgunst een vorst was, vreemd aan
al de gewesten die hij opvolgenlijk onder zijn schepter bracht, dat hij daar een nieuw
bestuurswezen invoerde, dat hij er de aloude privileges ten voordeele van eene noodig
geworden centralisatie moest besnoeien, dat hij in die gewesten het particularisme
en het middeleeuwsche stelsel van tal van kleine vorstendommen verving door de
eenheid van een modernen Staat, dan valt het niet te ontkennen, dat Philips veel
behendig-

(1) Chastellain, deel III, blz. 134.
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heid en oordeelkennis bezitten moest. Nooit werd een zoo groote ommekeer in
bestuurswezen sneller en rustiger doorgevoerd. In stede van dien ommekeer af te
keuren, omdat Gent en Brugge in naam van verouderde vrijheden daartegen
opstonden, moet men het bewonderen, dat hij niet meer oproer verwekte en niet meer
bloed deed stroomen. De beschuldigingen van de Vlaamsche geschiedschrijvers
tegen Philips den Goede houden niet meer steek dan die, welke de Fransche
geschiedschrijvers tot op onze dagen nog tegen hem uiten. Inderdaad, de eersten
zooals de laatsten beoordeelen hem volgens de begrippen van de verledene, niet
volgens die van de tegenwoordige toestanden. De eersten rekenen het hem als eene
misdaad aan, dat hij de hand dorst leggen op de stedelijke zelfstandigheid van de
twee gemeenten, die aan het politiek ideaal der middeleeuwen getrouw gebleven
waren, de anderen, dat hij zijne plichten als grootvazal en Franschen prins vergeten
had. Het ware tijd, dunkt mij, eene billijker en nauwkeuriger voorstelling der feiten
te maken en te begrijpen, dat de eerste vorst der Nederlanden niet met de maat van
een Gwijde van Dampierre mag gemeten worden(1).

(1) Onder de portretten van Philips den Goede, diene in de eerste plaats vermeld dat van Rogier
Van der Weyden, welk in het Antwerpsch Museum prijkt.
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Hoofdstuk III
De oorlogen van het Land van Luik
Tot in het begin der XVe eeuw, onderhield het Land van Luik, in vrede als in oorlog,
de innigste betrekkingen met de andere Nederlandsche vorstendommen. De
geschiedenis van het bisdom - dat te gelijk aan Henegouw, aan Namen, aan
Luxemburg, aan Brabant en aan Gelder grenst, dat bevolkt is door
Vlaamschsprekenden en door Waalschsprekenden, dat het middelpunt is van eene
diocese, wier geestelijke rechtsmacht zich verre in het Westen uitstrekt, en dat door
de Maas met de Noordzeehavens verbonden is - vermengt zich met die zijner
westerburen, sedert de val der keizerlijke Kerk de banden verbrak, die het vroeger
zoo innig met Duitschland verbonden. Is zijne economische bedrijvigheid minder
levendig dan die van Vlaanderen of van Brabant, dan is het toch met deze
klaarblijkelijk verwant en verschijnt het als een lid van hetzelfde gezin. De
ontwikkeling der steedsche volkspartij heeft er schier gelijken tred gehouden met
die van Brugge, Ieperen en Gent; de vrede van Fexhe en de vreden der XXII gelijken,
in hunne hoofdtrekken, op het charter van Cortenberg en op de Blijde Inkomst.
Wij zagen reeds, dat het bisdom vooral met Brabant in rechtstreeksche en
veelvuldige betrekkingen stond. Toen de hertogen, na den slag van Worringen, in
bezit van Limburg gekomen waren en de bisschoppen eene eeuw later het graafschap
Loon ingelijfd hadden, liepen de beide vorstendommen zoo zeer in elkander en waren
zij door zulke grillig geteekende lijnen gescheiden, dat schier geene grenzen meer
bestonden en de reeds talrijke betrekkingen nog menigvuldiger werden.
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Bij deze betrekkingen is eene dubbele strooming te bemerken. Terwijl de uitoefening
van de kerkelijke rechtsmacht en van den godsvrede op de Brabantsche landstreken
talrijke geschillen tusschen hertogen en bisschoppen deed ontstaan, waarin de eersten
geregeld de overhand op de anderen kregen, naderden de Luikersteden, die voor de
aanspraken harer vorsten teenemaal onverschillig waren, meer en meer tot het
hertogdom, door Antwerpen als brandpunt harer handelsbedrijvigheid te kiezen en
naar de vriendschap harer Brabantsche buren te staan. Ten slotte dwongen zij den
bisschop, haar te volgen. Van het midden der XIVe eeuw af, behaalde hare politiek
de overhand, wat aan beide landen geruimen tijd vrede en goede verstandhouding
gaf. Een verdrag, in den aard van dat welk, ten tijde van Jacob van Artevelde, een
verbond tusschen Vlaanderen, Brabant en Henegouw tot stand bracht, werd rond
hetzelfde tijdstip (21 September 1347) tusschen Brabant en het Land van Luik
gesloten(1). Beide verdragen werden voor eeuwig door de Blijde Inkomst bekrachtigd(2),
zoodat Brabant, tevens met zijne ooster- en met zijne westerburen verbonden, van
toen af als voorbestemd schijnt, met deze één geheel te vormen.
Men weet dat, zoo deze vereeniging langs de zijde van Vlaanderen verwezenlijkt
werd, het langs de zijde van Luik gansch anders gesteld was. De richting, welke de
gebeurtenissen in de XIVe eeuw genomen hadden, veranderde plotselings in de XVe
eeuw. Het huis van Bourgondië, dat elders in de Nederlanden zoo goed onthaald
werd, ontmoette in het bisdom een hardnekkigen wederstand, die slechts met het
vuur en met het zwaard overwonnen werd. Eerst na drie veldtochten, na de
verwoesting van Dinant en van Luik, na afgrijselijke slachtingen, werd het land
onderworpen. En die zoo duur betaalde verovering was zeer kortstondig. De nederlaag
en de dood van

(1) Brabantsche Yeesten; deel II, blz 468.
(2) ‘Voert gheloven wi hertoginne ende hertoge vorghenoemt, te houdene ende te sweerne die
verbonde die ghemaect siin tusschen ons, onsen goeden lieden ende lande van Brabant, ende
den greeve van Vlaendren, sinen goeden lieden ende lande, gheliic die brieven in hebben die
daer op ghemaect siin ende besegelt, ende alle desgeliics te houden tverbont tusschen ons,
onsen goeden lieden ende lande van Brabant, ende den goeden lieden enden lande van 't
bysdomme van Ludeke.’
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Karel den Stoute te Nancy was het sein tot de herstelling der Luiksche
onafhankelijkheid, en, van toen af tot op het einde der XVIIIe eeuw, zal het bisdom,
als een klein Nederland naast de groote Nederlanden, aan de zijde dezer laatsten, als
lid van het Heilige Roomsche Rijk en als vooruitgeschoven post van den kreits van
Westfalen, een afzonderlijke Staat blijven.
Hoe die onverwachte wending verklaard? Waarom verzetten de Luikenaars van
de XVe eeuw zich zoo vastberaden tegen eene vereeniging, die op het einde der XIVe
eeuw voorzien werd? Wat gaf aanleiding tot hun verwoeden strijd, tot hunne
vertwijfelde pogingen om te ontsnappen aan eene inlijving, waartoe zij eerst niet
ongenegen schenen? De oorzaak daarvan moet niet in hunne buitenlandsche
geschiedenis gezocht worden. Voorzeker spanden de koningen van Frankrijk, Karel
VII en vooral Lodewijk XI, al hunne pogingen in om het geschil te verergeren en te
verlengen. Doch zij hebben het geschil niet verwekt, en hoe ijverig hunne
tusschenkomst ook was, toch speelde zij maar eene ondergeschikte rol. Evenmin kan
men de houding der Luikenaars aan nationalen tegenzin toeschrijven. Want het verzet
tegen het huis van Bourgondië was zoo levendig bij de Vlaamsche als bij de Waalsche
bewoners des lands, en nooit wellicht verstonden zij elkander beter dan in dit bloedig
tijdvak. Of zal men ten slotte meenen, dat het vorstendom gewend was aan de
bissschoppelijke regeering en daarom niet onder het gezag van een wereldlijken vorst
wilde staan? Het zal voldoende wezen te doen opmerken, dat, sedert het begin der
XIVe eeuw, het bisschoppelijk gezag bestendig ondermijnd werd en dat, in den
aanvang van het Bourgondisch tijdvak, de steden volkomen meester in de Maasvallei
waren.
En daar ligt de knoop. Als men de zaak nader beschouwt, wordt men zonder moeite
gewaar, dat het verzet verwekt en geleid werd door de steden. Almachtig in het land,
hebben de steden niet meer af te rekenen met vorst, met adel of met kapittel; zij
hebben de regeering aan haren uitsluitenden invloed onderworpen; zij weerstaan het
huis van Bourgondië alleen tot behoud van hare vrijheden en hare zelfstandigheid.
Zij wilden, met de andere vorstendommen, onder den Bourgondischen
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schepter niet overgaan, alleen omdat die schepter in al te stevige handen stak. Hare
democratische en republikeinsche verzuchting was onvereenigbaar met het monarchaal
bestuur, dat de hertogen in de Nederlanden invoerden. De redenen, die Gent tot
opstand tegen Philips den Goede dreven, deden ook de Luikersteden de wapens
opnemen. De onafhankelijkheid van het Land van Luik verscheen haar te recht als
een waarborg voor de door haar verworven stelling. Zij begrepen, dat zij slechts
konden standhouden in een kleinen territoriaalstaat, onder het schijnbare gezag van
een machteloozen vorst. De vaderlandslievende geestdrift, waarvan zij het bewijs
gaven, werd door staatkundige redenen aangevuurd, en de heldenstrijd dien zij tegen
de hertogen uithielden was kortom slechts de botsing tusschen twee tegenstrijdige
regeeringsstelsels, slechts het ongelijke tweegevecht tusschen den modernen Staat,
die onvermijdelijk monarchaal is, en het met republikeinsche strekking bezielde,
stedelijke particularisme der middeleeuwen.
Die lange strijd kan in drie tijdvakken verdeeld worden. Gedurende het eerste,
waarin het innig verbond der huizen van Bourgondië en van Wittelsbach gesloten
wordt, onderneemt Jan van Beieren, met de hulp van Jan zonder Vrees, den oorlog
tegen de Luikersteden, die hij bij Othée verslaat; het tweede, dat begrepen is in de
regeering van Philips den Goede, eindigt met het aftreden van Jan van Heinsberg,
die het bisdom overgeeft aan Lodewijk van Bourbon, of liever aan de Bourgondische
macht; het laatste tijdvak, dat zoo kort als beslissend is, begint met de troonsbestijging
van Karel den Stoute en eindigt met de verschrikkelijkste oplossing, die een oorlog
ooit in de Nederlanden ten gevolge had.

I
In 1384, terwijl de Gentsche wevers heldhaftig voor hunne vrijheden streden, bereikten
de Luiksche neringen eindelijk het doel, dat zij sedert het begin der XIVe eeuw
beoogden. Zooals wij gezien hebben, behaalden zij de zegepraal op de vreedzaam-
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ste wijze. De grooten, die te zwak waren om langer het gezag met de ambachtslieden
te kunnen deelen, ruimden hun de plaats. De kleine burgerij, die verreweg de
meerderheid van de bevolking der stad uitmaakte, oefende voortaan alleen de
regeering uit. De democratische inrichting, die toen tot stand kwam, was slechts het
natuurlijk gevolg van de gelijkheid, die onder de inwoners heerschte, en van de
ontstentenis dier brutale maatschappelijke tegenstellingen, welke, in de groote
Vlaamsche nijverheidssteden, gedurig botsingen teweeg brachten en steeds, nu eens
ten voordeele der rijken, dan weer ten voordeele der armen, het immer onbestendig
evenwicht verbraken.
Het nieuw politiek stelsel bracht het door den stedelijken raad geoefend
gemeentegezag op de neringen over. De gezworenen en de maitres à temps waren
nog slechts de lasthebbers van de twee en dertig ambachtsgroepen, die hen naar la
Violette(1) zonden. Feitelijk verloren zij alle gezag en alle initiatief. Door den drang
der zaken, kwam de rechtstreeksche regeering van en door het volk in de plaats van
de regeering door de magistraat. De neringen vergenoegden zich niet met het recht
dat zij hadden, den raad der stad te kiezen. Zij verstonden, uitspraak te doen over
alle zoo groote als kleine vraagstukken, die tot het beheer der gemeente behoorden.
Hare ‘kamers’ werden zoovele clubs, die met een krachtig en ongemeen stormachtig
leven bezield waren. Want, in den schoot van elke harer, matigden leerjongens en
zonen van bazen zich weldra het stemrecht aan. Werkbazen en familiehoofden zagen
zich overrompeld door het jong element, dat natuurlijk voor vreemde aanhitsing
vatbaar was(2). De Luiksche volksheerschappij

(1) Zoo heette men het Stadhuis van Luik in de XIVe en in de XVe eeuw. Zie J. Demarteau: La
Violette. Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, deel XXI [1890], blz. 217 en volg. Men vindt ook denzelfden naam in Nimes tot aanduiding van het stadsgevang (Ducange:
Glossarium, Vo Violeta). Wellicht was de Violette van Luik aanvankelijk ook het stadsgevang;
het woord doet denken aan het Fransche violon, dat ook stadsgevang beteekent.
(2) ‘Wanneer de steedsche algemeenheid voor elk gewichtig geval vergadert, of wanneer de
neringen samen zijn om hare ambtenaren te kiezen, hebben de knapen en de leerjongens bij
de verkiezing zooveel stemrecht als de meesters en de familiehoofden’. Hemricourt: Patron
delle temporaliteit, blz. 263. - Zie te Gent de pueri decennii die, volgens het Chron. comit.
Flandr., blz. 225, eene gewichtige rol in de volksbeweging speelden.
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werd spoedig eene ‘jongeliedenheerschappij(1)’. Daardoor kregen de volksredenaars
een groot gewicht en werd de politieke loopbaan een beroep, dat alle behendigen en
intriganten tot zich trok. Voortaan was het voldoende, de gunst van eenige neringen
te verwerven om tot de hoogste posten der gemeenten te geraken, Jacob Badut, een
der gezanten die in 1407 naar den paus van Avignon gestuurd werden, was een
eenvoudige straatmaker(2). Het spreekt van zelf, dat de nieuwe soort burgers, die toen
aan 't bewind kwamen, niet uitsluitend door liefde voor het openbaar welzijn gedreven
waren. Menig hunner maakte zijne betrekking ten nutte om fortuin te maken, en uit
de teksten der gemeentereglementen blijkt voldoende, dat vele erge feiten van
knevelarij en kiesgeknoei toen in de stad bedreven werden(3).
De gedurige en rechtstreeksche tusschenkomst der ambachten belemmerde
anderzijds het bestuurs- en het politiewezen. De raad, die kort gehouden werd door
de neringen en boven alles het verlies van de volksgunst vreesde, dorst zijn gezag
niet doen gelden, noch de hem verleende macht uitoefenen. De gelijke
vertegenwoordiging, die aan elk der twee en dertig ambachten toegekend was, bracht
overigens een al te groot getal personen ter zitting. De raad bestond inderdaad uit
tweehonderd leden(4), terwijl vier en twintig schepenen voor het beheer der grootste
Vlaamsche steden voldoende waren. Voegt men daarbij, dat de vergadering telken
jare teenemaal vernieuwd werd, dat de meerderheid daarvan zeer jeugdige lieden
waren, en dat meer dan een gezworene zijne verkiezing slechts te danken had aan
‘drankgelagen, geschenken, beloften of beden(5)’, dan zal men gereedelijk aannemen
dat de raad, zoo niet den noodigen ijver, dan toch de noodige ervaring miste. Het
schijnt wel, dat hij veiligheid en goede orde maar zeer onvolkomen in stand kon
houden. In 1394 kloeg men, dat er ‘in Luik eene menigte liederlijke snaken waren,
die het gerecht zoo weinig vreesden..., dat ver-

(1) Zie Tarde: L'action intermentale, in de Grande Revue van 1 November 1900, blz. 317, voor
gelijkaardige feiten bij de nieuwere volksregeeringen.
(2) Jean de Stavelot: Chronique, uitg. A. Borgnet, blz. 104 (Brussel, 1861).
(3) Zie het ‘Regiment’ van Heinsberg, § 20, in St. Bormans: Ordonnances de la principauté de
Liége, deel I. blz. 543. Zie Hemricourt: loc. cit., blz. 264.
(4) Hemricourt: loc. cit., blz. 263.
(5) ‘Regiment’ van Heinsberg, loc. cit., blz. 543.
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scheidene groote en gruwelijke buitensporigheden... er dag aan dag voorkwamen(1)’.
Ook de al te menigvuldige algemeene vergaderingen der gemeente hadden, harerzijds,
noodlottige gevolgen. Daar de burgemeesters er steeds op bedacht waren, hunne
aansprakelijkheid te dekken om niet verdacht te worden door de al te wantrouwige
volksmenigte, dorsten zij zelven niet handelen en lieten zij schier al de te nemen
beslissingen aan den volkswil over. Samen met de bij klokgelui bijeengeroepen
ambachtslieden, drongen tal van vrouwen en kinderen in de binnenplaats van het
bisschoppelijk paleis, waar die vergaderingen gewoonlijk gehouden werden. De
besprekingen werden luidruchtig gevoerd; de grootste schreeuwers haalden gelijk;
grove kwinkslagen, beleedigingen en al te gewaagde beschuldigingen waren veelal
de beste argumenten. Al te dikwijls gaf de vergadering aanleiding tot woeling, daar
de minderheid tegen de meerderheid opstond. Zeer moeilijk was het, de twee en
dertig neringen tot hetzelfde gevoelen te brengen. Om op onafhankelijkheidszin te
bogen, bleef elk ambacht bij zijn gedacht, en niet zelden staakten degenen die hunne
meening niet hadden kunnen doordrijven(2). Politieke werkstakingen waren, inderdaad,
het ultima ratio der genootschappelijke volkspartijen der middeleeuwen. Zij
verschijnen als eene bijzondere toepassing, op een meer bescheiden tooneel, van de
‘dienstweigering’, welke, tot waarborging der volkeren tegen de vorsten, in de
constitutioneele privileges der XIVe eeuw geschreven werd.
Tegen den vorst heerschte, overigens, de beste eensgezindheid onder de neringen.
Hare deelneming aan het politiek leven had haren zelfstandigheidszin teenemaal
ontwikkeld. Klaarblijkelijk beschouwen zij hun bisschop nog slechts als het geestelijk
hoofd van de diocese en ontkennen zij hem zijne wereldlijke voorrechten. Te Luik
evenals in de andere ‘goede steden’, die insgelijks door de volkspartij bestuurd
worden, ondernemen de ambachtslieden vastberaden den strijd tegen het onder de
woelige regee-

(1) St. Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 369.
(2) Voorbeelden in Jean de Stavelot: Chronique, blz. 236, 242, 291, 491 en in Adriaan van
Oudenbosch: Chronicon rerum Leodiensium, uitg. De Borman, blz. 102 (Luik, 1902).
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ringen van Adolf en van Engelbert van de Mark reeds zoo erg gehavend overschot
van het altum dominum. De vurige genegenheid, die zij den tegen Lodewijk van
Male strijdenden Gentenaren betuigen, verraadt genoegzaam hun streven. Hunne
verachting voor overlevering en gewoonte deed hun door hunne tegenstrevers den
naam van Haidroits (ennemis du droit = vijanden des rechts)(1) geven, en het valt
inderdaad niet te loochenen, dat de steden, onder hun bestuur, zich weinig om
wettelijkheid bekreunden.
De steden vergenoegen zich niet meer met de overhand, zij willen uitsluitende
overheersching. De privileges van het kapittel en van den adel - geen van beide kan
haar immers doelmatig verzet bieden - hebben voor haar geen tel meer. Zij
bekommeren zich niet meer om de ‘instemming des lands’: zij beoogen slechts haar
eigen belang en willen iedereen hare opperheerschappij opdringen. Nu beschouwen
zij nog slechts de vreden, voor dewelke zij zoo hardnekkig gestreden hebben, als
eene belemmering. Met wrevel onderwerpen zij zich aan de verplichting, samen met
ridders en kanunniken te beraadslagen. De landsvergaderingen, die zij zich het recht
aanmatigen bijeen te roepen en waar zij zich weinig laten gelegen zijn aan het
gevoelen van de beide andere standen, is ‘een Gode en allen verstandigen menschen
mishagende hoon(2)’. Te vergeefs schrijft Jacob van Hemricourt, de zoo merkwaardige
tolk der toenmalige behoudsgezinde denkwijze, zijn Patron delle Temporaliteit om
‘de herstelling van een voor het gemeen noodzakelijk en behoorlijk stelsel te
bevorderen(3)’: zijne rechtsgeleerde beschouwingen, zijne bewondering voor de ‘edele
privileges en vrijheden van de Luiksche Kerk’, zijne lange ontwikkelingen om te
bewijzen dat ‘eene gemeenschap geene grootere dwaasheid begaan kan dan zich
tegen haren natuurlijken heer te vergrijpen en zich in zijne plaats te stellen... en
zonder regel noch vorstelijk gezag te leven(4)’, hebben geen vat op de democra-

(1) ‘Id es odientes jus et aequum.’ Zantfliet: Chronicon, uitg. Martène et Durand: Amplissima
collectio, deel V, kol. 361.
(2) Hemricourt: loc. cit., blz. 271.
(3) Ibid., blz. 264.
(4) Hemricourt: loc. cit., blz. 262.
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tie. Met een echt gelijkheidswillenden en republikeinschen geest bezield, wil deze
daarentegen alle opperheerschappij afschudden en zich in het volle bezit der regeering
stellen. In al de steden maakt de raad zich niet alleen meester van de rechtsmacht
der bisschoppelijke schepenen, doch ook van die der geestelijke hoven. De beide, in
de stad zelve zoo machtelooze burgemeesters van Luik treden, tegenover den bisschop,
als de hoofden des lands op. Hunne rechtsbevoegheid neemt de plaats in van de
rechtbank l'Anneau du Palais. Men ziet hen vrijheidsbrieven aan landelijke gemeenten
verleenen. Evenals in Vlaanderen, overweldigt de hagepoorterij den buiten, dien zij
aan den invloed van de steden onderwerpt. Ja, tot uit het verste van het graafschap
Loon, laten de lieden zich in menigte bij de neringen der stad inschrijven; daardoor
worden zij onschendbaar in hunne gemeente en verkrijgen zij stemrecht in de
hoofdstad, waar de gedurige toevloed dier vreemdelingen het politiek leven meer en
meer bewogen maakt(1).
Onder het lange stadhouderschap van Jan van Arkel (1364-78), den zachtmoedigen
opvolger van Engelbert van de Mark, maken de steden hare eerste vordering ten
koste des vorsten en der beide andere standen. Na zijnen dood maken zij de Groote
Scheuring ten nutte om, tegen den Urbanistischen bisschop Arnold van Hoorn, den
Clementijner Eustatius Persant de Rochefort te ondersteunen, en om ten slotte, te
midden van godsdienstige en burgeroorlogen, eene onbeperkte oppermacht te krijgen.
Doch, terwijl zij gewoon geraakten, hunne bisschoppen buiten tel te laten, bereidden
de vorstenhuizen van Beieren en van Bourgondië de instelling eener monarchale
regeering in de Nederlanden voor. Want die vorstenhuizen koesterden vast en zeker
het inzicht, het vorstendom Luik vroeg of laat bij hunne bezittingen in te lijven, en,
door een natuurlijk gevolg hunner politiek, alle heerlijke voorrechten te herstellen.
Die taak viel aanvankelijk het huis van Wittelsbach ten deele. In 1390 vertrouwde
de paus van Rome, Bonifacius IX, het bisdom aan den zoon van hertog Albrecht,
graaf van Henegouw, van Hol-

(1) Ibid., blz. 264.
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land en van Zeeland, een zeventienjarigen onderdiaken, met name Jan van Beieren,
die later door het volk Jan zonder Genade genoemd werd.
De jeugdige vorst behartigde natuurlijk slechts de belangen van zijn huis. Hij
duldde, dat zijn broeder, Willem IV, opvolger van hertog Albrecht in het graafschap
Henegouw (1404), den band van leensonderdanigheid brak, welke, sedert gravin
Richilde, dat graafschap aan het bisdom hechtte(1). Hij zelf vergenoegde zich met den
titel van ‘gekozene’, en weigerde steeds, trots het aandringen der Luikenaars en
klaarblijkelijk om op staatkundig gebied volkomen vrij te blijven, zich bisschop te
laten wijden. Men beschuldigde hem, terecht wellicht, het land in een wereldsch
vorstendom te willen herschapen, om het ten erfelijken titel aan zijn geslacht over
te geven. Daar hij door zijne familiebetrekkingen veel machtiger was dan een zijner
voorgangers, was hij bij zijne aanstelling gansch doordrongen van die grondbeginselen
van onbeperkte alleenheerschappij, welke het politiek programma van al de toenmalige
groote vorstenhuizen uitmaakten. Onder de vreemde raadsheeren, die hem omringden,
had zeker menigeen het De cura reipublicae et sorte principantis gelezen, dat de
rechtsgeleerde Philips van Leiden eenige jaren te voren voor Willem III van Beieren
geschreven had. Zij twijfelden er niet aan, dat de vorst gerechtigd was, alle privileges
te breken die zijne heerschappij hinderden, en dat zijn wil, bron van alle recht en
werktuig van het openbaar welzijn, overal aanspraak op algeheele gehoorzaamheid
te maken had.
Weldra joeg de gekozene, door zijne ‘nieuwigheden’, de aan overlevering en
gewoonte gehechte behoudslieden schrik aan. Niet alleen verstond hij, de
bisschoppelijke hoogheidsrechten in hun geheel te herstellen, doch, Haidroit op zijn
manier, vreesde hij niet, de staatsregeling het onderstboven te keeren. De geestelijke
hoven en de rechtbank l'Anneau du Palais, wier leden hij koos onder degenen die
hem 't meeste toegedaan waren, verkrachtten de door 's lands overleveringen
geheiligde gebruiken. De goede Hemricourt uit bittere klachten, dat ‘de oude, wijze

(1) A. Lacroix: Episode du règne de Jean de Bavière, blz. 13 (Bergen, 1841).
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ridders, jonkers, burgers en ook de kenners van het gewoonterecht allen uitgestorven
zijn; als er een is die iets verstandigs zegt, wordt hij derwijze tegengesproken, dat
men hem noch aanhoort noch gelooft, en dat hij er slechten dank voor verwerft(1)’.
Men begrijpt welke gevoelens de nieuwe gang der zaken deed ontstaan onder de
steedsche democratie, die sedert zoovele jaren gewend was, den vorst niet meer te
tellen. Reeds in 1394 brak de strijd los; naar gewoonte liep hij uit op een vergelijk,
dat slechts eene wapenschorsing was (vrede van Caster)(2). Hij werd met meer
hevigheid hernomen in 1402. De gekozene volgde Adolf van de Mark's voorbeeld,
en verliet zijne hoofdstad voor Maastricht. Dat vertrek verhoogde de verbittering
van de stad, waar de uitgaven van hof en geestelijkheid een groot deel der
ambachtslieden deden leven(3). Verscheidene maanden lang was Luik, verbonden
met de andere goede steden, in openlijken opstand. Een ‘momboor’ werd aangesteld,
en het scheelde niet veel, of de aan den vorst getrouw gebleven kanunniken werden
onthalsd. De vrede der XVI (28 Aug. 1403)(4), die voor eenigen tijd een einde aan de
vijandelijkheden stelde, bracht een eersten slag aan de volkspartij toe. Hij beperkte
de bevoegdheid der stedelijke rechtbanken, verplichtte de hagepoorters in de steden
te wonen, verbood den burgemeesters nog vrijheidsbrieven te verleenen en hervormde
de verkiezingen volgens den vrede van Sint-Jacobs.
Weldra trachtten de Haidroits het verloren terrein te heroveren. De hagepoorters
en de leerjongens, die nu geen stemrecht meer bezaten(5), zetten eene volksbeweging
op touw, die door de algemeene vijandschap tegen het nieuwe regeeringsstelsel
begunstigd werd. Op 1 December 1404 hernieuwden de hoofdstad en de goede steden
haar bondgenootschap, en kort daarna gingen zij tegen den vorst een beslissenden
oorlog aan. Hare gemachtigden vergaderden den 26n September 1406 te Luik,

(1) Hemricourt: loc. cit., blz. 277.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 373.
(3) ‘De quo non immerito indignati sunt qui lucrari solebant in hospitiis et foro venalium.’
Zantfliet: loc. cit., kol. 361.
(4) St. Bormans: Ordonnances, deel I, kol. 379.
(5) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 73.
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verklaarden Jan van Beieren vervallen en kozen Dirk van Perwez, zoon van den
‘momboor’ van 1402, tot bisschop. De regelen van het canoniek recht waren, bij
deze verkiezing, teenemaal over het hoofd gezien. Twee kanunniken, die in kapittel
vergaderd waren, gaven Dirk hunne stem(1). Jan van Beieren was kort te voren de
partij van Innocentius VII toegetreden(2): Dirk liet zich wijden door Benedictus XIII.
De scheuring kwam aldus ten bate der oproerlingen. In den grond, liet de groote
strijd die de Kerk verdeelde deze teenemaal onverschillig: zij zagen daarin slechts
een voorwendsel om hunne houding te rechtvaardigen, en, evenals twintig jaar vroeger
in Vlaanderen, waren het veeleer staatkundige dan godsdienstige beschouwingen,
die de tegenover elkander staande partijen den paus van Rome of den paus van
Avignon deden aanhangen.
Terwijl Lodewijk van Male - in zijn strijd tegen de wevers - edelen,
plattelandsbewoners, kooplieden, ja eene menigte ambachtslieden der kleine neringen
rond zich kon scharen, stond Jan van Beieren gansch alleen in zijn strijd tegenover
de steden. De Luiksche ridders, wier krachten en aantal al te zeer verzwakt waren
om eene bedrijvige rol te kunnen spelen, zagen de gebeurtenissen onverschillig toe.
De boeren, die niet als in Vlaanderen door het overwicht der steedsche burgerij te
lijden hadden, volgden het voorbeeld hunner heeren. De geestelijkheid was door de
hevigheid des oproers en door de terechtstelling van verscheidene kanunniken van
Sint-Lambrechts verschrikt en verroerde zich niet. En, in de steden zelven, waren de
‘wijze en rijke burgers’ overmand door het groot aantal

(1) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 100. - De verkiezing van Dirk is eene echte omwenteling. De
redenen, die men inriep om ze te rechtvaardigen, zijn niet alleen de machtsmisbruiken van
Jan van Beieren en de verkrachting der vrijheden, maar ook ‘omdat uit de kronijken blijkt,
dat oudtijds aan het volk het recht toekwam, zijne prelaten te kiezen’. Overigens, na zoovele
vreemde bisschoppen, wilde men een inlandschen vorst. Dirk, die ‘in de zeden van ons land
grootgebracht en er goed mede vertrouwd is’, maakt inderdaad den indruk van den president
eener republiek Zie E. Schoolmeesters: Notice concernant un manuscrit relatif au schisme
de Thierry de Perwez. Bull. de la Comm. roy. d Hist., 4e reeks, deel XV [1888], blz. 29.
Omtrent de benoeming van Dirk, zie nog N. Valois: La France et le Grand Schisme, deel
IV, blz. 65 en volg. (Parijs, 1902).
(2) E. Bacha: Catalogue des actes de Jean de Bavière. Bullet. de la Soc. d'art et d'hist. de Liége,
deel XII [1898], blz. 55.
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ambachtslieden en hagepoorters, zoodat zij naar de wapenen niet dorsten grijpen.
De te Maastricht omsingelde ‘gekozene’ zag zich, evenals de graaf van Vlaanderen
na den slag van Beverhoutsveld, gedwongen hulp in het buitenland te zoeken. Hij
nam zijne toevlucht tot het innige bondgenootschap, dat toen de huizen van Beieren
en Bourgondië vereenigde.
Zijn schoonbroeder, Jan zonder Vrees, moest des te bereidwilliger de gelegenheid
te baat nemen, om zich met de zaken van het bisdom te bemoeien en dat land aan
zijn invloed te onderwerpen, daar de Luikenaars hunnerzijds den steun van den hertog
van Gelder(1) verkregen hadden, en daardoor ook dien van den hertog van Orléans,
wiens vorderingen in Luxemburg voor de Bourgondische macht zoo onrustwekkend
werden. Toch wachtte hij, alvorens te handelen, tot dat een sluipmoordenaars hem
van zijn tegenstrever ontmaakt had. Daarna, in September 1408, toog hij ten strijde
en viel hij, langs Haspengouw, in het bisdom. Willem van Beieren, broeder des
gekozenen, drong terzelfder tijd langs de Condroz-streek in het land, en nam
onderwege de mannen van graaf Willem van Namen mede. Hij vereenigde zich te
Montenaken met de veel belangrijker strijdkrachten van den hertog van Bourgondië,
die het bevel over het leger nam.
Op 23 September ontmoette het Luikerleger den vijand nabij Othée, in de vlakte
van Rutten(2). Zijn aanvoerder, de heer van Perwez, vader des nieuwen bisschops,
had te vergeefs aangeraden, het gevecht niet te aanvaarden, maar zich in de vestingen
te verschansen, om aldus de troepen van de verbonden vorsten te overwinnen door
hongersnood, daar de oogst reeds binnen was en de naakte velden geenerlei
hulpmiddel meer boden. Doch de ambachtslieden, die, vol zelfvertrouwen, op hunne
grootere getalsterkte en op hun geschut rekenden, verplichtten hem het leger te volgen.
De overmoed was hun verderf, evenals hij vroeger Philips van Artevelde noodlottig

(1) J.G. Schoonbroodt: Inventaire des chartes du chapitre de Saint-Lambert à Liége, blz. 291
(Luik, 1863).
(2) Omtrent de plaats waar de slag plaats greep, zie C. de Borman: Les échevins de la souveraine
iustice de Liége, deel I, blz. 249 n. (Luik, 1892).
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geweest was. Te Othée evenals te Rozebeke, werd de dag beslist door eene
flankbeweging, die de gemeentenaren, in hun gemis aan krijgskennis, voor een begin
van vlucht aanzagen. Na een onstuimigen aanval op het front van den vijand, die een
oogenblik onder den schok terugweek, werd de massa Luikenaars - die niet bedreven
waren in de kunst, zwenkingen te maken - omsingeld, in de flank aangegrepen,
doorbroken en uiteengeworpen. De vertwijfelde wederstand, dien zij gedurende meer
dan twee uren boden, deed slechts het bloedbad langer duren. Volgens de minst
overdreven schattingen, bleven 8000 man op het slagveld(1). De heer van Perwez en
de bisschop werden, hand in hand, onder de dooden gevonden.
Luik bezat noch de noodige middelen, noch eene voldoende strategische stelling
om, naar Gent's voorbeeld, den strijd vol te houden(2), en moest zich dus op genade
en ongenade overgeven. Vijf dagen na den slag kwamen zijne burgers, blootshoofds
en barrevoets, met eene brandende kaars in de hand, bij paren in het kamp van den
vorst, vóór hem nederknielen en om genade smeeken. Dit was de eerste openbare
vernedering, die eene groote Belgische stad trof: zij vermurwde de overwinnaars
niet. Jan van Beieren toonde zich zonder erbarming. De door Dirk van Perwez
aangestelde kanunniken, de door hem gewijde priesters, ja, vrouwen werden in de
Maas geworpen(3). Zonder ontferming maakte hij misbruik van zijne zegepraal. Het
valt niet te betwijfelen, dat hij, door eene onbarmhartige onderdrukking, het overwicht
van den vorst op de steden klaarblijkelijk heeft willen bevestigen. Hij besloot, de
steedsche zelfstandigheid teenemaal op te heffen. Al de banieren van de stad werden
verbrand, hare charters verbeurd, de neringen opgehe-

(1) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 119, geeft 8368 op. - Omtrent den slag van Othée, zie een
gedicht van dien tijd, uitgegeven door De Ram: Documents relatifs aux troubles du Pays de
Liége, blz. 304 en volg. (Brussel, 1844) en vooral een brief van Jan zonder Vrees, van den
dag des veldslags. Gachard: Analectes belgiques, blz. 2 [Brussel, 1830]. Uit die twee
bescheiden blijkt de vertwijfeling, waarmede de Luikenaars vochten.
(2) Overigens, bij het vernemen van de nederlaag, stonden de ‘goede lieden en vrije poorters’
van Luik op tegen de hedrie. Jean de Stavelot: op. cit, blz. 120.
(3) Ibid., blz. 122, 145.
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ven en al de verkiesbare ambten afgeschaft(1). Het vonnis, dat hij op 24 October door
zijne bondgenooten deed uitspreken, is de openlijke, onverholen bevestiging van de
willekeurige heerschappij(2). Het laat den gekozene toe, zijne ambtenaren buiten het
bisdom te nemen, ‘gelijk een vrij heer mag en moet doen’. En terzelfder tijd dat het
's lands aloude staatsregeling door onbeperkte alleenheerschappij vervangt, stelt het
het bisdom onder vreemde bescherming. Voortaan hebben de graaf van Henegouw
en de hertog van Bourgondië recht van vrijen doorgang door het vorstendom, zijn
hunne munten er wettig gangbaar, worden de muren van Thuin, Fosse, Couvin en
Dinant gesloopt, en wordt ten slotte eene bede van 220,000 kronen aan de beide
vorsten betaald, voor hunne krijgskosten.
Eerst zes jaar na den slag van Othée, stelde Jan van Beieren de instellingen vast,
die, te Luik, in de plaats van de oude gemeenteregeering komen zouden. Het
‘regiment’, dat hij in 1414 aan de stad gaf(3), is voorzeker de volkomenste uiting van
de vorstelijke politiek in hare betrekkingen tot de steden. De burgers verschijnen
daarin nog slechts als onderdanen, die, van alle zelfstandigheid beroofd, zelfs niets
meer te zien hebben in de keuze hunner magistraten. Telken jaar zullen het kapittel
en de schepenraad elk eene afzonderlijke lijst opmaken van ‘twaalf aanzienlijke
burgers, die van hunne renten of van eerlijken handel leven, doch geen handenarbeid
doen, en die ten minste vier en twintig jaar oud zijn’. Onder die vier en twintig
candidaten, wijst de gekozene vervolgens twaalf personen aan, die, gedurende het
jaar, den schepenraad zullen uitmaken. Die raad bezit overigens geenerlei initiatief;
de door den vorst aangestelde schepenbank is uitsluitend belast met het bestuur van
de stad. Zulke volkomen omverwerping der aloude instellingen vindt men eerst terug
ten tijde van Jozef II en van de verovering door de Franschen, in de XVIIIe eeuw.
Het ‘regiment’ van 1414 kon, door zijne strengheid, niet in stand blijven en
waarschijnlijk werd het nooit toegepast. Althans

(1) Hij wilde zelfs het perron of ‘pui’, het aloude symbool der gemeentevrijheden, afbreken.
Ibid., blz. 122.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 420.
(3) St. Bormans: Ordonnances, blz. 458.
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zien wij Jan van Beieren drie jaar later erkennen, dat, sedert de herstelling van den
vrede, nog ‘geenerlei vaste regeering’ in de steden bestaan heeft(1). Hij moest overtuigd
zijn, dat hij veel te verre gegaan was, en dat de gewone levensverrichtingen eener
groote stad onvereenigbaar waren met een volslagen gemis aan self-government. In
1417 zag hij zich verplicht, aanzienlijke toegevingen te doen(2). De bevolking der
stad werd ingedeeld in zeventien neringen, die elk twee raadsheeren en twee
rentmeesters aanstelden. De vier en dertig raadsheeren der neringen zullen voortaan,
samen met het kapittel en met den bisschoppelijken raad, twee ‘opperste raadsheeren’
kiezen, voor het bestuur van de stad. Te vergeefs had men gezellen en leerjongens
zorgvuldig verboden deel te nemen aan de verkiezingen der ambachtsraden, ja
vermeden den naam van ‘meesters’ te gebruiken, dien de burgemeesters van de stad
sedert de XIIIe eeuw gevoerd hadden, toch had de nieuwe inrichting de zuivere
alleenheerschappij, die Jan meende te zien zegepralen, merkelijk doen achteruitgaan.
Hij had den tijd niet, zijne politiek heel te zien instorten. In September 1417 verzaakte
hij aan het bisdom, om aan Jacoba van Beieren het graafschap Holland te betwisten
en om, het jaar nadien, met Elisabeth van Görlitz te trouwen.

II
Zijn vertrek, waardoor het Land van Luik onafhankelijk van het huis van Bourgondië
werd, liet ook toe, de aloude instellingen weder in te voeren. Gedurende de
kortstondige regeering van Jan van Walenrode (Juli 1418 tot Mei 1419) werden de
oude gebruiken alras hersteld: de gemeenten kwamen terug in het bezit harer
privileges, hernamen hare banieren, kozen opnieuw volksgezinde besturen. Al de
standen der bevolking waren te diep beleedigd geworden door de verachting, die de
Beier al te blijkbaar voor 's lands staatsregeling betoond had, dan dat iemand er aan
dacht zich tegen die politische herstelling te verzetten.

(1) St. Bormans: Ordonnances, blz. 505.
(2) Ibid., blz. 505.
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Haidroits en behoudslieden vergaten voor eenige jaren hunne veeten; kapittel en
adel verbonden zich met de steden, in een bewustzijn van wederkeerig vertrouwen.
Gedurende de regeering van den nieuwen bisschop, Jan van Heinsberg, die op 6
Juni 1419 door de kanunniken verkozen werd, namen zij rechtzinnig deel aan de
hervorming der staatsregeling. Men wilde de oude ‘vreden’ herinvoeren, een duurzaam
evenwicht tusschen vorstelijk gezag en ‘instemming’ des lands tot stand brengen,
de ongelegenheden, die aanleiding gegeven hadden tot het uitsluitend overwicht der
steden en tot de rechtstreeksche regeering van dezelven door de neringen, uit den
weg ruimen. De gematigden, die veelal na groote staatkundige stormen aanhoord
worden, hadden den toestand in handen, en de bisschop deelde klaarblijkelijk hunne
zienswijze. Hij verklaarde bij zijne troonsbestijging, dat hij regeeren zou volgens de
wet van Fexhe(1), koos al zijne ambtenaren en al de burggraven der vestingen onder
de inboorlingen, en bekrachtigde den vrede der XXII, die de beoefening van het
vorstelijk gezag onder het bestendig toezicht van het land stelde. De tekst dier
bekrachtiging verraadt duidelijk de nieuwe strekkingen. Inderdaad, men vindt daarin
waarborgen, die klaarblijkelijk voor doel doel hebben, de rechtbank der XXII buiten
het bereik der democratie te stellen. Voortaan worden hare leden niet meer gekozen
door de ambachten, en worden daarin alleen opgenomen ‘wijze lieden, die de wet
kennen, tot eene aanzienlijke familie behooren, en van hunne renten of eerbaren
handel leven’.
Nog meer bezorgdheid omtrent hetzelfde punt, vindt men in het op 16 Juli 1424
aan de hoofdstad gegeven ‘regiment’(2). Het wacht zich wel, de hooge poorterij weder
in te richten tot een afzonderlijk lichaam, dat, evenals in de Vlaamsche steden, de
macht der ambachtslieden moest intoomen; het bekrachtigt de indeeling van al de
inwoners zonder onderscheid van stand in twee en dertig neringen, die gelijke rechten
bezitten; doch anderzijds ontneemt het aan die neringen de rechtstreeksche regee-

(1) St. Bormans: Ordonnances, blz. 531. Jean de Stavelot: op. cit., blz. 175.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 538.
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ring van de stad en doet het den bisschop deelnemen aan de verkiezing der
gemeentemagistraten. Twee en twintig voor hun leven benoemde commissarissen waarvan zes door den vorst en zestien door de stad aangewezen - zullen alle jaren
twee en dertig mannen aanstellen (één per ambacht), die den raad zullen uitmaken
en zelven de beide ‘meesters’ kiezen. Het aannemen van het ambt van meester, met
eene bezoldiging van honderd gulden, is verplichtend; een meester is slechts
herkiesbaar na vier jaar. Bedenkt men daarbij, dat de hagepoorterij besnoeid blijft
volgens de bepaling van 1326, dan mag men het ‘regiment’ van Heinsberg
beschouwen als een vergelijk tusschen de stedelijke zelfstandigheid en de
bisschoppelijke rechten. De instelling der commissarissen, waardoor het zich bijzonder
kenschetst, is ontleend aan het toen in de steden van Bourgondië voor de hernieuwing
der schepenen heerschende stelsel. Zij was klaarblijkelijk ingegeven door de
bedoeling, een einde te stellen aan de heerschappij der politiekers van beroep en aan
de kieskuiperijen, en de regeering der gemeente te onttrekken aan de jongelieden en
aan de hagepoorters, welke geenerlei bestendig belang binnen de stad hadden. Zij
had voor doel en voor gevolg de deelneming aan het politiek leven te beperken tot
‘al degenen die iets te verliezen hadden(1)’, wil zeggen tot de werkbazen en tot de
familiehoofden, tot de begoede kleine burgerij, van middelmatig vermogen en
gematigde denkwijze. Doch de nieuwe instellingen voerden slechts tot eene tijdelijke
bevrediging: haar streven moest vroeg of laat vastberaden tegenstanders tegen haar
doen verrijzen.
Sedert het midden der XIVe eeuw heeft de stad eene grondige verandering
ondergaan. Rond dien tijd begint zij het geestelijk karakter te verliezen, dat haar zoo
lang kenschetste. Die priestersstad moest weldra eene stad van mijnwerkers en
wapensmeden worden. De steenkolen, die in het omliggende in overvloed voorhanden
zijn, hadden tot dan toe slechts voor plaatselijk verbruik gediend. Tot in de XIIIe
eeuw waren zij zelfs alleen door smeden en arme lieden als brandstof gebruikt(2).
Doch de stij-

(1) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 248.
(2) Renier de Saint-Laurent, jaar 1213. Mon. Germ. Hist. Script., deel XVI, blz. 670. - De
steenkolen (terra nigra ad focum faciendum optima) worden, in 1108, door denzelfden
schrijver voor de eerste maal vermeld (Ibid., blz. 652). Zie P. Tschoffen: Quand a-t-on
découvert la houille au pays de Liége. Bullet. de la Soc. d'art et d'hist. du diocèse de Liége,
deel XII [1898], blz. 21 en volg. - Omtrent den oorsprong der kolenmijnnijverheid, zie
Hénaux: La houillerie au pays de Liége (Luik: 1861) en Th. Gobert: Lesrues de Liége, vo
Hulos (Luik, z.j.). Het charterboek der abdij van Val-Benoît, van hetwelk J. Cuvelier eene
uitgave bewerkt, levert kostbare inlichtingen omtrent de geschiedenis van den oorsprong der
kolenopgraving in het omliggende van Luik. Van Luik ging de kolenmijnnijverheid over
naar Duitschland. Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, boek III, 2e deel, blz.
144, n. 7 (Leipzig, 1901).
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gende uitzetting van het economisch leven, die de betrekkingen tusschen de steden
vermeerderde, moest ze weldra tot uitvoerartikel herscheppen(1). Het staat vast, dat,
onder de regeering van Adolf van de Mark, afwateringsputten en schachten voor het
ophalen van kolen reeds in grooten getale in de wérixhas bestonden(2). Reeds vóór
1355 had men, onder den naam van ‘gezworenen der kolenmijnen’ een bijzonder
hof moeten instellen om de uitoefening van de nieuwe nijverheid na te gaan en de
geschillen, waartoe de opening van nieuwe mijnen aanleiding gaf, te beslechten(3).
In de XVe eeuw was de stad reeds heel van kolenputten omgeven. Men vond er te
Ans, te Mollins, te Hocheporte, te Xhovémont, te Sainte-Walburge. Men kloeg zelfs,
dat de wagens en karren, die de kolen van de putten naar de Maas voerden, de wegen
beschadigden, ja de grondvesten van bruggen en gebouwen deden beven(4).
De bloei der kolenmijnnijverheid bracht ook de ontwikkeling van de
metaalnijverheid mede. Evenals, in het begin der middeleeuwen, het zoo ruim van
wol voorziene Vlaanderen het land der lakenweverij werd, zoo ook werd Luik, rond
het einde van hetzelfde tijdvak, de stad der smeden. Reeds onder de regeering van
Jan van Heinsberg is het smedersambacht verreweg belangrijker dan al de andere
ambachten(5). Het gebruik van vuurwapenen, dat toen algemeen werd, droeg ook bij
tot zijne ontwik-

(1) Omtrent den Luikschen handel in de XVe eeuw, zie J. de Chestret de Haneffe: La foire de
Liége et son trafic à la fin du moyen âge. Bullet. de l'Institut archéologique liégeois, deel
XXIII [1893], blz. 38 en volg. en, van denzelfde: La police des vivres à Liége pendant le
moyen âge. Ibid., blz. 217 en volg.
(2) Jean d'Outremeuse: deel VI, blz. 632.
(3) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 295.
(4) Ibid., blz. 728. - Zeker is het, dat de ‘kuilen’, die volgens Philips de Commines (uitg. Dupont,
deel I, blz. 184) de stad Luik omgeven, niets anders dan kolenputten zijn.
(5) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 595.
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keling; voorzeker ontstond rond dien tijd de wapensmederij, welke sedert toen
bestendige vorderingen maakte en tot op den huidigen dag de kenschetsende nijverheid
van de groote Waalsche stad bleef. Evenals de Vlaamsche steden, doch langs een
anderen weg, nam Luik aldus eene plaats onder de nijverheidscentrums van de
westerwereld in, en, evenals zij, had het voortaan af te rekenen met de door het
nijverheidsleven verwekte zwarigheden.
Door alleen de in de stad gevestigde burgers tot het politiek leven te roepen, offerde
het ‘regiment van Heinsberg’ de schier allen in den bijvang wonende mijnwerkers
klaarblijkelijk op aan de van de plaatselijke markt levende kleine ambachten en aan
de smeden. Het schiep den mijnwerkers, kortom, een toestand in den aard van dien
der Vlaamsche wevers en vollers. Doch het spreekt van zelf, dat de loonarbeiders
der grootnijverheid, te Luik gelijk te Gent, rechten eischten naar verhouding van de
macht, die het aantal hun schonk. De gemeenschap van belangen, nog versterkt door
de gemeenschap van de bijzondere zeden, die het gevolg hunner levenswijze waren,
dreef de mijnwerkers naar de oppositie-partij. 't Was gedaan met de goede
verstandhouding, die zoo lang onder de twee en dertig ambachten geheerscht had.
Nu ontstonden politieke partijen, als uitingen van onderscheidene maatschappelijke
groepen.
De eischen der mijnwerkers, die hunne wederopneming bij de burgerij vroegen,
werden in de stad gesteund door de knapen en de leerjongens, wien de nieuwe regeling
het stemrecht ontnomen had. Het gemeen en de armen(1), volgens de uitdrukking van
een toenmaligen kronijkschrijver, zagen weldra in het ‘regiment van Heinsberg’ nog
slechts een werk van onrecht en verdrukking. De gebroeders Datin - heerschzuchtige
rijken, groote mijneigenaars - maakten 's volks misnoegdheid ten nutte. Bij de
vernieuwing van de magistraat in 1432, brak een zorgvuldig op touw gezet oproer
los(2). Voorloopers van de

(1) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 248.
(2) Zie, omtrent dat oproer, dat een der meest kenschetsende episoden van het gemeenteleven
in de XVe eeuw is en eene grondige studie verdient, het tamelijk verwarde, doch zeer volledig
verhaal van Jean de Stavelot: op. cit., blz., 285 en volg. - Gansch ten onrechte beschouwt
Hénaux (Histoire du Pays de Liége, deel I, blz. 291) de Datin's als de aanvoerders der
volkspartij. Het waren slechts heerschzuchtige rijken, die de misnoegdheid der ambachten
wilden ten nutte maken om aan eereposten te geraken. Hunne zoogezegde democratische
overtuiging was niet zeer oud. Nog in 1430 werd Walter Datin als volksvijand beschouwd
(Jean de Stavelot, blz. 256).
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Rivageois der XVIe eeuw, zakten de mijnwerkers naar de stad af, waar zij de
vergadering der commissarissen beletten en in wilde haast tot volksverkiezingen
lieten overgaan. Doch de smeden namen tegenover hen de houding aan, welke de
Vlaamsche vollers zoo dikwijls tegenover de wevers aannamen. Zij schaarden rondom
zich het grootste deel der ambachten, en, in den nacht van 6 Januari 1433, werden
de oproerlingen na een hardnekkigen wederstand verpletterd. De inwonende poorters
behaalden de overhand op de buitenpoorters, de werkbazen op de leerjongens en de
knapen, en, tot in 1684, werd die overwinning telken jare met vreugdevuren herdacht.
De Datin's zagen hunne goederen ten voordeele der ambachten verbeurd en gingen
eene schuilplaats zoeken bij Philips den Goede, die aan het mislukte eedgespan
wellicht niet heel vreemd geweest was(1).
Inderdaad, tijdens de gebeurtenissen van 1432, waren de betrekkingen tusschen
het Land van Luik en het huis van Bourgondië weerom sedert verscheidene jaren
afgebroken. Het viel niet te betwijfelen, dat Philips, naar zijns vaders voorbeeld,
trachtte de Maas te bereiken en het bisdom binnen te palmen. Het kon hem weinig
schelen, dat keizer Sigmund het door Jan zonder Vrees en Willem van Beieren na
den slag van Othée uitgesproken vonnis, als strijdig met de rechten des Rijks, ongeldig
verklaard had(2). Hij was vast besloten de hem bij dat vonnis verleende rechten te
doen gelden, en dat voornemen was des te onheilspellender, daar de verkrijging van
het graafschap Namen in 1421, weldra gevolgd door die van het graafschap Henegouw
(1428), zijne domeinen voortaan in onmiddellijke aanraking met de grens des bisdoms
bracht. Tot overmaat van ramp, deden zich gedurig aanleidingen tot geschil voor.
Thuin, Walcourt, Couvin waren zoovele vooruitgeschoven pos-

(1) In 1433, dus juist in het jaar van de samenzwering, zond de hertog een geschenk van 2000
kronen aan Walter Datin, ‘meier van Luik’. Rijksarchief. Afd. Rekenkamer, nr. 1862.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 502.
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ten van het kerkelijk vorstendom te midden van het graafschap Henegouw. Sedert
onheugelijke tijden hadden de Luikenaars de zwakheid der graven van Namen ten
nutte gemaakt, om hun het bezit van eene menigte grensdorpen te betwisten. Ten
slotte spande Dinant alle pogingen in, om het nabijgelegen, doch tot het graafschap
Namen behoorende Bouvignes, dat evenals hetzelve de kopernijverheid beoefende,
ten gronde te richten, wat de Opper-Maas gedurig in staat van oorlog hield. In die
omstandigheden hadden de Luikenaars uiterst omzichtig moeten wezen om alle
aanleiding tot ergernis te vermijden. Doch de haat, dien zij het huis van Bourgondië
toedroegen, verblindde hen. Overigens lieten de inwoners van Bouvignes, door de
macht van hun nieuwen heer verstout, niet na, de bewoners van Dinant tot het uiterste
te drijven. De haat, dien de economische naijver tusschen beide steden had doen
ontstaan, was nog in hooge mate verscherpt door den korten afstand die haar van
elkander scheidde. In weerwil van den vrede van Othée, trokken die van Dinant den
toren Montorgueil weder op, dien zij in de XIVe eeuw gebouwd hadden om Bouvignes
bestendig onder het vuur hunner donderbussen te houden. Daarenboven spanden zij
kettingen stoomopwaarts over de Maas om de booten te beletten tot Bouvignes af te
varen, terwijl Bouvignes, zijnerzijds, heele rotsblokken in den vloed wierp om hem
stroomafwaarts af te sluiten(1).
De klachten van Philips den Goede verergerden nog den toestand. De Luikenaars
steunden zich op 's keizers besluit en verklaarden den vrede van Othée ingetrokken.
Anderzijds werd het gewest doorkruist door zendelingen van den koning van
Frankrijk, die wantrouwen jegens den hertog verwekten, de gemoederen ophitsten,
de hulp van hun meester beloofden. Weldra verlangde het volk naar den oorlog tegen
Bourgondië. Men rekende overigens op de onzijdigheid van den hertog van Brabant,
Philips van Saint-Pol, want men wist, dat hij zijn neef heimelijk vijandig was, alsook
op de afwezigheid van dezen laatste, die door den oorlog van Frankrijk verre van de
Nederlanden weerhouden was. De bisschop dorst de openbare mee-

(1) H. Pirenne: Histoire de la constitution de la ville de Dinant, blz. 112.
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ning niet trotseeren en zond op 10 Juni 1430 veetebrieven naar den hertog, die toen
aan de belegering van Compiègne deel nam. Dadelijk werd het graafschap Namen
overweldigd door de krijgsbenden van al de Vlaamsche en Waalsche goede steden.
Een Bourgondisch ruiterijkorps, aangevoerd door Antoon van Croy, kon haar niet
beletten Bouvignes in te sluiten en talrijke dorpen en sloten in brand te steken. In de
meening, dat zij weerwraak namen over de nederlaag van Othée, verheerden de
gemeentenaren op gruwzame wijze het graafschap Namen en vonden zij er genoegen
in, Philips door hunne zwetserij en hun overmoed te tergen. De krijgstocht duurde
reeds verscheidene weken, toen de mare van den plotselingen dood des hertogs van
Brabant er een einde aan stelde. De gemeentenaren verloren als bij tooverslag hun
zelfvertrouwen en keerden in wanorde naar huis. Want het was algemeen gekend,
dat Brabant en Limburg nu zouden overgaan op Philips, wiens Staten voortaan heel
het bisdom zouden insluiten.
Doch Philips wenschte de voortzetting des oorlogs niet. Eene voor de Luikenaars
zeer vernederende wapenschorsing werd gesloten en het jaar nadien (15 December
1431) als vrede bevestigd. De bisschop moest den hertog op de knieën vergiffenis
vragen; hij moest toestemmen in de betaling eener boete van 100,000 nobelen en in
de slooping van den toren van Montorgueil(1). Dergelijk verdrag kon slechts den haat
van de Luikenaars jegens den Bourgondiër verscherpen. Zoo het bewustzijn hunner
onmacht hen verscheidene jaren lang belette de wapens op te nemen, gaven zij toch
meer dan eens beteekenisvolle blijken hunner gevoelens. Bij den grooten opstand
der Gentenaren tegen den hertog, betoonden zij luidruchtig hunne genegenheid voor
de muiters en het scheelde niet veel, of de boden, die de tijding van den slag van
Gaver brachten, werden in de Maas geworpen(2). Het bleek overigens meer en meer,
dat Philips het bisdom zocht in te lijven. De pogingen, die hij in 1452 aanwendde
om zijn neef Lodewijk van Bourbon in het Sint-Lam-

(1) St. Bormans: Cartulaire de la commune de Dinant, deel I, blz. 206 (Namen, 1880).
(2) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 37.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

271
brechtskapittel te brengen, bewijzen zulks. Het volk verdreef dan ook de
Bourgondische afgevaardigden, die gekomen waren om die zaak te bespreken, en
de kanunniken, die misnoegd waren omdat de hertog hunne in Brabant gelegen
goederen belastte, hadden tegen den jeugdigen prins gestemd(1).
Zoo de houding der kanunniken in 1452 duidelijk het wantrouwen der Luiksche
geestelijkheid tegenover den hertog verraadt, was het bij de bevolking der steden dat
deze zijne hardnekkigste en onverzoenlijkste vijanden vond. De heugenis aan den
vrede van Othée onderhield tegen hem, in de steedsche democratie, een levendigen
haat, die slechts te vergelijken was met den haat, dien de vrede van Athis vroeger
tegen de koningen van Frankrijk in de harten der Vlamingen stortte. De hertog
verscheen, in de oogen der ambachtslieden, als de gezworen vijand van
gemeentevrijheden en -zelfstandigheid. Dank zij de algemeene ophitsing der
gemoederen, hernamen leerjongens, hagepoorters en al degenen, die door het
‘regiment van Heinsberg’ van hunne politieke rechten beroofd waren, langzamerhand
de overhand in de steden. De ambachten voerden de oude gebruiken weder in en
begonnen opnieuw in het bisschoppelijk gezag in te grijpen. De bisschop, die eene
vredebreuk met zijn al te machtigen buurman zocht te vermijden, werd van verraad
beschuldigd. Hij voelde zich afgezonderd te midden van eene misnoegde,
achterdochtige bevolking, die, tegelijk door vrees en door haat bestookt, steeds bereid
was om tot de vermetelste daden over te gaan. Ten slotte liet hij zich door Philips
overhalen en deed hij in November 1455 afstand van het bisdom.

III
De troonafstand van Jan van Heinsberg maakt deel uit van een samenplan, dat voor
doel had, al de Nederlandsche diocesen onder den Bourgondischen invloed te brengen.
Philips de Goede was toen reeds meester van de bisdommen van het Zuiden: zijn
onechte broeder Jan was sedert 1440 bisschop van Kamerijk, terwijl zijn bastaard
David sedert 1451 den mijter te

(1) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 36.
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Theruanen droeg en Jan Chevrot, hoofd van zijn raad, sedert 1437, het bisdom
Doornijk bestuurde. Luik en Utrecht, kerkelijke hoofdsteden van Brabant, Limburg,
Zeeland, Holland en Friesland, moesten vroeg of laat hetzelfde lot deelen. De
gelegenheid daartoe bood zich aan in 1455, bij den dood van den bisschop van
Utrecht, Rudolf van Diepholt.
Die gebeurtenis kon, voor 's hertogs plannen, niet beter te pas komen. Nooit had
hij te Rome in hooger aanzien gestaan. Hij had het jaar te voren het kruis genomen;
de paus kon hem dus niets weigeren. Volleerde meester in de kunst, de gelegenheid
ten nutte te maken, ging hij dadelijk aan 't werk. Hij besloot, niet alleen het bisdom
Utrecht, doch ook de diocese Luik te bemachtigen. Terwijl de kanunniken van Utrecht
hun proost, Gijsbrecht van Brederode, kozen, verkreeg hij de verzaking van Jan van
Heinsberg; schier terzelfder tijd verzocht hij den paus Calixtus III, zijn bastaard
David tot bisschop van Utrecht, en zijn neef Lodewijk van Bourbon tot bisschop van
Luik te benoemen. Hij bereikte zijn doel, zoowel langs de eene als langs de andere
zijde, en die dubbele zegepraal vergoedde hem ruimschoots de ontzaglijke kosten
van zijne kruisvaarttoebereidsels en van het feest van den fazanteneed. Die behendige
man kon cijferen, en meer dan eens won hij, voor zijne politiek, met woeker het geld
terug, dat hij schijnbaar lichtzinnig wegsmeet.
De hertog moest zelf een krijgstocht naar Utrecht aanvoeren, om den wederstand
van Brederode's partijgangers te overwinnen(1). Die krijgstocht was overigens niets
anders dan een parademarsch. Het bisdom was reeds sedert al te lang aan den
Hollandschen invloed onderworpen, om aan het huis van Bourgondië te kunnen
ontsnappen. De Kabeljauwschen die, sedert Jacoba's dood, in de noordelijke gewesten
alvermogend waren, bevorderden overal Philips' pogingen. De misnoegden moesten
zich onderwerpen. Utrecht opende zijne poorten voor zijn nieuwen bisschop, en
aanvaardde daardoor zijne vereeniging bij het overige der Nederlanden.
Philips mocht een oogenblik meenen, dat de inlijving van

(1) P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel II, blz. 203.
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Luik nog gemakkelijker gaan zou. Terwijl hij zijne troepen naar het Sticht voerde,
vernam hij, dat zijn neef reeds bezit genomen had van de stad. Doch de schijn was
bedrieglijk. Zoo de Luikenaars, verrast door den troonafstand van Heinsberg en
ontmoedigd door hun laatsten oorlog tegen den hertog, naar de wapens niet gegrepen
hadden, waren zij niettemin vast besloten, Lodewijk van Bourbon's gezag niet aan
te nemen. Toen kapittel en steden(1) de aloude onafhankelijkheid door dit werktuig
van het Bourgondisch huis bedreigd zagen, werden zij door een zelfde gevoel van
wederstand vereenigd: evenals de Vlaamsche Klauwaards van het begin der XIVe
eeuw, verbonden de aanhangers der volkspartij, die gedurende de laatste jaren der
vorige regeering overal weder aan 't bewind gekomen waren, hunne zaak met die
van het land. Zij lieten hun ouden naam Haidroits varen, om dien van ‘Echte
Luikenaars’(2) te kiezen. Die woelzieke, geestdriftige partij, die vooral aanhangers
vond onder de jongelieden en onder de hagepoorters, genoot weldra de volksgunst.
Door den vurigen haat, dien zij den nieuwen vorst toedroeg, schaarde zij heel het
land rond zich. In zulke stemming bevond zich het volk, toen Lodewijk van Bourbon
op 13 Juli 1456 overmoedig zijne blijde inkomst vierde.
‘Hij was maar zeventien jaar oud en hield veel, zegt Philips van Commines, van
lekkere spijzen en van pleizier en wist weinig wat hem diende of niet(3).’ Ware hij
overigens ongemeen verstandig en krachtdadig geweest, dan nog ware hij zijnen
onderdanen niet welkom geweest. Om hunne gunst te winnen, was er maar één
middel, en juist dit middel kon hij niet aanwenden: eene vredebreuk met den hertog
van Bourgondië. Te vergeefs gaf hij zijn voornemen te kennen, te zullen regeeren
overeenkomstig 's lands overleveringen, te vergeefs verving hij zijne Bourgondische
raadgevers door Luike-

(1) De Luiksche geestelijkheid was den hertog zeer vijandig gezind omdat hij, met nog meer
krachtdadigheid dan de hertogen van Brabant, hare in Brabant gelegen goederen belastte.
Zie Jean de Stavelot, blz. 380, 382 In 1441 was zij opgekomen tegen de tienden op de
kerkgoederen, die de paus aan Philips verleend had. Ibid., blz. 473, 486, 490, 492, 504-505.
(2) Onder deze benaming zijn zij aangewezen in de kronijk van Adriaan van Oudenbosch.
(3) Philippe de Commines: Mémoires, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 426.
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naars: die pogingen tot toenadering werden als blijken van zwakheid beschouwd en
verstoutten de oppositie. Niemand geloofde aan de oprechtheid zijner beloften. In
de oogen der Echte Luikenaars bleef hij Philips' handlanger, die een einde kwam
stellen aan de zelfstandigheid van steden en ambachten. Zij versmaadden al zijne
pogingen tot verzoening en waren hem des te vijandiger, hoe meer hij den vrede
zocht. ‘Reeds bij de troonsbestijging des bisschops, zegt de kronijkschrijver Adriaan
van Oudenbosch, begonnen de meesters, de raden en de ambachten der stad
onhandelbaar te worden en hunne vrijheden bovenmatig uit te breiden(1)’. De laatste
sporen van het ‘regiment van Heinsberg’ werden vernietigd. Evenals ten tijde van
Jan van Beieren, maakten de ambachtslieden zich meester van het rechtstreeksch
bestuur; de algemeene vergaderingen der gemeente ten paleize werden weder
ingevoerd; de gemeentemagistraten overweldigden de bisschoppelijke rechtsmacht.
De hagepoorters verhaastten zich, de gelegenheid ten nutte te maken. Allerwegen
riepen zij, tegen de ambtenaren des vorsten, de hulp van de meesters van Luik en
van de goede steden in; lieden van het platteland sloten zich in massa bij de neringen
aan, en namen weldra een overwegend aandeel in het politiek leven der stad. De
inwonende burgerij, aan wie men onder de voorgaande regeering het bestuur van de
stad had willen opdragen, werd weldra overrompeld door de menigte nieuwe
hagepoorters.
Van toen af, was alle hoop op vergelijk verloren. Toen de bisschop eens vóór het
volk verklaarde, dat hij bereid was alle laudabele (billijke of wettige) costumen te
behouden, riep Willem de la Violette: ‘Goede lieden, men wil U uwe vrijheden
ontnemen met woorden die gij niet verstaat! Wat beteekent laudabel? Is dat Fransch
of Latijn? In alle geval is het geen Dietsch!’ De menigte herhaalde het woord:
laudabel! laudabel! en de bisschop werd bespot en uitgejouwd(2). Lodewijk van
Bourbon moest dadelijk begrijpen, dat hij tegenover eene opzettelijke vijandschap
stond. Nu moest hij kiezen, òf zijne kroon nederleggen òf handelen als vroeger Jan
van Beieren.

(1) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 49.
(2) Ibid., blz. 52.
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In 1458, besloot hij zich te Hoei te vestigen. Dat was zooveel als eene
oorlogsverklaring. Daar de bisschop, vóór zijn vertrek, zijnen meier afgezet had,
waardoor de wettige uitoefening des gerechts in de hoofdstad afgebroken was,
schreven hem de Luikenaars: ‘Verbeeld U niet, dat wij U zullen toelaten, onze stad
tot een dorp zonder wet te verlagen. Zoo gij ons zonder meier stelt, zullen wij ons
wenden tot onzen voogd, om ons rechters en eene vierschaar te geven(1)’.
Terwijl de verstandhouding tusschen vorst en steden, meer en meer verslechtte,
werd op het platteland een woedende opstand voorbereid. Sedert lang gaf de
uitoefening der geestelijke rechtsmacht aanleiding tot misbruiken, waarin men sedert
het begin der XVe eeuw vruchteloos getracht had te verhelpen(2). Onder Lodewijk
van Bourbon werden deze misbruiken onuitstaanbaar. De Brabanders, die Lodewijk
in grooten getale naar het bisdom vergezeld hadden, hadden zich procureursambten
doen geven en zagen in die posten slechts het middel om zich te verrijken. Zoo zij
zorgvuldig vermeden de burgerij al te openlijk te kwetsen, geneerden zij zich
geenszins tegenover de plattelandsbewoners. De pleiters werden ten onder gebracht
door dagvaardingen, door kosten, door ingewikkelde formaliteiten die des te hatelijker
waren, daar alle stukken in 't Latijn opgesteld en derhalve onverstaanbaar waren. Het
graafschap Loon had vooral te lijden. Nadat zijne inwoners zich te vergeefs bij den
bisschop beklaagd hadden, besloten zij, zich zelven recht te doen. De beweging ging
uit van de armen en de jongelieden. Muiters, die, als herkenningsteeken, op den hoed
het grof beeld van een man met een knuppel droegen, doorliepen bij benden de streek,
om de procureurs te verjagen en te vermoorden. Het oproer, dat in de omstreken van
Hasselt begonnen was, breidde zich snel uit(3). Aanvang 1461, had

(1) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 59.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 383. - In 1445 had Jan van Heinsberg de statuta
synodalia hervormd ‘ad refraenandum excessus procuratorum fiscalium’. Adriaan van
Oudenbosch: loc. cit., blz. 26.
(3) Omtrent dat oproer, dat, trots het belang dat het voor de maatschappelijke geschiedenis der
XVe eeuw biedt, nog niet omstandig bestudeerd werd, zie Adriaan van Oudenbosch: loc.
cit., blz. 64 en volg.; de kronijk van Jan van Loon in de door de Ram uitgegeven Documents
relatifs aux troubles du Pays de Liége enz., blz. 9 en volg., alsmede de daarin op blz. 484 en
volg. voorkomende bescheiden. - De losbarsting van het oproer in het land van Loon verklaart
de aanzienlijke rol, die in de latere gebeurtenissen gespeeld werd door leiders van Vlaamsche
afkomst, als Raes van Heers, Jan De Wilde, Vincent van Buren.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

276
het heel het Noorden van het vorstendom overweldigd en droeg het reeds al de
onrustbarende kenteekenen van een echten boerenkrijg. Want nu vervolgden de
‘Cluppelslagers’ niet meer alleen de procureurs, maar heel de geestelijkheid.
Evenals later in den Duitschen boerenkrijg der XVIe eeuw, stelden eenige edellieden
zich, of uit eerzucht, of in de hoop hun geschokt vermogen te herstellen, of uit haat
voor de geestelijkheid, of nog uit vijandschap jegens den bisschop en het
Bourgondisch stelsel, aan het hoofd der beweging. Onder hen treedt de krachtvolle,
onstuimige figuur van Raes van Heers op den voorgrond(1). Die Loonsche ridder, die
door zijne geboorte tot het armoedig en eentonig bestaan eens kleinen
plattelandsedelmans voorbestemd scheen, was bedeeld met het vuur en den overmoed
van een echten avonturier. Hij had eene onstuimige jeugd gehad. Eene oneenigheid
met zijn vader, dien hij later zijne goederen ontroofde, had hem de vijandschap des
bisschops op den hals gehaald en hem hatelijk gemaakt bij de lieden van zijn stand,
die hij van toen af met openlijke verachting bejegende. In de hoop eene politieke rol
te kunnen spelen, had hij zich, als lid van de nering der smeden, onder de Luiksche
hagepoorters laten opnemen. Het oproer der ‘Cluppelslagers’ kwam hem juist van
pas. Hij trad de beweging toe, met al de drift zijner onstuimige natuur. De
eensgezindheid der opgestane boeren met de misnoegden der groote steden was al
te voordeelig voor beide partijen, dan dat zij lang kon uitblijven. De ‘Cluppelslagers’,
waarschijnlijk op aanraden van Raes van Heers, die, als hagepoorter van Luik, tot
onderhandelaar aangewezen scheen, riepen de tusschenkomst der Luiksche meesters
in. Deze lieten zich geene tweede maal bidden. Trots het verzet des bisschops en
ondanks de privileges der geestelijkheid, openden zij een onderzoek en daagden zij
vóór zich de procureurs der geestelijke hoven en de aartsdiakenen der diocese.

(1) Omtrent deze merkwaardige figuur, zie Zantfliet: loc. cit, kol. 338; Jean de Stavelot, blz.
433; Adriaan van Oudenbosch, blz 69.
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De in het Land van Luik door de troonsbestijging van Lodewijk van Bourbon verwekte
onlusten kwamen den koning van Frankrijk zeer gelegen. Hij besloot terstond, die
ten nutte te maken om de macht der Bourgondiërs te fnuiken. Reeds in 1457 had zich
in de omgeving van Philips den Goede het gerucht verspreid, dat de Luikenaars zich
door Karel VII hadden laten ophitsen, dat zij ten teeken van oorlog hunne banieren
op de markt hadden gebracht, tegen hem ten strijde wilden trekken en Henegouw
wilden overvallen(1)’. Zoo deze eerste geruchten overdreven waren, dan had de hertog
zich sedert dien toch kunnen overtuigen, dat de Fransche invloed meer en meer
vordering in het bisdom maakte. In 1459 kloeg hij, dat de koning daar zijn maarschalk
gezonden had om het volk tegen hem op te hitsen, en hij vernam weldra dat de goede
steden Karel verzocht hadden, als scheidsrechter tusschen haar en den bisschop op
te treden. Ten slotte had de koning in 1460 zijne inzichten openlijk laten blijken en
de baljuws van Vermandois en van Vitry te Luik als wachters aangesteld(2). Alleen
zijn dood, die eenige maanden nadien voorviel, belette het uitbreken van den oorlog.
De troonsbestijging van Lodewijk XI joeg in den beginne de Luikenaars schrik
aan. Zij hadden, tot dan toe, dien prins als een beschermeling van het huis van
Bourgondië beschouwd en zij wisten dat hij hen, tijdens zijn verblijf te Genappe,
beschuldigd had, hem te willen gevangennemen om hem aan zijn vader over te
leveren. Zij stuurden hem spoedig een gezantschap, om zich te verontschuldigen.
Toen de gezanten sidderend voor den koning verschenen, werden zij hartelijk
ontvangen; zij verlieten Parijs slechts, na een uitdrukkelijk verbond gesloten te
hebben(3). Wel is waar, wilden de afgevaardigden van het kapittel en van den adel
zich niet verbinden, doch die der goede steden aanvaardden zonder aarzelen het hun
aangeboden verbond. Verblind door hun haat voor Philips den Goede en door hunne
gehechtheid aan hunne vrijheden, verlieten zij zich op 's konings

(1) Chastellain, deel III, blz. 365.
(2) Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel VI, blz. 221, 286. Zie de Ram: op. cit., blz. 482.
(3) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 74-77.
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beloften; zij begrepen niet, dat hij in hen slechts een wapen tegen het huis van
Bourgondië zag en dat hij, na hen tot een ongelijken strijd gedreven te hebben, hen
meedoogenloos zou offeren, door hen op het laatste oogenblik aan hun lot over te
laten, evenals weleer Richard II de Gentenaren te Rozebeke in den steek liet. Onder
de leiding van dezen begaafden doch onbarmhartigen man, verloor het Land van
Luik zijn eigen wil en was het nog slechts, in zijne handen, een werktuig dat men
wegwerpt, als het niet meer dienen kan.
Het verbond van Lodewijk XI met de Luikenaars vernietigde niet alleen de laatste
begoocheling van Philips den Goede omtrent 's konings inzichten, doch deed Lodewijk
van Bourbon besluiten, een stout stuk te wagen. Hij sprak het interdict over de stad
uit, en toonde zich, op zijne beurt, onverzoenbaar. ‘Gij hebt mij verlaten en gij doet
wat gij wilt’, zegde hij tot de afgevaardigden van het kapittel, ‘ik, ik doe wat ik kan.
Ik denk nochtans, dat ik wel eens weer de heer van dit land zal worden(1)’. Van toen
af wist hij wat hem te doen stond. Hij had besloten den paus tusschen hem en zijne
onderdanen te laten beslissen, vervolgens, zoodra de uitspraak verkregen was, die
door den hertog van Bourgondië te doen uitvoeren. Zoo de oorlog niet dadelijk na
het interdict uitbrak, is het omdat Lodewijk XI dien vooralsnog onnoodig achtte en
hem den Luikenaren ontraadde. Hij was voornemens het huis van Bourgondië eerst
door middel van de diplomatie aan te vatten, en hij had den vrede noodig om over
den afkoop der steden aan de Somme te onderhandelen en met de Croy's tegen Karel
den Stoute te konkelen. Hij verstond niet, dat zijne bondgenooten voorbarig hunne
krachten verspilden. Hij belastte zijn trouwen Tristan den Heremiet het Luiksche
volk aan te raden, bedachtzaam en omzichtig te zijn, en Philips den Goede's dood af
te wachten, alvorens de wapens op te nemen. Zooveel vertrouwen had hij den
Luikenaars ingeboezemd, dat zij in den beginne die raadgevingen

(1) ‘Vos me reliquistis et facitis quod vultis, ego facio quod possum. Puto tamen quod adhuc
ero dominus patriae.’ Adriaan van Oudenboseh: loc. cit., blz. 90. Zie nog ibid., blz. 93: ‘Vos
facitis quod vultis et ego facio quod possum, et quia dicitis omnia ad francisias pertinere et
ego contradico.’ Omtrent de grieven van den bisschop, zie de Ram: op. cit., blz. 503 en volg.
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volgden(1). Zij bepaalden er zich bij, te Rome in beroep te gaan tegen den banvloek,
dien hun bisschop tegen hen geslingerd had.
Doch toen de verzoening van Philips met zijn zoon en de onverwachte ongenade
der Croy's den vrede tusschen Frankrijk en Bourgondië onherstelbaar gebroken had,
konden zij niet langer hun ongeduld beteugelen. Sedert het vertrek van Lodewijk
van Bourbon, hadden eene menigte hagepoorters en misnoegden de hoofdstad
overmeesterd en geregeerd. Elk geregeld bestuur was verdwenen voor de
overheersching eener lichtgeloovige, opgewonden menigte, die door de redevoeringen
harer volksmannen meer en meer voor vertwijfelde pogingen vatbaar was. Onder
die volksmannen had Raes van Heers, door zijne ongeschaafde en gemeenzame
bespraaktheid, door zijne soldatenmanieren, door zijne verachting voor den adel, een
ongeëvenaarden invloed bekomen. Toen, op 's bisschops klacht, de paus den
banbliksem tegen de hoofdstad geslingerd had, had Raes onbeschaamd verzekerd,
dat de bul valsch was(2), en, onder doodsbedreiging, de priesters gedwongen de mis
te blijven lezen.
De dreigende vredebreuk tusschen Lodewijk XI en den hertog van Bourgondië
verstoutte hem tot eene daad, die leiden moest tot den door hem zoo zeer gewenschten
oorlog. Niettegenstaande het verzet van het kapittel en van de gematigde elementen
der hoofdstad en der ‘goede steden’, liet hij, door het volk, den bisschop afzetten en
een momboor aanstellen. Een brief, waarin de koning van Frankrijk voor dat ambt
den graaf van Nevers aanbevool, die met het huis van Bourgondië gebroken had en
aanspraak op Brabant maakte, kwam te laat(3). De Luikenaars hadden reeds de
toestemming gekregen van Marcus, broeder van den markgraaf van Baden; deze
hield op 22 April 1465 zijne blijde inkomst in de stad, waar hij met geestdrift
ontvangen werd. Hij zwoer den vrede van Fexhe en al de vrijheden te zullen
eerbiedigen, aanvaardde de raadsheeren die men hem opdrong en duldde, dat men
hem den heer van

(1) Adriaan van Oudenbosch: op cit. blz. 98, 100.
(2) In die omstandigheid, evenals overigens heel zijne loopbaan door, maakte hij misbruik van
's volks onwetendheid. Om te bewijzen dat de bul valsch was, voerde hij aan, dat zij niet
eigenhandig door den paus geschreven was!
(3) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 106.
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Buren, die niet eens Latijn kende, tot kanselier gaf(1)! Terzelfder tijd erkende hij
Lodewijk XI als opperheer, liet hij, in 's konings naam, geld aan de neringen uitdeelen
en zond hij zijn broeder naar Baden, om daar troepen te lichten. Een verdrag, waarbij
Lodewijk XI zich verbond tweehonderd speren ter beschikking der Luikenaren te
stellen en Henegouw te overvallen terwijl zij zelven tegen Brabant zouden oprukken,
vermeerderde nog hun vertrouwen(2). Reeds in Augustus, terwijl de Dinantsche
krijgsbenden het graafschap Namen verheerden, vielen zij in het hertogdom Limburg,
dat zij als razenden verwoestten.
Weldra moest die overijling hun berouwen. Eenige weken nadat Lodewijk XI hun
zijne hulp beloofd had, verloor hij den slag bij Montlhéry en - niettegenstaande zijne
belofte geen afzonderlijken vrede te zullen sluiten - aanvaardde hij op 5 October het
verdrag van Conflans, bekende hij de Luikenaars tot opstand gedreven te hebben en
gaf hij hen aan de wraak van Karel den Stoute prijs(3). De momboor had reeds de
vlucht genomen en die vlucht bracht de verwarring tot het uiterste. Zoo de Echte
Luikenaars en hunne aanvoerders tot wederstand besloten waren, werd de vrede
daarentegen geëischt door al degenen die zich in de laatste onlusten niet onderscheiden
hadden. Verwarde onderhandelingen werden aangeknoopt met Karel, wiens troepen
nabij Sint-Truiden legerden. Zij voerden op 22 December 1465 tot een verdrag, dat
in alle punten de bepalingen van het verdrag van Othée versterkte en de Maasvallei
voorgoed onder het protectoraat der Bourgondiërs bracht. Hetzelve noemde den
hertog en zijne opvolgers ten eeuwigen dage ‘beschermheeren en voogden der kerken
en der hoofdstad, steden en landen van Luik en van Loon’, en bewilligde hem, in die
hoedanigheid, eene rente van 200,000 Rijnlandsche gulden(4). Eenige dagen

(1) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 119. - Ook de Luiksche afgevaardigden die twee jaar
vroeger gezonden waren om met den pauselijken legaat te onderhandelen, kenden geen
Latijn. Dergelijk feit bewijst voldoende hoe zeer de stad toen onder de macht der menigte
stond.
(2) Gachard: Collection de documents inédits, deel II, blz. 197.
(3) Hier valt niet te twijfelen over de trouweloosheid des konings. Op 21 October 1465 schreef
hij nog aan de Luikenaars, dat zij in het verdrag zouden begrepen zijn. Vaesen et Charavay:
Lettres de Louis XI, deel III, blz. 1 (Parijs, 1887). Zie Adriaan van Oudenbosch: loc, cit.,
blz. 127 en volg.
(4) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 590.
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naderhand ontving men het vonnis, waarbij de paus de vrijheden ongeldig verklaarde
en aan den bisschop het verum et plenum dominium toekende(1).
Doch de gemoederen waren al te opgewonden: de vrede kon de orde niet herstellen.
Pas had Karel zijne troepen naar huis gezonden, of de Echte Luikenaars namen
opnieuw de overhand(2). Zij sloten een verbond tegen al degenen die hen in den steek
gelaten hadden, brachten een der onderhandelaars van het verdrag ter dood, en
beletten, dat de hoofdstad afgevaardigden zond naar eene door den bisschop te Hoei
bijeengeroepen Statenvergadering. Weldra verkeerde het land in volle
regeeringloosheid. De misnoegden, die uit haat voor Bourgondië den naam kozen
van ‘Gezellen van de Groene Tent’, dien de Gentsche bannelingen tijdens den grooten
opstand tegen Philips den Goede aangenomen hadden(3), doorliepen bij gewapende
benden het bisdom, bedreigden de voorstanders van den vrede en stookten overal
oproer. Benden kinderen onderhielden te Luik op hunne aanhitsing eene bestendige
beweging, liepen met vlaggen door de stad onder het geroep van ‘Leve Baden!’, en
sloegen het wapen van Lodewijk van Bourbon aan stukken(4).
Te Dinant ging het er nog veel erger aan toe. Karel, die verbitterd was door de
menigvuldige beleedigingen van wege de bewoners dier stad, en wellicht opgehitst
door de klachten van de stad Bouvignes tegen hare doodvijandin, had geweigerd
Dinant in den vrede te begrijpen(5). De koperslagers en de begoede burgerij, welke
in die aan de groote Vlaamsche steden zoo gelijkende nijverheidsstad talrijk was,
waren geneigd zijne voorwaarden aan te nemen(6). Doch de kleine neringen,
ondersteund

(1) De Ram: op. cit., blz. 546.
(2) Daar in den vrede de overgave van tien gijzelaars aan Karel bepaald was, heetten zij de
onderhandelaars ‘verraders en verkoopers van christenmenschen’. Adriaan van Oudenbosch:
loc. cit., blz. 130.
(3) Chronique des Pays-Bas, uitg. De Smet: Corpus Chron. Flandr., deel III, blz. 488.
(4) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 138. - Omtrent de rol van de kinderen in de politische
woelingen van dien tijd, zie hooger blz. 252, n. 2.
(5) St. Bormans: Cartulaire de Dinant, deel II, blz. 206 en volg. - Voor de beleedigingen van
de bewoners van Dinant jegens den hertog. zie Henri de Merica in de Ram: op. cit., blz. 148
en Du Clercq: Mémoires, deel IV, blz. 203.
(6) St. Bormans: Cartulaire de Dinant, deel II, blz. 222, 254; Ibid.: Cartulaire de Namur. deel
III, blz. 119, 179.
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door eene menigte bannelingen, vreemdelingen, avonturiers en Gezellen van de
Groene Tent, verdubbelden daarentegen hunne uitdagingen en hunne beleedigingen(1).
Overigens lieten de volksleiders niet na, de ijdele hoop van het gemeen te streelen.
Men verspreidde het gerucht, dat Marcus van Baden eindelijk door den paus bisschop
gewijd was, en toen hij in Juli 1466 te Luik terugkwam werd hij met geestdrift
onthaald. Op den buiten, werd zijn portret aan de boomen gespijkerd en boven de
stadspoorten werden beelden geplaatst, waarop Marcus voorgesteld werd aan de
voeten van een engel, die hem mijterde(2). Die snoeverij van den momboor was echter
maar van korten duur. Bij de tijding, dat Karel op Dinant aanrukte, liet hij het land
aan zijn lot over en droop hij, te midden van de algemeene verachting, naar
Duitschland af.
Op 18 Augustus 1466 kwam het Bourgondisch leger onder Dinant's muren. Het
land had besloten de stad te verdedigen. De neringen namen de wapens op en al de
inwoners van Haspengouw boven de vijftien jaar werden opgeroepen. Doch Dinant
had te veel van zijne krachten verwacht. Door de Bourgondische artillerie hevig
beschoten, moest het zich, na eene zevendaagsche belegering, zonder voorwaarden
overgeven. Het had op geene genade te rekenen: Karel had besloten, de stad op
voorbeeldige wijze te straffen, en door zijne gruwelijke weerwraak zoowel den koning
van Frankrijk als de Luikenaars en zijne toekomende onderdanen af te schrikken.
Hij had zijn lammen, gansch kindsch geworden vader in een draagstoel meegenomen
om hem het schouwspel van de verbranding der stad te gunnen. Vervolgens toog hij
naar Sint-Truiden. Bij de mare van de verovering van Dinant, stonden de Luikenaars
woedend tegen hunne aanvoerders op; zij weten hun de schuld, dat zij niet in tijds
onder Dinant's muren geweest waren, en spraken van verraad. Een der burgemeesters
werd vermoord, en Raes van Heers zelf moest zich uit de voeten maken om aan den
dood te ontsnappen. Toch trokken de Luikenaars de stad uit; zij ontmoetten den
vijand

(1) Omtrent die vreemdelingen, voor het grootste deel gebannenen uit Luik en Hoei, zie Bormans:
Cartulaire de Dinant, deel II, blz. 182.
(2) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 140, 141.
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nabij Borgworm. Karel verwachtte zich aan geen aanval; zijne verschillende
legerkorpsen waren van elkander gescheiden en wellicht hadden de Luikenaars de
zege behaald, zoo zij die gunstige gelegenheid ten nutte hadden gemaakt(1). Doch zij
aarzelden, onderhandelden en leverden 300 gijzelaars als waarborg voor de uitvoering
van den in het vorige jaar gesloten vrede.
Men zag weldra in, dat die nieuwe schikking het geschil niet beslecht had.
Moeilijkheden rezen dadelijk op. De kerken beriepen zich op hare privileges en
weigerden een aandeel in de aan den hertog van Bourgondië verschuldigde boeten
te betalen, en het volk weigerde den last alleen te dragen. Lodewijk van Bourbon
wilde naar Luik niet terugkeeren dan vergezeld van zijne raadsheeren, die de stad
halsstarrig weigerde te ontvangen. Raes van Heers en zijne aanhangers maakten dat
getwist ten nutte, om het gemeen weder onder hunnen invloed te brengen. Luik, dat
de schuilplaats geworden was van eene menigte lieden uit Dinant, die door het verlies
hunner have tot vertwijfeling gedreven waren, handelde nu geweldiger dan ooit. Raes
oefende er eene wezenlijke dictatuur. Het Sint-Paulusklooster, waar hij zijn intrek
nam, werd de zetel van eene soort revolutionnaire regeering. Een geheime raad,
samengesteld uit bannelingen en arme lieden, stond hem bestendig ter zijde. Eene
krijgsbende werd ingericht om verraders en verdachten op te zoeken(2). Het
schrikbewind heerschte in de stad. De aanhangers van Bourbon werden in de Maas
geworpen; het dagelijksch schouwspel der terdoodbrengingen maakte het gemeen
bloeddorstig. Op de klachten van het volk, dat het niets zag van de onthalzingen die
te laag, op de trappen der hoofdkerk(3), geschiedden, werd een schavot opgericht. Als
de gijzelaars hunne stadgenooten, in lange brieven, smeekten de vredesvoorwaarden
na te leven om hunne verlossing te verkrijgen, schold Raes hen uit voor slaven. Ja,
hij belette hunne vrouwen en kinderen op de vergaderingen te komen, opdat zij die
niet zouden vermurwen(4).

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

Philippe de Commines: Mémoires, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 101.
Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 158.
Ibid., blz. 165.
Ibid., blz. 167.
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De mare van den dood van Philips den Goede werd met vreugde begroet. Op de
straten stak men vuren aan, waarin de hertog in beeltenis verbrand werd, wat bedieden
moest, dat zijne ziel tot de helle gedoemd was(1). De gemoederen waren zoo verbitterd,
dat de herinnering aan de trouweloosheid van Conflans uitgewischt was. Door de
troonsbestijging van Karel den Stoute, viel het Lodewijk XI niet moeilijk eene nieuwe
overeenkomst met de Luikenaars te treffen. Op 23 Juli 1467 nam een der hoofdlieden
der Groene Tent, ten overstaan van een notaris, plechtig bezit van het land, in naam
van den koning van Frankrijk en van den graaf van Nevers(2). Die klucht had het door
den koning van Frankrijk beoogde uitwerksel. Daar de Luikenaars voortaan niet meer
aan Frankrijk's hulp twijfelden, waagden zij stoutweg den aanval. Zij rukken den 31
Augustus op Hoei aan, waar de bisschop nog steeds met het grootste deel van de
geestelijkheid verblijft, overrompelen de stad en plunderen de aldaar opgehoopte
schatten. Het oorlogsvuur, dat in hunne harten gloeit, krijgt nu een godsdienstig
karakter. Men brengt een wonderdoend Mariabeeld in de hoofdstad; de oude banier
van Sint-Lambrechts, die eertijds het gemeenteleger naar de overwinning van Steppe
gevoerd had, wordt, met honderden kaarsen omgeven en door de kanunniken bewaakt,
op het altaar der hoofdkerk tentoongesteld; de krijgers komen voor de reliquie
knielen(3).
De baljuw van Lyon, die juist in de stad aangekomen was, weigerde voorzichtig,
- om de verantwoordelijkheid zijns meesters zooveel mogelijk te dekken, - het
bevelhebberschap over het leger. Op 28 October ontmoette hetzelve den vijand te
Brusthem. De slag, die 's anderen daags geleverd werd, was de laatste strijd, in de
Nederlanden, van gemeentelegers tegen geregelde troepen. Karel maakte eene
zwenking, en zijne voorhoede was voldoende om de massa handwerkslieden door
te breken, die zijne geoefende troepen het hoofd dorsten bieden. Drasland versperde
den overwinnaars den weg, waardoor de

(1) Th. Pauli: De cladibus Leodiensium, blz. 195.
(2) Adriaan van Oudenbosch, blz. 167.
(3) Ibid., blz. 175.
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overwonnelingen aan de slachting ontsnapten(1). Doch de wederstand was gebroken.
Denzelfden dag gaven Tongeren en Sint-Truiden zich over. Te Luik kon de
oorlogspartij de bevolking, die vreesde het lot van Dinant te deelen, niet tot een
vertwijfeld verzet doen besluiten. Nadat de hertog op het slagveld ‘eerlijke betering’
ontvangen had, trad hij langs eene bres in de stad. Nu was het gedaan met de
onafhankelijkheid des vorstendoms en met zijne vrijheden.
Het vonnis van den overwinnaar (28 November 1467) was nog harder dan dat,
welk het land na den slag van Othée getroffen had(2). Karel wist, dat Luik de
Gentenaars tot een nieuwen opstand aangehitst hadden(3), en de beroerten welke bij
zijne troonsbestijging te Gent, te Brussel en te Mechelen uitgebroken waren, hadden
hem doen besluiten, de almacht van de landsheeren over hunne onderdanen klaar en
duidelijk te doen blijken. Hij wilde den muiters laten zien ‘hoe de vorst er uitzag(4)’
en hen zoo vreeselijk kastijden, dat zij het nooit meer bestaan zouden, zich tegen
zijn wil te verzetten. Hij wilde, dat van het aloude Luiksche gemeentewezen niets
meer overbleef: het moest verdwijnen, gelijk Dinant verdwenen was. Niet alleen
verbeurde hij al de instellingen des bisdoms, doch, uit hoogmoed over zijne zegepraal,
liet hij het oude gemeenterecht des lands door het Romeinsch recht vervangen(5). Het
was uit met vrijheden, gemeenten, stedelijke zelfstandigheid. De ambachten verloren
èn hunne staatkundige rechten èn hun nijverheidsmonopolie(6). Het absolutisme brak
op constitutioneel gebied teenemaal met het verleden, en verkondigde

(1) Omtrent den slag van Brusthem, zie het verhaal van Commines, uitg. De Mandrot, deel I,
blz. 109 en volg., en verschillende brieven van ooggetuigen in Gachard: Collection de
documents inédits, deel I, blz. 170 en volg.
(2) St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 615.
(3) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 170. - Evenzoo had Gent, in 1452, aan Luik bijstand
tegen Philips den Goede gevraagd. Chron. des Pays-Bas, loc. cit., blz. 488.
(4) Chastellain: deel V, blz. 284.
(5) ‘De schepenen zijn gehouden de gedingen en processen te oordeelen volgens het geschreven
recht, zonder acht te slaan op de slechte gebruiken, gewoonten en costumen, volgens welke
die schepenen eertijds vonnisten’.
(6) ‘En een iegelijk mag, zonder lasten te betalen, een of meer handwerken bedrijven, met zoovele
lieden als hem goeddunkt’.
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voorbarig, alsof het de middeleeuwen ontvlieden wou, de algeheele beroepsvrijheid.
Niets werd ontzien om de verovering en de onderwerping onherroepelijk te maken.
Het ‘perron’, het aloud zinnebeeld der gemeentezelfstandigheid, werd naar Brugge
overgebracht, waar het als eene tropee de Beursplaats versierde. De hertog eischte
de ontmanteling van alle steden, beval dat de schepenen bij hem voortaan den eed
zouden afleggen, verbood zonder zijne toestemming tollen op de Maas te heffen, en
verdeelde ten slotte het bisdom in drie districten, die aan drie steden zijner Staten,
Maastricht, Leuven en Namen, zouden gehecht zijn. De titel van ‘voogd en
beschermheer’, dien hij zich toekende, zegde niet genoeg; in werkelijkheid, werd hij
de souverein van het land. Het bisdom was nog slechts eene aanhoorigheid zijner
bezittingen. De bisschop was niets meer dan een Bourgondisch stadhouder. Karel,
om dezes houding en ook de gehoorzaamheid des volks na te gaan, stelde een zijner
trouwste luitenants, den heer van Humbercourt, in de stad aan(1).
Lodewijk van Bourbon keerde op 30 April 1468 naar Luik terug. Onbeduidend
en lichtzinnig als hij was, liet hij Humbercourt in zijne plaats regeeren; hij zelf
vergenoegde zich zijn paleis te versieren en de hofhouding van den hertog van
Bourgondië na te apen. Terwijl de muren van de stad geslecht, en de
belastingaanslagen verzesdubbeld werden om de door den hertog geëischte 120.000
gouden leeuwen te betalen, gaf hij zich veel moeite om de kramen, die tegen zijn
paleis opgericht waren, te doen opruimen. Hij omringde zich verder van muzikanten,
nam eene lijfwacht van boogschutters, en liet zich eene weelderige boot maken om
op de Maas te spelevaren(2). Zoo het volk, dat nu zonder leiders en overigens door
Humbercourt's aanwezigheid versaagd was, zich aan het nieuw stelsel scheen te
gedragen, bleven honderden bannelingen langsheen de grens zwerven, en ongeduldig
naar de gelegenheid eener overrompeling wachten. Door het verlies hunner goederen
tot vertwijfeling

(1) Wat Raes betreft, deze zocht de wijk naar Frankrijk. Hij kwam later naar Luik terug, waar
hij stierf in 1477.
(2) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 197, 199.
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gebracht, dachten zij slechts aan wraak, en Lodewijk XI had zich verhaast hun
schuilplaats te bieden en hen onderduims aan te moedigen. Het uitbreken van nieuwe
vijandelijkheden tusschen Frankrijk en Bourgondië in 1468 deed hen eene uiterste
poging wagen. Toen Luik vernam, dat zij in Ardenne gedrongen waren en Montfort
en Ciney bemachtigd hadden, gloorde in alle harten de hoop op verlossing. Het lijk
van den meester Willem de la Violette, wien men vroeger de schuld van de
verwoesting van Dinant aangewreven had, werd 's nachts ontgraven en in de Maas
gesmeten(1). Eenige dagen later, den 9n September, maakten eenige honderden
bannelingen, die op hunne gescheurde kleederen het witte kruis van Frankrijk droegen,
eene kortstondige afwezigheid van Humbercourt en van Lodewijk van Bourbon ten
nutte, om onder 't geroep van ‘Leve de koning en de vrijheden!’ de stad binnen te
dringen. Zij werden door de armen, door de ambachtslieden als bevrijders bejegend.
Zij bevestigden overigens, dat Fransche troepen in aantocht waren. In afwachting,
barrikadeerde men ijlings de stad, en smeedde men wapenen. Toch is het
waarschijnlijk, dat het grootste deel van de bevolking hoopte, eene nieuwe breuk
met Bourgondië te vermijden. Onufrius, bisschop van Tricarico, de door den paus
in het bisdom gezonden legaat, kreeg medelijden met dit volk, dat niet sterven wilde,
en bood het zijne bemiddeling aan(2). Zijne aanwezigheid in de stad, die hij niet had
willen verlaten, gaf aan de gebeurtenissen een zweem van wettelijkheid. Men geloofde
nog, dat met behulp zijner goede diensten, de vrijheden zouden kunnen hersteld
worden. Daaraan twijfelde men niet meer, toen Lodewijk van Bourbon, die in
Tongeren verrast en vervolgens naar Luik teruggebracht was, beloofd had voortaan
een goede heer te zijn, het ambt van meier aan Jan De Wilde, een der bannelingen,
toevertrouwd, en algemeene kwijtschelding verleend had. De uitgeheschen koninklijke
banieren werden ijlings ingetrokken, en de bisschop werd naar den hertog gestuurd
om hem genade te vragen.

(1) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 198.
(2) St. Bormans: Mémoire du légat Onufrius sur les affaires de Liége (Brussel, 1885).
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Doch Luik had geene genade te hopen. Den dag zelf waarop Lodewijk van Bourbon
naar Luik teruggekeerd was, zond Karel, naar het andere uiteinde der Nederlanden,
de vrijgeleide die Lodewijk XI naar de samenkomst van Péronne bracht. De tijding
van den opstand der Luikenaars, dien hij aan de knoeierijen zijns vijands toeschreef,
bracht hem in een dier aanvallen van woede, die bij hem aan waanzin grensden. Van
toen af, was Luik reddeloos verloren: het zou voor de trouweloosheid des konings
boeten en zich moeten leenen tot de bloedige vernedering, die de hertog zijn vijand
wilde aandoen. Zooals men weet, stemde Lodewijk XI in alles toe; ja, zoo laaghartig
was hij, dat hij zelf de kastijding zijner slachtoffers kwam aanschouwen. Als Karel
de stad Péronne verliet, beval hij zijnen onderdanen de vreugdevuren, wegens den
met Frankrijk gesloten vrede, maar aan te steken, nadat hij zich op de Luikenaars
gewroken had(1).
Zijn leger verscheen op 26 October vóór de stad, op de heuvelen van
Sainte-Walburge. Het verwachtte zich geenszins aan een gevecht, maar eenvoudig
aan eene militaire strafuitvoering. Doch de Luikenaars, die geene bondgenooten,
geene muren en schier geene wapens meer hadden, verbaasden hunne overwinnaars
door den heldenmoed hunner laatste dagen. Zij hoopten niet meer aan hun lot te
ontsnappen, en toch wilden zij zich slechts na een vertwijfelden strijd aan hetzelve
onderwerpen. De Bourgondische voorhoede, die zonder slag of stoot in de stad
meende te dringen, werd verdreven en uiteengeslagen. Op 27 October verbrandden
de Luikenaars de voorstad Sainte-Marguerite en op 28, de voorstad Saint-Laurent.
De belegeringskoorts greep de bevolking aan. Er werd voorgesteld, de vrouwen en
de kinderen uit de stad te laten, de gevangenen te vermoorden en de stad aan de
vlammen prijs te geven, om den hertog het genoegen niet te gunnen, ze zelf in brand
te steken(2). Den 29n poogde Goes van Strailhe met eenige honderden
Franchimonteezen zich bij nachte van Karel en van den koning meester te maken.
Allen stierven met de wapens in de hand. Dat was de laatste

(1) Philippe de Commines: Mémoires, uitg. Dupont, oorkonden, deel III, blz. 236.
(2) Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 213.
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poging van de stad. Hare bewoners, die door vier dagen vechtens uitgeput waren en
die al hunne aanvoerders door dood of verwonding verloren hadden, konden er niet
aan denken langer weerstand te bieden. De geestelijkheid weigerde hun, uit vrees
voor de soldaten en voor den toorn des hertogs, eene schuilplaats in de kerken(1). Op
Zondag 30 October, rond 9 uur 's morgens, drongen de Bourgondiërs in de stad,
terwijl honderden vluchtelingen de wegen naar de Ardennen zochten te bereiken.
De hertog beval eerst vooral de plundering te beginnen. Zijne soldaten verdeelden
de stad in vier wijken, die zij ten gronde verwoestten. Een groot aantal burgers werden
op goed geluk af vermoord of in de Maas verdronken, en het grootste deel der
slachtoffers waren vreedzame lieden, die dachten niets van de overwinnaars te moeten
vreezen. Eindelijk, op 3 November, naamdag van Sint-Huibrecht die voor den stichter
van Luik doorging, beval Karel de verbranding te beginnen. Evenals Frederik
Barbarossa na de inneming van Milaan, had hij besloten dat muitersnest voorgoed
te verdelgen. Zoo hij de kerken wel wilde sparen, weigerde hij bepaald voor de
onmisbaarste ambachtslieden een zeker aantal huizen te laten staan, uit vrees de stad
rondom dezelve te zien herrijzen. De planmatig doorgevoerde verbranding duurde
zeven weken. De Maastrichters, die ijverzuchtig waren op de ontwikkeling van den
Luikschen handel in de laatste jaren, kwamen de boogbrug afbreken en het lood der
dakgoten wegnemen(2). De inwoners van Namen vroegen, dat de bisschopsstoel naar
hunne stad overgebracht werd en eischten de schoone glasramen van
Sint-Lambrechts(3). Slechts het jaar nadien. gaf de hertog aan de bede der geestelijkheid
gehoor en liet hij vier en twintig huizen voor de kanunniken herbouwen, alsmede
honderd en vier huizen voor ambachtslieden, noodig tot den dienst van die
geestelijken(4). Terzelfder tijd besloot hij, op het eiland der stad, eene vesting te
bouwen, die Brabant heeten zou, daar de naam Luik verdwijnen moest(5).

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

Adriaan van Oudenbosch: loc. cit., blz. 214, 215.
Ibid: loc. cit., blz. 221.
St. Bormans: Cartulaire de Namur, deel III, blz. 154.
St. Bormans: Ordonnances, deel I, blz. 632.
Jan van Loon: Chronicon in De Ram: op. cit., blz. 62.
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Langen tijd nog, gaf hij zijnen toorn lucht. Hij verheerde de streek van Franchimont,
deed eene menigte dorpen in Haspengouw vernielen, gaf bevel de stad Tongeren te
verbranden, welke maar op Humbercourt's aandringen gespaard bleef, en bedreigde
met zijn misnoegen al degenen, die vluchtelingen zouden herbergen. In 1475, toen
hij gereed was tegen de Zwitsers den voor hem zoo rampspoedigen oorlog te
ondernemen, gaf hij eindelijk gehoor aan de bede der Luikenaars. Zij mochten hunne
stad herbouwen, mits uitrusting van een korps van zesduizend vrijschutters(1).
De verbranding van Luik is de vreeselijke aanvang der regeering van Karel den
Stoute. Zij was, in zooverre men slechts rekening houdt met de belangen van het
Bourgondische huis in de Nederlanden, eene nuttelooze wreedheid. Inderdaad, eens
dat al de omliggende vorstendommen in het bezit der hertogen waren, kon het bisdom
niet lang meer onafhankelijk blijven. Philips de Goede had het ingezien en zich
derhalve wijselijk gewacht, tegenover hetzelve geweld te gebruiken. Doch Karel
wilde toonen, dat hij aan de spits zijner Bourgondische en Picardische troepen
onoverwinlijk was. Hij kon aan de verzoeking niet weerstaan, Lodewijk XI te
vernederen, de Nederlandsche gemeenten, die zich nog op hare vrijheden dorsten
beroepen, schrik aan te jagen, en zijn gezag op te dringen aan de Rijnsteden en
-vorsten, naar welke hij zijne blikken begon te wenden. En, inderdaad, het gelukte
hem, op de gemoederen den gewenschten indruk te maken. De Akenaars zonden
hem de sleutels hunner stad toen zij vernamen, dat hij hen verdacht den Luikenaars
wapens te hebben gegeven, en Keulen bewaart nog in zijn archief het afschrift van
de brieven, die de stad hem zond, om zich te verontschuldigen, wijl zij vluchtelingen
geherbergd had. Te Maastricht, te Hoei verhing en verdronk men eene menigte dier
ongelukkigen, om den hertog te behagen. Ardenner heeren

(1) De Gingins la Sarra. Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le
Hardi, deel I, blz. 196 (Parijs, 1858). - In 1471 zond de hertog aan het Sint-Lambrechtskapittel,
tot boeting zijner zonden, eene verguld zilveren groep, die hem knielend voor zijn patroon,
den heiligen Joris, voorstelde (Jan van Loon: loc. cit., blz. 66). Die kostbare herinnering
wordt nog heden in de schatkamer der Luiksche domkerk bewaard.
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legden nog meer ijver aan den dag: zij maakten er in de bosschen jacht op, en zonden
den gemaakten buit, met heele benden, naar den hertog. Volksliederen bewaarden
nog lang, in Duitschland als in België, de schrikaanjagende herinnering aan de
plundering van Dinant en van Luik. Karel was overigens nauwelijks te Brussel terug,
of hij gaf, op 8 Januari 1469, het blijk zijner eerste ‘mildheid’. Op zijnen troon zittend,
terwijl zijn opperstalmeester met ontbloot zwaard voor hem stond, beval hij, dat de
Gentenaren, op knieën en ellebogen kruipend, met al hunne privileges voor hem
zouden verschijnen; hij smaakte er genoegen in, deze in hunne tegenwoordigheid
aan stukken te scheuren, ‘wat men eeuwig gedenken zal en nog nooit gezien had(1)’.
Hij had getoond, dat hij machtig genoeg was om tegen een keizer te kunnen strijden(2);
doch, door zijne heerschzucht verblind, ging hij nu eene veroveringspolitiek inslaan,
die hem tot zijn verderf moest leiden en het door zijn vader in de Nederlanden
volbrachte werk aan 't wankelen bracht.

(1) Jean Molinet: Chronique, uitg. Buchon, deel I, blz. 240.
(2) Philippe de Commines: Mémoires, uitg. De Mandrot, Oorkonden, deel III, blz. 248.
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Hoofdstuk IV
Karel de Stoute
Karel werd geboren op 10 November 1433; hij was dus 32 jaar oud, toen hij in 1465
door zijn vader tot stadhouder benoemd werd. Hij had eene zeer verzorgde opvoeding
genoten. Onder zijne leermeesters, telt men den Artesischen geleerde Antoon Haneron,
die, in het jaar van den dood zijns meesters, het Sint-Donatuscollege aan de
hoogeschool te Leuven stichtte. Jonkheer van Auxy en Jan van Rosimboz,
Bourgondische ridders, onderwezen hem in den wapenhandel. Doch Philips wilde,
dat hij ook de taal en de zeden zijner Dietsche onderdanen kende. Op dertienjarigen
ouderdom werd hij koning van het Brugsche Voetbooggilde gekozen(1); en hij leerde
vloeiend Vlaamsch spreken(2). Daar hij in de stijve hofwereld grootgebracht was,
onder de hoede zijner moeder, de gestrenge Isabella van Portugal, die op hem een
diepen invloed moet geoefend hebben(3), verwierf hij echter nooit die uiterlijke
gulhartigheid, die zijn vader in de Nederlanden bemind maakte. Hartstochtelijk doch
somber, leefde hij, zonder vrienden of vertrouwden, afgezonderd aan zijn hof. De
schoone portretten, waarop Van der Weyden(4) hem voorgesteld heeft met zijne bruine
gelaatskleur, zijn zwart haar, dat vreemdsoortig afsteekt bij zijne heldere, blauwe
oogen, zijn kleinen mond en zijne vooruitspringende kin, geven hem iets wilds, dat
wonderwel overeenkomt met die

(1) Gilliodts van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 294.
(2) Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 212.
(3) Philippe de Commines: Mémoires, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 8. Chastelain, deel IV, blz.
344.
(4) Eene in 't museum te Brussel, de andere in 't museum te Berlijn.
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voorliefde voor storm en onweer, welke zijne tijdgenooten hem toeschrijven(1).
Zijne strenge en ernstige jeugd was aan de studie en aan het lezen van oude
schrijvers gewijd. De geschiedenis van Alexander, die, evenals hij, een Philips tot
vader had, was zijn lievelingsboek(2). Hij legde een ijverig streven aan den dag, om
zijn natuurlijken aanleg voor welsprekendheid te ontwikkelen(3); hij minde de kunsten
en was een hartstochtelijk muziekliefhebber(4). De volkomene reinheid zijner zeden,
waardoor hij zich van al de toenmalige vorsten onderscheidt, paart zich wonderwel
met die onmatige liefde tot den arbeid, die een der hoofdtrekken van zijn karakter
is. Hij werkte te veel voor een vorst, zegt Chastellain(5). Hij was van den vroegen
morgen tot den laten avond in den Staatsraad, onderzocht zelf alle zaken, bereidde
's nachts de aan de gezanten te geven antwoorden, verzaakte weken lang aan den
slaap, om alles te zien, alles te weten, alles te regelen; hij toonde zich zoo gestreng
jegens zich zelven als jegens anderen. Want hij was een gevreesde meester. Te midden
van de aan zijn hof heerschende pracht, voerde hij eene nauwgezette, stroeve tucht
in; zijne dienaren werden door hem beleedigd en toegesnauwd; 't was alsof hij hen
tot verraad wilde drijven. Als zijne moeder, was hij achterdochtig en wantrouwig,
zoodat hij aan voorteekenen en betoovering geloofde(6). Evenals zijn vader, had hij
soms vreeselijke aanvallen van woede. ‘Hij was eigenzinnig in zijn wil en bits in
zijne woorden(7)’. Reeds als kind, was hij onstuimig en stoutmoedig. Zoo driftig was
hij, dat hij zich wijn ontzegde en slechts afkooksel van kruiden of water

(1) Olivier de La Marche, deel II, blz. 207.
(2) Zijne tijdgenooten getuigen, dat hij de oude geschiedenis grondig kende. Commines, uitg.
Godefroy-Lenglet, deel III, blz. 146. Gingins la Sarra: op. cit., deel II, blz. 354.
(3) Over zijne welsprekendheid, zie Chastellain, deel V, blz. 128-140.
(4) Chastellain, deel VII, blz. 229.
(5) Ibid., blz. 229 en deel V, blz. 362. Vergel. Commines, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 51. Gedurende den krijgstocht in Lotharingen, in 1475, werkt de hertog zoo veel, dat hij
nauwelijks éénmaal per 24 uren eet. Gingins la Sarra: op. cit., deel I, blz. 261.
(6) Commines, uitg. Godefroy-Lenglet, deel II, blz. 392. - Een Milaneesch gezant vertelt, dat
hij den dinsdag als gunstig voor zijne ondernemingen beschouwde. Gingins La Sarra: op.
cit., deel II, blz. 25.
(7) Chastellain, deel VII, blz. 229.
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met wijn dronk(1). Daarbij was hij door hoogmoed verteerd, en wilde hij eenieder zijn
wil opdringen: nooit week hij voor een hinderpaal, hij verstompte zijne krachten
door een koortsachtige, ziekelijke stijfhoofdigheid, die hem ten slotte tot waanzin
bracht(2). Daar hij de uitstekende politieke gaven van Philips den Goede teenemaal
miste, kon hij het gunstige oogenblik niet afwachten noch verwekken, de plannen
zijner vijanden niet verijdelen, noch zijne bondgenooten behouden. Nadat hij, door
middel van geweld, de vereeniging der Nederlanden voltrokken had, verloor hij het
mogelijke en het wezenlijke uit het oog, en ‘omvatte zijne verbeeldingskracht zoovele
dingen, dat hij onder den last gebukt ging(3)’. Men kan onmogelijk weten, en hij zelf
wist het ongetwijfeld niet juist, wat hij eigenlijk wilde. Sedert de belegering van
Neuss, leed hij aan zulke heerschzucht, dat hij alles tegelijk ondernam en droomde,
dat hij de heerschappij over de wereld voeren zou.
Beschouwt men zijne houding met het oog op de Belgische geschiedenis, zoo
verschijnt zij in schreeuwende tegenspraak met de overleveringen en de behoeften
van het land. Zoo de verovering van Luik en van Gelder nog deel uitmaken van de
politiek van Philips den Goede, welke ze voorbereid had, zoo de oorlog van het
‘Openbaar Welzijn’ aan Lodewijk XI de steden der Somme terugneemt, zoo de
ondernemingen in den Elzas tot de reeds door Philips den Stoute opgevatte plannen
behooren en zich verklaren door de noodzakelijkheid, België met Bourgondië te
verbinden en door den wensch, Lotharius' koninkrijk te herstellen, is het met de
verdere veldtochten gansch anders gesteld.
Ongetwijfeld moesten de Bourgondische Staten gedurig blootgesteld zijn aan
Frankrijk's aanvallen. Doch zij waren door zich zelven reeds zeer sterk, en met behulp
van een verbond met

(1) Commines, uitg. De Mandrot, deel II, blz. 39. Chastellain, deel VII, blz. 231.
(2) De ziekelijke stijfhoofdigheid, die hij van zijne moeder erfde (Chastellain, deel IV, blz. 344),
wordt door zijne tijdgenooten bevestigd. Zie o.a. Chastellain, deel V, blz. 436, Gingins La
Sarra: op. cit., deel I, blz. 79. Reeds in 1464 verklaart Lodewijk XI, dat Karel krankzinnig
is of het weldra worden zal. Perret: Histoire des relations de la France avec Venise, deel I,
blz. 418.
(3) Commines, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 312.
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Duitschland en Engeland, hadden zij die mogendheid in ontzag kunnen houden. In
die streken van handel en nijverheid was de vrede de eerste aller behoeften, en, reeds
in 1468, drukte het kapittel van het Gulden Vlies den hertog op het harte ‘zoo laat
mogelijk zijn volk ten oorlog te voeren en niet zonder goeden en rijpen raad(1)’.
Doch wat gaf Karel om den wensch zijns volks? Hij bekreunde zich alleen om
Bourgondië's roem, aan denwelken hij zijne onderdanen offerde. De rust, die men
onder Philips den Goede gesmaakt had, maakte de voortdurende oorlogen, welke
met de nieuwe regeering aanbraken, nog hatelijker. De Nederlanden waren
gedwongen, van jaar tot jaar grootere oorlogskosten te betalen. De handel leed; men
kloeg, wilde weigeren de belasting te betalen en beriep zich op de privileges; doch
de hertog trad als gebieder op, uitte dreigementen, heette het gemor der
belastingschuldigen majesteitsschennis en vergde, in naam der goddelijke macht
waarmede hij bekleed was(2), eene lijdelijke gehoorzaamheid. Zijn absolutisme steeg
in dezelfde verhouding als zijn veroveringslust. Geweld en schrikaanjaging werden
zijne regeeringsmiddelen. ‘Ik verkies uwen haat boven uwe verachting’, zegde hij
eens tot de afgevaardigden van de vier leden van Vlaanderen(3). En die wensch werd
maar al te snel vervuld. Toen de door Philips den Goede in de Nederlanden inheemsch
gemaakte bestuursinstellingen niets anders meer waren dan werktuigen van willekeur,
werden zij hatelijk. De Staatseenheid werd met zooveel geweld opgedrongen, dat
men de zelfstandigheid der middeleeuwen betreurde. Geen wonder dus, dat de dood
van Karel den Stoute die particularistische terugwerking deed losbarsten, die uit het
groot privilegie van Maria van Bourgondië blijkt.

(1) Reiffenberg: Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, blz. 54 (Brussel, 1830).
(2) Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 257.
(3) Ibidem, blz. 223.
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I(1)
Het huis van Bourgondië, dat met elke nieuwe regeering Frankrijk meer en meer
vreemd wordt, schudt onder Karel den Stoute de laatste kenteekenen zijner herkomst
af. Philips de Goede roemde zich nog, prins van koninklijken bloede te wezen,
beschouwde zich graag als Franschman en had, zooals gekend is, langen tijd talrijke
aanhangers in het koninkrijk. Doch onder zijn zoon, worden alle betrekkingen
teenemaal en voorgoed afgebroken. Voor hem is Frankrijk nog slechts de erfvijand
van zijn huis, ja, om zijn inzicht nog duidelijker te betuigen, neemt hij de nationaliteit
zijner moeder aan en beweert hij Portugees te zijn(2). Zijn doel is de vernietiging van
de tegenover hem staande macht van Lodewijk XI. Pas heeft Philips hem de regeering
afgestaan, of hij onderneemt tegen den koning den oorlog van het ‘Openbaar Welzijn’.
Wel is waar, schaart hij dan de meeste grootvazallen der Kroon onder zijne leiding,
doch daarom mag men hem niet aanschouwen, zooals maar al te dikwijls geschiedde,
als den vertegenwoordiger der leenroerige denkbeelden tegenover den eersten echt
modernen vorst van Europa. Want de leenroerigheid is hier voor hem slechts een
wapen tegen den koning. Men mag in hem niet, zooals in zijne bondgenooten, - den
hertog van Bretagne, den graaf van Saint-Pol of den hertog van Berry, - een tegen
zijn opperleenheer opgestanen vazal zien. Veeleer neemt hij tegenover Lodewijk XI
dezelfde houding aan als de koning van Engeland. Hij was een vorst die tegen een
anderen vorst streed, niet een tegen zijnen heer opgestane muiter.
De zege van Montlhéry (16 Juli 1465) dwong Lodewijk XI het verdrag van
Conflans (5 October 1465) te aanvaarden, waarbij deze erkende, dat hij de bepalingen
van den vrede van Atrecht overtreden had en waarbij hij de steden aan de Somme,
uit hoofde van erfrecht, aan Karel teruggaf. Drie jaar later moest hij

(1) Omtrent Karel's buitenlandsche politiek, zie het onlangs verschenen werk van E. Toutey:
Charles le Téméraire et la ligue de Constance (Parijs, 1902).
(2) Chastellain, deel V, blz. 453.
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‘op het kruis van Karel den Groote’ het verdrag van Péronne (14 October 1468)
bezweren, waarbij de ‘wetten’ van Vlaanderen aan de bevoegdheid van het parlement
van Parijs onttrokken werden en derhalve de laatste sporen van het Fransche
opperleenheerschap over de Nederlanden verdwenen. De hertog zegevierde dus over
zijn vijand, en toen hij den koning van Frankrijk naar de verwoesting van Luik bracht,
herinnerde hij aan Philips-August, welke, na den slag van Bouvines, zijn zegetocht
door Ferrand van Portugal deed opluisteren.
Karel had zich, nog vóór zijne oorlogsverklaring aan Lodewijk XI, met Engeland
verzoend. De onzijdigheid, welke dit rijk gedurende de regeering zijns vaders - na
de tijdelijke vredebreuk, die op het verdrag van Atrecht volgde - tegenover Bourgondië
betoond had, maakt nu plaats voor een openlijk verbond. Hoewel Karel met het huis
van Lancaster vermaagschapt is, aarzelt hij niet, zich met het huis van York te
verzwageren. Reeds op 28 Maart 1465 sluit hij een vriendschapsverdrag met Edward
IV, en het jaar nadien verbindt hij zich, dezes zuster te trouwen. Gelijk zijn huwelijk
met Katharina van Valois, in 1439, het gevolg van de kortstondige verzoening van
het Bourgondische huis met Frankrijk was, zoo ook beduidde zijne verloving met
Margareta zijne onherroepelijke afbreuk met het huis van Frankrijk. Het huwelijk
werd, op 3 Juli 1468, met weergalooze pracht gevierd. Hetzelfde jaar werd een voor
dertig jaar geldig intercursus-verdrag tusschen Engeland en de Nederlanden gesloten(1),
en Karel verleende aan zijn zwager, trots de bezwaren van het kapittel, den ketting
van het Gulden Vlies(2). Eenigen tijd naderhand bevestigde hij luide zijne toetreding
tot het Engelsch kamp, door zelf de orde van den Kousenband te aanvaarden, die
zijn vader steeds geweigerd had(3).
De verdragen van Conflans en van Péronne, evenals Karel's verzwagering met
Edward IV, hadden Lodewijk XI tijdelijk buiten gevecht gesteld. De steden aan de
Somme, de ‘sleutels van Frankrijk(4)’, waren terug in het bezit der Nederlanden,

(1) Rymer: Foedera, boek V, 2e deel, blz. 149.
(2) Reiffenberg: op. cit., blz. 55.
(3) Commines, uitg. Godefroid-Lenglet, deel III, blz. 99.
(4) Vaesen et Charavay: Lettres de Louis XI, deel II, blz. 262.
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wier zuidergrens zij dekten, en bedreigden nu Parijs. De zegepraal van Montlhéry
en de bittere vernedering, die de koning bij de verwoesting van Luik slikken moest,
hadden eensklaps aan het Bourgondisch huis het aanzien teruggegeven, dat het
gedurende de laatste jaren van Philips den Goede verloren had. De nieuwe Staat, die
eene plaats verworven had onder de groote mogendheden van het vasteland, had
zijne macht getoond, en zijne toekomst scheen voortaan gewaarborgd. Als
overwinnaar van Frankrijk, kon Karel naar goeddunken in Europa handelen. De
onmacht van het Duitsche Rijk, die zich gedurende de regeering zijns vaders zoo
dikwijls geopenbaard had, zou een ruim veld aan zijne heerschzucht bieden. Hij had
zich overigens reeds kunnen vergewissen, dat keizer Frederik III geen geduchte
tegenstrever wezen zou. Niet alleen had die vorst het Land van Luik zonder verzet
laten inlijven, hij had zelfs van den nieuwen hertog den leenseed niet gevergd. De
stelling der Bourgondische Staten, die grootendeels in het Duitsche Rijk lagen, bleef
dus zoo dubbelzinnig als zij onder Philips den Goede was, en die dubbelzinnigheid
had de uitbreidingspolitiek in hooge mate bevorderd. Nu Karel meester was van de
Maas, moest hij noodzakelijker wijze zijne blikken naar den Rijn wenden. Die
veroveringsplannen werden overigens vroegtijdig door de houding der Duitsche
vorsten aangemoedigd. Reeds in 1465 sluiten de hertog van Beieren, de keurvorst
van de Palts en de aartsbisschop van Keulen verbondsverdragen met hem. Meer nog!
de keizer zelf zoekt hem op zijne hand te krijgen, door hem den koningstitel aan te
bieden. Karel had het toen met andere bezigheden al te druk, om dien voorslag aan
te nemen, doch hij vergat hem niet. Alles werkte dus samen, om zijne heerschzucht
te prikkelen en om, reeds van het begin zijner regeering, zijne blikken te richten naar
‘Duitschland, dat zoo groot en zoo machtig is, dat het schier niet uit te denken is(1)’.
De eerste bemoeiing des hertogs met de Duitsche zaken werd verwerkt door het
huis van Habsburg. Hertog Sigmund van Oostenrijk-Tirol, die tegen de Zwitsers
oorlogde en hen niet

(1) Commines: uitg. De Mandrot, deel I, blz. 311.
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overwinnen kon, meende eerst de hulp van Lodewijk XI in te roepen. Doch Karel's
zegepraal over den koning deed hem van gedachte veranderen: hij wendde zich tot
den overwinnaar. In Mei 1469 verklaarde hij zich vazal, ja schier beschermeling des
hertogs: bij verdrag van Sint-Omaars verpandde hij hem Elzas, Sundgau en het
graafschap Pfirt. Die landschappen werden tegen zulke harde voorwaarden verpand,
dat ze schier onlosbaar en derhalve feitelijk voorgoed afgestaan waren(1).
Door dien afstand werd een reeds oud ontwerp van de Bourgondische politiek
verwezenlijkt. Sedert Philips den Stoute, hadden de hertogen steeds getracht, België
met hunne Bourgondische domeinen te vereenigen, door den Elzas te bemachtigen;
geen wonder dus, dat Karel de overlevering zijns huizes getrouw bleef en Sigmund's
aanbod gretig aannam. Hij wist wel, dat de Zwitsers, met welke zijn vader vroeger
een onzijdigheidsverdrag gesloten had, hem slechts met wantrouwen als gebuur
aannamen; ook wist hij, dat de steden van den Elzas, die voor hunne zelfstandigheid
vreesden, zeer ongaarne onder zijn gezag zouden komen. Doch hij was vast besloten
alle aanleiding tot geschil met de eersten te vermijden; en, wat gaf de vorst, die de
Luikenaars zoo onbarmhartig gestraft en de Gentenaren zoo bitter vernederd had,
om den tegenzin der steden? Hij stuurde haar als stadhouder den trouwsten en
brutaalsten zijner trawanten, Pieter van Hagenbach...
Het verdrag van Sint-Omaars is overigens slechts de inleiding tot Karel's
betrekkingen met het huis van Habsburg. Het liet aan beide partijen toe, nog grootere
plannen op te vatten. Karel had geene zonen; het huwelijk zijner eenige dochter
Maria moest eene hoogst belangrijke gebeurtenis wezen, want door dat huwelijk kon
de hertog, naar willekeur, een der heerschende huizen der westerwereld verre boven
al de anderen verheffen. Natuurlijk exploiteerde hij al degenen die naar de hand der
prinses stonden, en waren huwelijksonderhandelingen steeds het beste

(1) Commines, uitg. Godefroy-Lenglet, deel III, blz. 239. - Vroeger had het huis van Oostenrijk
nog eens die landschappen verpand, om aan geld te geraken. Zie L. Stouff: Les origines de
l'annexion de la Haute-Alsace en 1469. Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur
(Dijon, 1900).
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middel om zijne velerhande plannen door te drijven. Een der merkwaardigste
hoofdstukken uit de geschiedenis der diplomatie in de XVe eeuw ware voorzeker het
verhaal der zeven verlovingen van Maria van Bourgondië. De lange reeks harer
Engelsche, Fransche, Oostenrijksche pretendenten laat ons de verschillende
ondernemingen en bondgenootschappen haars vaders volgen.
Het huis van Habsburg, dat, na menige vredebreuk en toenadering, ten slotte de
overhand op zijne mededingers behalen moest, zag vroegtijdig naar de Bourgondische
erflating uit. Onmiddellijk na het verdrag van Sint-Omaars kwam Sigmund weder
met een enkele jaren te voren besproken ontwerp voor den dag, namelijk het huwelijk
tusschen Maximiliaan van Oostenrijk, zoon des keizers, en Maria van Bourgondië(1).
Karel kende echter al te zeer de waarde van zulk huwelijk, dan dat hij maar dadelijk
toestemde. Bewust van zijne macht, kent zijne heerschzucht van toen af geene perken
meer. Hij verzaakt aan de politiek zijns vaders en vergenoegt zich niet meer met het
aanbod, een zijner landen tot koninkrijk te verheffen. Wat geeft het hem, of hij al
dan niet koning der Nederlanden is, als hij het toch in werkelijkheid is. Aangemoedigd
door de aanbiedingen van Joris Podiebrad, die, om zijne hulp tegen den keizer te
erlangen, zich verbindt hem de Roomsche koningskroon te bezorgen(2), streeft hij
voortaan naar die waardigheid en meent hij, dat de Habsburgers de hand zijner dochter
geenszins te duur zullen koopen, als zij hem den weg tot het Duitsche Rijk banen.
De op die wijze geleide onderhandelingen moesten mislukken. In afwachting dat
Karel eene andere gelegenheid vond om ze te hernemen, betreurde hij het overigens
niet, nu weder in volle vrijheid over zijne erfdochter te kunnen beschikken; inderdaad,
in Januari 1470, werd zij verloofd met den hertog van Guyenne.
Die nieuwe verloving, die de eigen broeder des konings van Frankrijk in de
Bourgondische rangen bracht, verklaart zich door den nieuwen oorlog met Lodewijk
XI. Deze had, sedert het verdrag van Péronne, zijne weerwraak behendig voorbereid.
Den graaf van Warwick, die in erge oneenigheid met den koning

(1) Rausch: Die Burgundische Heirat Maximilians I, blz. 37 (Weenen, 1880).
(2) Ibid., blz. 31 en volg. - Toutey: op. cit., blz, 7.
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van Engeland lag en daardoor doodvijand van den hertog was, had hij gulhartig
ontvangen. Trots Karel's protest, had hij hem Bourgondische schepen laten kapen;
hij had hem hulp verleend in de onderneming, die Edward van den troon wierp en
dezen in October 1470 verplichtte in de Nederlanden eene schuilplaats te zoeken.
Terzelfder tijd sloot hij met de Zwitsers een verdrag (13 Augustus 1470)(1) en won
hij geheime handlangers in de steden aan de Somme, ja, in de eigen familie des
hertogs, die een zijner onechte broeders Frankrijk zag aanhangen. Ten slotte deed
hij Karel door een gerechtsbode van het parlement dagvaarden, om als ontrouwe,
oproerige vazal vóór hem te verschijnen.
Nadat Amiens op 31 Januari 1471 zijne poorten voor eene Fransche bezetting
geopend had, begonnen de vijandelijkheden. Terwijl Karel hulp zond aan Edward
IV, die naar Engeland teruggekeerd was om Warwick te bestrijden, deed hij zich den
bijstand van den hertog van Guyenne beloven en overweldigde hij Picardië. Doch
de bevolking uitte zich krachtdadig tegen hem: voortaan was het huis van Bourgondië
nog slechts een vreemdeling, een vijand van Frankrijk. Het nationaal bewustzijn
deed zich gelden, de steden boden wederstand, en eene langdurige belegering kon
het heldhaftig verzet van Beauvais niet breken. Doch de zegepraal van Edward IV
en de dood van Warwick in den slag van Barnet bedreigde den koning van Frankrijk
met een gelijktijdigen aanval van Bourgondiër en van Engelschman, en Lodewijk
XI nam eene wapenschorsing aan (Oct. 1471).
De schielijke dood van den hertog van Guyenne (28 Mei 1472) leidde tot een
nieuwen aanval. Karel beschuldigde den koning, dat hij den hertog had doen
vergiftigen. Nu was hij vast besloten tot een genadeloozen oorlog. Hij verklaarde
aan zijne vertrouwden, dat hij Frankrijk versnipperen zou, daar hij het zoo lief had,
dat hij ervan zes koninkrijken wilde maken. Sedert het vorige jaar bezat hij een
staande leger, dat van toen af ontzaglijke belastingen aan zijne onderdanen kostte;
hij wil het schoonste leger van gansch Europa hebben, evenals hij reeds de machtigste
artil-

(1) Commines, uitg. Godefroy-Lenglet, deel III, blz. 139.
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lerie bezit. Daar hij over eene geweldige krijgsmacht beschikt, verliest hij het
mogelijke en het wezenlijke uit het oog, om blindelings allerlei roekelooze tochten
te ondernemen. Naarmate zijne begeerlijkheid aangroeit, wordt zijne aangeboren
woestheid grooter. Onder zijne aanvoering krijgt de oorlog iets ijselijks, iets
gruwzaams(1), dat, in stede van den vijand af te schrikken, hem integendeel tot een
vertwijfelden wederstand drijft. Doch eens te meer weet Lodewijk XI hem te
ontglippen: op 3 November 1472 werd eene nieuwe wapenschorsing gesloten(2),
welke sedert dien bestendig vernieuwd werd en aldus als een schild den koning tegen
zijn onstuimigen tegenstrever beschermde. Doch hij noch Karel wenschten ze in
eenen bepaalden vrede te veranderen. Terwijl de hertog rusteloos uitzag naar nieuwe
ondernemingen, die hem ten slotte het middel moesten bezorgen Frankrijk te
verpletteren, ging Lodewijk listig te werk: hij legde hem allerlei hinderpalen in den
weg, verijdelde zijne plannen en verwarde hem behendig in het kluwen zijner
kuiperijen.
Van toen af, kenden Karel's troepen geene rust meer. Hij bracht ze uit Frankrijk
om ze naar Gelder te voeren(3). De inlijving van dat grondgebied, dat langs drie zijden
van Bourgondische bezittingen omringd was, was reeds onder Philips den Goede
voorbereid. Zijn opvolger wilde de zaak afhandelen. De twist tusschen den ouden
hertog Arnold en zijn zoon Adolf gaf hem daartoe de gelegenheid. Hij had zich
meester gemaakt van Adolf en hem het burgslot Kortrijk als gevang aangewezen, en
had zich het hertogdom Gelder en het graafschap Zutphen, eerst als voogd (1471),
vervolgens als pandhouder (7 December 1472) door Arnold doen afstaan. Bij den
dood van den ouden hertog (23 Februari 1473), nam hij die vorstendommen in bezit.
Doch de Gelderschen wilden, evenmin als de Luikenaren, Bourgondiërs worden. De
Staten, die, ter wille van de oneenigheid in het heerschende huis, de regeering
bemachtigd hadden, verstonden zelfstandig te blijven. Evenals te Luik werd
vaderlandsliefde

(1) Commines, uitg. De Mandrot, deel I, blz. 277.
(2) Commines, uitg. Godefroy-Lenglet, deel III, blz. 231.
(3) Zie, voor dit alles, I.A. Nijhoff: Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,
deel V, blz. IX en volg. (Arnhem, 1851).
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versterkt door haat voor de monarchale politiek en voor de samentrekking van
regeering. Doch Karel's krijgsmacht was tegen elk verzet bestand. Hij kocht Geeraard
van Gulik's rechten op Gelder af, en begon den veldtocht. Door zijn geschut in asch
gelegd, moest Nijmegen, na eene belegering van drie weken, zijne poorten openen,
en deze overgave had ook de algeheele onderwerping des lands voor gevolg. De
overwinnaar stuurde Arnold's beide zonen gevankelijk naar Gent. Hij zelf nam den
titel van hertog van Gelder. Nu strekten zijne grenzen zich uit tot aan den Rijn, ja
tot in Duitschland.
De keizer liet deze nieuwe verovering geschieden. Maria was voor korten tijd
verloofd geweest met Nicolaas van Calabrië, erfgenaam der bezittingen van het huis
van Anjou, waarna hare hand opnieuw beschikbaar werd; Karel had dan ook de
onderhandelingen met de Habsburgers hernomen(1). Meer hoefde er niet, om de
welwillendheid van Frederik III te verwerven. Doch de hertog achtte, dat Maria's
hand meer waard was dan het hertogdom Gelder. Door zijne nieuwe zegepraal
overmoedig geworden, stond hij nu openlijk naar de Roomsche koningskroon of
naar den titel van Rijksvicaris. In September 1473 moest hij den keizer te Trier
ontmoeten. Hij ging er heen met een koninklijk praalvertoon, daar hij dacht, koning
te zullen gekroond worden. Bittere teleurstelling. Op het beslissende oogenblik,
aarzelde Frederik III een koop te sluiten, die hem teenemaal aan 's hertogs willekeur
moest overleveren. Bovendien vreesden verscheidene keurvorsten, - o.a. de markgraaf
van Brandenburg en de aartsbisschoppen van Menz en van Trier, - de macht, welke
het huwelijk van Maximiliaan van Oostenrijk met Maria van Bourgondië aan de
Habsburgers geven zou, weshalve zij zich beijverden het te doen mislukken. De
keizer, die wellicht vreesde te varen als Lodewijk XI te Péronne, redde zich door de
vlucht(2). Op 25 November verliet hij ijlings de stad, Karel ten hoogste verbitterd en
tamelijk bespottelijk te midden van de plechtige voorbereidselen van zijn mislukt
kroningsfeest achter-

(1) Rausch: op. cit., blz. 66 en volg.
(2) Fr. Lindner: Die Zusammenkunft Kaiser Friedrich III mit Karl dem Kühnen von Burgund,
blz. 91 (Greifswald, 1876).
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latende. Alles wat de Bourgondiër haalde uit die samenkomst, die een oogenblik de
aandacht van heel Europa trok, was het verlei voor het hertogdom Gelder. Hij kreeg
niet eens de bekrachtiging voor zijne andere Nederlandsche leenen. Zijne stelling in
het Duitsche Rijk bleef even verward als te voren.
Karel's woede over den geleden hoon werd nog verergerd door de houding van
Sigmund van Oostenrijk te zijnen opzichte. Die vorst had hem zijne Elzassische
landgoederen maar verpand, in de hoop hem tot een oorlog tegen de Zwitsers, de
aloude vijanden van zijn huis, te drijven. In deze zaak echter, was Karel voorzichtig.
Schatte hij het bezit der kantons te gering, of hield hij rekening met de zwarigheden
zulker onderneming, om het even: blijkbaar trachtte hij met de Zwitsers op goeden
voet te leven. Die omzichtigheid en het afspringen van het huwelijk tusschen Maria
en Maximiliaan veranderden teenemaal Sigmund's houding. Hij liet den hertog van
Bourgondië in den steek, sloot een verdedigend verbond met de door Hagenbach
bedreigde steden van den Opper-Rijn (31 Maart 1474), en stemde toe in de Ewige
Richtung, die het huis van Oostenrijk voorgoed met de Zwitsers verzoende(1).
Die uitslag was te danken aan de listige staatkunde van Lodewijk XI. Inderdaad,
in de laatste jaren had de koning de banden, die hem aan de Zwitsers hechtten, gedurig
aangesloten en nu had hij een alvermogenden invloed op hen(2). Bern werd nu het
wapen, dat de verwoesting van Luik hem ontnomen had. Nadat hij vruchteloos
gepoogd had, zijn vijand op de Maas aan te vallen, zou hij hem nu op den Opper-Rijn
bezighouden, en aldus zijne aandacht van de Nederlanden en van de steden der
Somme aftrekken. Deze bemoeiingen hadden, in de maand Maart 1474, een opstand
in den Elzas verwekt. Te Breisach barstte een verwoed oproer tegen de Picardische
soldeniers des hertogs los; Hagenbach viel in de handen der burgerij. Toen besloot
Sigmund te handelen. De steden van den Opper-Rijn hadden hem

(1) Dierauer: Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, deel II, blz. 180 en volg.
(Gotha, 1892). - Toutey: op. cit., blz. 125 en volg.
(2) B. de Mandrot: Relations de Charles VII et de Louis XI avec les cantons suisses (Zurich,
1881).
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het noodige geld bezorgd om zijne verpande landen te lossen. Op 6 April bestelde
hij den losprijs aan Karel en verklaarde hij het verdrag van Sint-Omaars vervallen.
Eenige weken later, den 9n Mei, werd Hagenbach geschavotteerd(1)...
Men had wel getracht alle ergernis te vermijden, door Hagenbach te veroordeelen
als misdadiger en niet als uitvoerder van de bevelen zijns meesters; toch was die
dood voor den hertog een hoon, die bloediger was dan alles wat hem vroeger door
de Luikenaars aangedaan werd, en waarover hij zich zoo onmeedoogend gewroken
had. Hij moest lang gegrift blijven in het hart van dien man, die ‘zoo lang onthouden
kon(2)’; de gehangenen van Granson moesten hem later boeten. Zoo de wrake uitgesteld
werd, is het omdat eene nieuwe onderneming, - den keizer te straffen om zijne
handelwijze te Trier -, den hertog in het Noorden bezighield.
Sedert lang reeds was de aandacht van het huis van Bourgondië gevestigd op
Keulen, kerkelijke hoofdstad van de twee oostelijke diocesen der Nederlanden. In
1463 had Philips de Goede pogingen aangewend om zijn neef, Lodewijk van Bourbon,
bisschop van Luik, tot opvolger van aartsbisschop Dietrich von Mörs te doen
benoemen(3), maar de voorkeur werd gegeven aan Ruprecht, broeder van paltsgraaf
Frederik. Doch de strijd, die weldra tusschen Ruprecht en zijn kapittel uitbrak, noopte
hem, de hulp van zijn machtigen buurman in te roepen. Reeds in 1469 bad hij Karel
den Stoute, hem te willen helpen en, in 1473, tijdens den veldtocht in Gelder, kwam
hij hem in zijn leger te Zutphen deemoedig zijne opwachting maken. Destijds had
de hertog, die toen met den keizer in onderhandeling was, zich niet willen verbinden,
maar na de samenkomst te Trier stonden de zaken gansch anders. Ruprecht's
aanzoeken gaven hem de gelegenheid, den geleden hoon te wreken. Hij nam plechtig
den aartsbisschop onder zijne bescherming

(1) H. Witte: Der Zusammenbruch der Burgundischen Herrschaft am Oberrhein. Zeitschrift für
die Geschichte der Oberrheins, N.F., deel II [1887]. - Ch. Nerlinger: Pierre de Hagenbach
et la domination bourguignonne en Alsace (Nancy, 1890).
(2) Chastellain, deel VII, blz. 229.
(3) H. Diemar: Die Entstehung des deutschen Reichskriegs gegen Herzog Karl den Kühnen von
Burgund, blz. 2 (Marburg, 1896), is ook voor het verderstaande in te zien.
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(December 1473) en gelastte zijne serjanten dit besluit in het bisdom te verkondigen
en er het Bourgondisch wapen uit te hangen. Daar Frederik III zijnerzijds het kapittel
ondersteunde, werd eene botsing tusschen het Duitsche Rijk en Bourgondië
onvermijdelijk.
Doch die botsing bleef eenige maanden uit. In April 1474 verontschuldigde Karel
zich bij den aartsbisschop, omdat hij hem zijne lansen en zijne donderbussen nog
niet had kunnen zenden(1). Te dien tijde vreesde hij zeker een aanval van Frankrijk,
want hij wist, dat dit land kortelings een verbond met de Zwitsersche kantons gesloten
had en nu in onderhandeling met den keizer was. Lodewijk XI gaf overigens geenerlei
gevolg aan de verbondsvoorstellen van dezen laatste. De gebeurtenissen namen eene
voor hem al te gunstige wending, dan dat hij een oorlog waagde. Het verheugde hem,
dat zijn vijand, die reeds gekweld was door zijne afbreuk met Sigmund en door het
oproer der Elzassers, bovendien nog een krijgstocht in Duitschland ondernam.
Waarom zou hij zich blootstellen, als zijn vijand toch zijn tijd en zijne krachten
verspilde? Om hem tegenover het Duitsche Rijk volle vrijheid te laten, stemde de
koning dus op 13 Juni 1474 toe, de wapenschorsing te vernieuwen. Doch Karel zag
de zaak heel anders in. Hij dacht den keizer gemakkelijk te kunnen overwinnen; eens
zoo ver, zou hij tegen Frankrijk oprukken om het als medeplichtige der Zwitsers te
kastijden. Op 25 Juli 1474 sloot hij, vóór dat hij naar de belegering van Neuss vertrok,
een eeuwig verbond met Edward IV, koning van Engeland; hij beloofde hem, zijn
koninkrijk Frankrijk te helpen veroveren en verbond zich het jaar nadien, te Kales,
zijn leger bij de Engelsche strijdmacht te zullen voegen(2). Terwijl hij naar een oorlog
trok, beraamde hij er dus reeds een tweeden, alsof de vijand, dien hij nog niet aangevat
had, reeds overwonnen was.
Nooit had hij een geduchter leger aangevoerd. Naast de ordonnanscompagnieën,
bestaande uit Picardiërs en Bourgon-

(1) Gachard: Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 3e reeks, deel XII [1871], blz. 148.
(2) Rymer: Foedera, boek V, 3e deel, blz. 40.
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diërs, waren daarin zeer talrijke benden Italiaansche soldeniers. De condottiere
Campo-Basso was kort te voren in den dienst des hertogs getreden; deze trachtte ook
den beruchten Venetiaan Bartolomeo Colleoni onder zijne banier te krijgen(1). Hoe
meer Karel's politiek hem van de Nederlanden afleidde, hoe meer zijne troepen uit
vreemdelingen samengesteld werden. De door Philips den Goede vereenigde
Vlaamsche en Waalsche gewesten zagen zich verplicht die uitheemsche huurtroepen
te betalen, die door hun heer tot verre, voor hen teenemaal nuttelooze veroveringen
gebezigd werden. Eene nieuwe bede van 500.000 kronen, die in 1473 gelicht was,
had de misnoegdheid van de Nederlanden tot het uiterste gedreven. Vooral de
Vlamingen teekenden krachtdadig protest aan. De hertog vernam, dat ‘zij in 't geheim
eenige vergaderingen gehouden hadden, in dewelke zij hadden besloten, hem hulp
noch bijstand tegen den keizer noch tegen den koning van Frankrijk te verleenen(2)’.
En zijne woede steeg ten top, toen hij zag, dat zij hem veel minder aardwerkers,
karren en belegeringstoestellen leverden, dan bij het begin van den veldtocht
opgeëischt was.

II
In Juni 1474 stelde het leger zich in beweging, onder de gespannen aandacht van
heel Europa. Het scheen wel, door zijne geweldige uitrusting, den keizer te zullen
verpletteren. Grootsche gebeurtenissen schenen in aantocht; men had als het
voorgevoel, dat het oogenblik dààr was, waarop over Bourgondië's lot zou beslist
worden. Zou het de eerste mogendheid der westerwereld worden, ofwel het eerste
tijdperk van zijn verval zien aanbreken? In Karel's kamp wemelde het van gezanten,
die door hunne meesters belast waren achter zijne plannen te geraken, zijne
hulpmiddelen te schatten en zijne kansen te wegen. De koning van Denemarken, de
graaf van Oldenburg, de hertogen van Saksen, Brunswijk, Mecklemburg, de bijzondere
gezanten van den koning van Napels, van de republiek Venetië,

(1) Sedert 1471 onderhandelde hij met Venetië om het op zijne hand te krijgen. Perret: op. cit.,
deel I, bladz. 567.
(2) Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 250.
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van de hertogin van Savoye, van den hertog van Milaan maakten hem eene omgeving,
die eenigszins denken doet aan die pluimstrijkende groep koningen, die, in Mei 1812,
Napoleon I te Dresden kwam groeten, toen hij naar Rusland trok(1). Terwijl de hertog
de belegering van Neuss bestuurde, liet hij niet na, zijne voorname gasten schitterende
feesten aan te bieden. De houten stad, die hij onder de muren van Neuss had laten
bouwen, en kerken, markten, met veelkleurige glasramen versierde paviljoens telde,
trof niet minder levendig de verbeeldingskracht van den aanschouwer dan het groot
getal zijner donderbussen en de prachtige houding zijner troepen. Tot zelfs generzijds
de Alpen, stelden al de hoven het grootste belang in de wisselvalligheden van den
strijd. Nu eens kwam de mare dat de hertog zegepraalde, dan weer dat hij verslagen
was. De door de Zwitsers bedreigde hertogin van Savoye wachtte met doodsangst
naar den afloop van den strijd, terwijl de wrokkige Lodewijk XI hoopte, dat een
welgerichte kogel hem voor eeuwig van zijn vijand verlossen zou(2).
Edoch, de Bourgondische aanval, die in 1471 reeds in Frankrijk het nationaal
bewustzijn opgewekt had, deed ook hetzelfde in Duitschland. Neuss hield zoo dapper
stand als Beauvais. Door Karel's Fransche en Italiaansche soldeniers eng ingesloten,
verscheen het als het bolwerk van het Germaansche ras tegen de Welchen. De haat,
die zich voor 't eerst bij de verovering van Gelder uitte, die zich kort te voren nog
zoo krachtdadig lucht gaf in den Elzas, verwekte in het Duitsche Rijk een schier
algemeenen wederstand tegen hem. Hier stond het huis van Bourgondië niet, als in
de Nederlanden, tegenover een volk, wiens rassenbewustheid tengevolge eener lange
wereldburgerlijke beschaving verzwakt was, en dat tot politieke vereeniging
voorbestemd was. Veroveringspolitiek betaamde den Bourgondiërs niet. Duitschland
had zich niet bekreund om feitelijk verloren gegane gewesten, weshalve het Sigmund's
pogingen tegen de vorderingen van Philips den Goede in België niet ondersteund

(1) Commines: uitg. Godefroy-Lenglet, deel II, blz. 214.
(2) Gingins La Sarra: op. cit., deel I, blz. 28.
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had. Doch zonder de minste aarzeling schaarde het zich rond Frederik III, zoodra de
Rijngrens bedreigd werd. Vooral de burgerij der steden gaf haren haat lucht. Het lot
van Dinant en van Luik herinnerde haar, dat de hertog de doodvijand van de steedsche
onafhankelijkheid was. Het volk schreef hem eene bovennatuurlijke macht toe,
vergeleek hem met Alexander, met Antichrist. In zijne oogen, werd hij een
bovenmenschelijk, duivelsch wezen; zeven jaar na zijn dood, geloofde men in
Duitschland nog, dat hij zou terugkomen(1).
Neuss, dat door Herman van Hessen verdedigd werd, sloeg alle aanvallen des
vijands af. Karel spande de hardnekkigste pogingen in: hij verrichte wonderen van
werkzaamheid, omringde de stad met een wezenlijken gordel van geschut, deed een
arm van den Rijn afdijken. Vergeefsche moeite. Elf maanden lang, van 30 Juli tot
15 Juni, bleven de muren der stad, die herbouwd werden naarmate zij door het geschut
vernield werden, Karel wederstand bieden. Voor de eerste maal gaf de hertog aan
Europa het schouwspel van die verschrikkelijke stijfhoofdigheid, die zijn geest
benevelde en hem de werkelijkheid verborg. Hij begreep de diepe oorzaak van dat
verzet niet en verspilde zijne kracht vóór een slecht versterkt vlek. Op die wijze gaf
hij den tijd aan den keizer om zich te wapenen, en aan den koning om tegen hem te
kuipen. ‘God had zijn verstand verward, zegt Philips van Commines, om Frankrijk
te redden(2)’. Terwijl hij zijne krachten in die gekke onderneming verspilde, liet hij
Frankrijk een verbond aangaan met Renatus van Vaudemont, den nieuwen hertog
van Lotharingen, en, in December, een verdrag sluiten met Frederik III. De gezant
van Edward IV, die reeds einde April vóór Neuss was, smeekte hem te vergeefs het
beleg op te breken en met zijne strijdmacht de Engelsche troepen te Kales op te
wachten(3). Eerst op 27 Juni, nadat hij nog een kostbaren tijd verspild had om met
den keizer eenen vrede te onderhandelen, die aan zijn vertrek allen schijn van aftocht
moest ontnemen, gaf hij zijne nuttelooze poging op. Doch het was te

(1) E. Gothein: Politische und Religiöse Volksbewegungen vor der Reformation, blz. 4 en volg.
(Breslau, 1878).
(2) Commines: uitg. De Mandrot, deel I, blz. 337.
(3) Gingins La Sarra: op. cit., deel I, blz. 141, 154.
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laat om tegen Frankrijk de geweldige onderneming te wagen, die hij het vorige jaar
ontworpen had. Karel's stijfhoofdigheid had Lodewijk XI gered, en het
Engelsch-Bourgondisch verbond vernietigd. Op 29 Augustus sloot Edward IV vrede
met den koning, terwijl de hertog zijnerzijds op 13 September de wapenschorsing
van 1472 voor drie jaar vernieuwde(1).
Was de mislukking van het beleg van Neuss geene eigenlijke nederlaag, vermits
Karel slechts week na eene overeenkomst, waarbij hij met den keizer als zijns gelijken
onderhandelde, toch deed ze de Bourgondische zon verbleeken. Evenwel bleef het
nog ongeschonden Bourgondische leger de sterkste krijgsmacht van de westerwereld.
Karel kon het tegen Frankrijk niet richten, doch alras troostte hij zich daarover. Hij
had reeds andere plannen. Renatus van Lotharingen, die op de hulp van Lodewijk
XI rekende, had hem den oorlog verklaard; hij zag hier dus eene nieuwe verovering
in 't verschiet.
Kan hij Lotharingen bij zijne bezittingen voegen, dan is de sedert de inlijving van
den Elzas ver gevorderde aansluiting tusschen de Nederlanden en Bourgondië eindelijk
heel voltrokken, en kan de hertog, van de Zuiderzee tot de Alpen, over zijne eigen
landgoederen reizen. Nancy zal hem eene voortreffelijke operatie-basis tegen Frankrijk
verstrekken, en de hertog zal het koninkrijk van Lotharius II en van Zwentibold
volkomen herstellen. Nu richt hij zijne blikken naar het Zuiden en wordt hij de prooi
van nieuwe gulden droomen. De verovering van de Rhône-vallei zal zijn tegenspoed
aan den Rijn wel goedmaken. Zijne nieuwe bondgenooten, de republiek Venetië, de
hertogin van Savoye en de hertog van Milaan, zullen hem den weg naar de
Middellandsche zee banen(2), en daar vraagt hij reeds aan den grijzen koning Renatus
van Provence, hem als zijn erfgenaam te erkennen. Hij laat zijne verbeeldingskracht
den teugel vieren. Ook Italië, dat te allen tijde alle veroveraars in ver-

(1) Commines, uitg. Godefroy-Lenglet, deel III, blz. 409.
(2) Voor Karel's Italiaansche politiek, zie het hooger aangehaald werk van Perret. - Zijn verbond
met Venetië, dat nooit heel stevig was, werd gesloten in Juni 1472 (deel I, blz. 592). De
hertogin van Savoye verbond zich met hem in Juni 1473 (deel II, blz. 14) en Galeazzo Maria
Sforza van Milaan op 30 Januari 1475 (Ibid., blz. 39).
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zoeking bracht, trekt hem aan. Hij zoekt, over de Alpen heen te komen; hij blijft met
Venetië onderhandelen, sluit zijn verbond met den koning van Napels vaster aan en
vertrouwt zich op Galeazzo Sforza, die slechts op de gelegenheid wacht om hem te
verraden. Om zich heel en gansch aan zijne nieuwe plannen te kunnen wijden, nadert
hij tot zijne vroegere vijanden. Hij tracht Lodewijk XI te vermurwen, door hem de
hand zijner dochter voor den dauphin aan te bieden, en sluit vrede met Frederik III.
Doch zijne huurtroepen hebben reeds Lotharingen overweldigd; zonder moeite hebben
zij de Renatus ter hulp gekomen Duitsche en Fransche legerbenden achteruitgedreven.
Op 30 November 1475, treedt het Bourgondisch leger Nancy binnen(1).
De inval in Lotharingen verwekte opnieuw angst en schrik onder de steden van
den Opper-Rijn. Straatsburg, dat een aanval duchtte, wierp verdedigingswerken op.
De Zwitsersche kantons, die kennis hadden van den tusschen hertog, keizer en koning
gesloten vrede, beproefden hunnerzijds zich met Karel te verstaan. Deze had sedert
lang een oorlog vermeden tegen die Zwitsersche boeren, die hij verachtte, en wier
valleien zijn veroveringsgeest geenszins in verzoeking brachten. Doch kon hij zijne
plannen in het Zuiden doorzetten, met die oorlogzuchtige bergbewoners achter den
rug, die het jaar te voren zijne troepen uit den Elzas verdreven hadden en nu het
vrijgraafschap Bourgondië bedreigden(2)? Smeekte de hertogin van Savoye hem
overigens niet, hen te kastijden voor hunne gedurige invallen in hare landgoederen?
En beloofde de hertog van Milaan zijnerzijds niet hem te zullen helpen, door de
Zwitsers van achteren aan te vatten? Kortom, na eene wapenschorsing die op 1 Januari
1476 ten einde liep, besloot hij tegen hen op te rukken. Hij had juist het burgslot
Granson bemachtigd en dezes verdedigers aan de tinne der vestingmuren laten
opknoopen, toen de Zwitsers hem vóór de plaats verrasten.

(1) H. Witte: Zur Geschichte der Burgunderkriege. Das Kriegsjahr 1475. Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins, N.F., VIII [1893], X [1895].
(2) Omtrent het verdedigend karakter van Karel's oorlogen tegen de Zwitsers, zie H. Delbrück:
Die Perserkriege und die Burgunderkriege, blz. 169 en volg. (Berlijn, 1887).
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Onverwachts op een ongunstig terrein door deze dappere vijanden aangevallen en
door hunne vechtwijze uit het veld geslagen, moest het Bourgondisch leger onder
den aanstoot wijken, ja, tros en geschut achterlaten (3 Maart).
Zulks verwekte een oogenblik verstomming. Niettegenstaande het mislukte beleg
van Neuss, ging Karel nog voor onverwinbaar door; de geleden vernedering was een
wreede slag. Hij dacht slechts aan weerwraak. Hij had maar luttele manschappen
verloren en de donderbussen zijner reserven konden het aehtergelaten geschut
vervangen. Reeds den volgenden dag bevestigde hij, dat hij binnen de veertien dagen
den strijd zou hernemen, en hij deed zijn woord gestand. Zonder te luisteren naar
zijne raadsheeren, die hem voorhielden zich eerst van Lodewijk XI's inzicht te
vergewissen, alvorens een nieuw gevecht te wagen, brengt hij zijne troepen weer
naar 't gebergte. Slecht gestemd, behandelt hij zijne soldaten barsch, beleedigt hen,
beschuldigt hen van verraad(1). Zijn met al te groote haast bijeengebracht leger heeft
geen samenhang; al de verwachte versterkingen zijn niet gekomen; twisten tusschen
Italiaansche en Picardische soldeniers ondermijnen de krijgstucht. Niet één strijder
verwacht de zege, doch, hoe grooter de moeilijkheden worden, des te stijfhoofdiger
wordt de hertog, die een onbeperkt vertrouwen voorwendt en zelf de
krijgsverrichtingen leidt. De hertog van Milaan en de koning van Provence bemerken
echter, dat de Bourgondische macht aan 't wankelen is en keeren heimelijk tot
Lodewijk XI terug. In April komt Renatus van Lotharingen, aan het hoofd der
Fransche hulptroepen, naar zijn hertogdom terug. En de Nederlanden, die door nieuwe
vragen om geld en manschappen verbitterd zijn, bereiden zich tot opstand; in Gelder
zelf breekt reeds een oproer uit. Aan Karel's zijde blijft slechts de hertogin van
Savoye, die, als beschermelinge, het lot van Bourgondië deelen moet. De Milaneesche
gezanten schrijven aan hun meester, dat de val nabij is; om bij de op handen zijnde
gebeurtenissen geen tijd te verliezen, trekt Lodewijk XI naar Lyon.

(1) Omtrent zijn lichamelijken en geestelijken toestand, van dien tijd af, zie de wetenswaardige
inlichtingen van de Milaneesche gezanten, in Gingins La Sarra: op. cit., deel II, blz. 57, 58,
104, 129.
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Daar kreeg hij kond van den slag bij Murten (22 Juni 1476). Nu was het eene groote
nederlaag. Schier al het voetvolk was gesneuveld. Onschatbare rijkdommen en talrijk
geschut bleven in de handen der overwinnaars. De laatste schrik, dien de hertog nog
inboezemde, was verzwonden. Nu hij een voorwerp van algemeene spotternij
geworden was, zag hij allerwegen openlijke vijanden verrijzen. De Zwitsers maakten
zich nu tot den aanval gereed, en Lodewijk XI zond zijne gendarmerie naar Grenoble,
‘om het hertogdom Savoye te beschermen’. Het was hoog tijd, voor den storm te
wijken, naar de Nederlanden af te trekken, en de weerlooze overblijfselen van het
leger te hereenigen onder de muren der vesting Luxemburg, in wier kelders een schat
van 450,000 kronen en groote hoeveelheden donderbussen staken.
Doch Karel heeft geen juist oordeel meer. Zijn gestel en zijne verstandvermogens,
die reeds zeer geschokt zijn door de zenuwachtigheid waaraan hij sedert den slag
van Granson lijdt, zijn niet bestand tegen den verschrikkelijken schok van Murten.
Den man, die tot dan niets dan thee gedronken had, moet men door krachtigen wijn
versterken, moet men aderlaten en koppen zetten(1). In zijne zieke hersenen is nog
slechts plaats voor ééne gedachte: weerwraak. Hij is geen vorst, geen legerhoofd
meer, doch nog slechts een gevaarlijke waanzinnige, die door drift verdwaasd, door
razernij verblind is. Op 27 Juni laat hij de hertogin van Savoye met ruw geweld
ontvoeren, opdat zij zich niet aan Lodewijk XI overgeve. Hij vestigt zich te Salins
waar hij, doof voor raadgeving en blind voor het verraad, dat onder zijne oogen
gesmeed wordt, in aller ijl nieuwe troepen verzamelt. In alle werkplaatsen van
Bourgondië laat hij kanonnen gieten en wapens smeden; hij vraagt 10,000
boogschutters aan Picardië, 6000 pijkeniers aan de Nederlanden, beveelt dat al zijne
vazallen dienst nemen in het leger, en roemt zich, vóór de maand Augustus, 30,000
strijders bijeen te brengen(2). Hij is dusdanig door begoocheling misleid, dat hij
verklaart gelukkig te wezen nog slechts te moeten denken aan de middelen om den
veldtocht te herbe-

(1) Commines: uitg. De Mandrot, deel II, blz. 40.
(2) Gingins La Sarra: op. cit., deel, II, blz. 356.
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ginnen, alsof zijne vijanden zijne verblindheid niet ten nutte maakten om met
vereenigde krachten zijn ondergang te beramen.
Hij gaat zoover, dat hij zijne verkleefdste dienaren verplicht de grenzen te
ontblooten en medeplichtig aan zijne dwaasheid te worden(1); doch alles te vergeefs:
hij schaart rondom zich niets dan ontmoedigde troepen, die op voorhand aan de
vlucht denken. De herfst nadert, en nog had hij anders niet gedaan dan kostbaren tijd
verbeuzeld. Op 6 October, doet hertog Renatus, die, nu dit gewest door de
Bourgondiërs ontruimd is, zich vrijelijk in Lotharingen kan bewegen, Nancy's poorten
voor zich openen. Die nieuwe ramp trekt Karel eindelijk uit zijne werkeloosheid.
Zijne strijdkrachten zijn meer dan voldoende om het kleine leger van Renatus te
verslaan. Doch Nancy weerstaat zijn aanval en de hertog blijft zijnerzijds even
hardnekkig. Kranker dan ooit naar lichaam en geest, doet hij zijne omgeving schrikken
door zijne aanvallen van toorn en vertwijfeling(2). Hij wil niet weten, dat Campo-Basso
hem verraadt, dat gansch zijn leger niet meer dan 5000 man telt, dat een Zwitsersch
leger tegen hem oprukt. Hoewel slechts op eenige dagmarschen van Luxemburg,
waar hij buiten gevaar is, blijft hij stijfhoofdig den schok afwachten met zulke
waanzinnige vastberadenheid, dat men schier gelooven moet, dat hij vrijwillig den
dood zoekt. Na het verraad van Campo-Basso en de vlucht van de meeste zijner
soldeniers, bleven hem op den dag des gevechts (5 Januari 1477), slechts een paar
honderd man. Aan de spits van eenige getrouwen, wierp hij zich vertwijfeld op den
vijand. Twee dagen later vond men, op het ijs van een vijver, het lijk des hertogs,
dat door de wolven half verslonden en met drie doodelijke wonden bedekt was.

(1) Gachard: Bull. de la Comm. royale d'Hist., 2e reeks, deel VII [1855], blz. 59.
(2) Molinet: op. cit., deel I, blz. 229, 230.
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Derde boek
De Bourgondische staat
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[Inleiding]
De territoriale vereeniging der Nederlanden door de hertogen van Bourgondië moest
natuurlijk aangevuld worden door hunne staatkundige eenmaking. Op gemeenschap
van vorst moest gemeenschap van regeering volgen. De door een zelfden vorst
geregeerde verschillende vorstendommen konden niet langer onderscheiden Staten
blijven: zij zouden provinciën worden van dat onmeetbaar Rijk, waarvan zij zoovele
deelen waren; zij zouden aan hetzelve, vrijwillig of gedwongen, een stuk van hunne
zelfstandigheid offeren, zich onderwerpen aan het hoofdgezag, dat hunne vereeniging
bewerkte en voortdurend waarborgde.
Doch, samen met die eerste hervorming, voltrok zich, veel sneller en veel
krachtdadiger, nog eene andere. De hoofdinstellingen, die als een gemeenschappelijk
dak boven de verschillende plaatselijke regeeringen tot stand kwamen, werden slechts
zeer traagzaam geschapen; vóór de regeering van Karel den Stoute, beperkten zij
zich tot het volstrekt onontbeerlijke. Daarentegen ontwaart men, reeds bij den aanvang
van het Bourgondisch tijdvak, grondige wijzigingen en eene teenemaal nieuwe
politieke richting in elk vorstendom. Inderdaad, sedert de troonsbestijging van Philips
den Stoute, ziet men in Vlaanderen hervormingen invoeren, die in elk vorstendom
beurtelings het karakter der staatsregeling wijzigen en overal nagevolgd worden,
naarmate de gewesten van den rechteroever der Schelde opvolgenlijk onder den
schepter der hertogen komen.
Al die hervormingen zijn ingegeven door een zuiver monarchalen geest. Zij worden
ingevoerd namens de opperste rechten des vorsten, krachtens zijne souvereiniteit.
Den grooten strijd, dien de verdedigers van vrijheden en privileges heel de vorige
eeuw doorstonden, hebben zij bepaald verloren. Met Philips den Stoute zegeviert de
politiek van Lodewijk van Male, en die zegepraal verklaart zich niet alleen door de
macht des hertogs: men
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kan zich gemakkelijk vergewissen, dat zij beantwoordt aan de eischen van den tijd
en aan het streven van het grootste deel der bevolking.
Geen wonder ook. Het maatschappelijk leven neemt eene hoogere vlucht, de
groothandel breidt zich uit, de staatkunde vergt eene meer ontwikkelde diplomatie
en talrijker en ook kostelijker legers, de verstandelijke beschaving verspreidt zich
en het individualisme uit zich op alle gebied der menschelijke bedrijvigheid; in gelijke
verhouding worden de zelfzuchtige groepen, waarin de middeleeuwsche maatschappij
verdeeld was, noodzakelijker wijze ondermijnd. De drie klassen of standen, waarin
zij ingedeeld zijn, kunnen zich niet vlot houden, omdat zij hunne roeping niet meer
kunnen volbrengen. Wetenschap is het monopolie der geestelijkheid niet meer; de
militaire rol des adels is op huurtroepen overgegaan; de poorterij is niet meer in staat
eene economische beweging te leiden, die steeds veelzijdiger wordt en waarin het
kapitaal een steeds grooter aandeel neemt. Daardoor worden de sterk afgeteekende
palen, die hen eeuwen lang van elkander scheidden, minder en minder merkbaar.
Klassegeest en gildegeest verslappen; voortaan is het minder geboorte dan
maatschappelijke stand, die den mensch zijne plaats aanwijst.
Doch nu staan de privileges, die voorheen de bevoegdheid van elke klasse
vaststelden, ook niet meer in verhouding tot de bewezen diensten; met hun nut,
verliezen zij ook hunne bedoeling. Behalve voor de bevoorrechten, verschijnen zij
nu als kluisters, die door niets gewettigd worden. Het tijdvak van monopolie, van
locaal protectionnisme, van vrijdom van belasting is voorbij; vrijheid wordt niet meer
beschouwd als het bijzonder voorrecht van eene groep, ter uitsluiting van alle anderen.
Het ‘gemeen welzijn’, het ‘gemeen recht’ staan voortaan tegenover het ‘bijzonder
welzijn’, de ‘vrijheden’ der bevoorrechten. De eerste kenteekenen van het moderne
gelijkheidsbewustzijn openbaren zich; daardoor werkt deze nieuwe geestesrichting
ten voordeele van den vorst, die de toevlucht wordt niet alleen van degenen die geen
deel hebben van de privileges, doch ook van de bevoorrechten zelven, wier
wederzijdsche privileges elkander hinderen. In aller oogen is de vorst de waarborg
der zwakken
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tegen de uitbuiting en tevens als de noodige voorwaarde tot ontwikkeling der nieuwe
maatschappelijke krachten, die tegen de middeleeuwsche overlevering strijden.
Zoowel boeren en kleine steden, als juristen, geleerden, kapitalisten en kunstenaars
staan den vorst ter zijde. Zijn politiek belang komt meer en meer met het openbaar
belang overeen. De hervormingen, die zich in den schoot van de maatschappij der
XVe eeuw op economisch gebied en op geestelijk gebied voltrokken, vallen
noodzakelijker wijze tot zijn voordeel uit. Het is overigens bekend, dat de vorderingen
van het monarchaal gezag eene der kenschetsendste en algemeenste verschijnselen
van dat tijdvak zijn.
De door de hertogen van Bourgondië in de Nederlanden doorgevoerde hervorming
der staatsregeling maakt derhalve deel uit van een grondigen en algemeenen
staatkundigen ommekeer. Zij is aan toeval noch aan willekeur te wijten, hoewel zij
ten onrechte gewoonlijk beschouwd wordt als de brutale zegepraal van macht over
recht. Het ging met haar evenals het, verscheidene eeuwen vroeger, met leenroerigheid
en gemeenten ging. Gelijk deze, kwam zij op haren tijd en gelijk deze was zij een
stadium des vooruitgangs. Sedert al te lang waren de Belgische gewesten toegankelijk
tot de Europeesche beschaving, om zich te kunnen onttrekken aan den invloed der
oorzaken, die in de XVe eeuw het monarchaal stelsel bevorderden. Dit stelsel had
overigens in die gewesten, evenals overal elders, te strijden met de moeilijkheden
en de pogingen tot wederstand, die elke groote staatkundige ommekeer pleegt te
verwekken. Die pogingen tot wederstand verklaren de bijzondere vormen welke het
aangenomen heeft, en die eerst vooral grondig dienen onderzocht.
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Hoofdstuk I
De wederstand
I
Wij hebben reeds gezien dat, sedert het midden der XIVe eeuw, in de gewesten
tusschen Maas en Schelde, de steden, of liever de groote gemeenten, de politieke
beweging leiden. De beide andere standen, adel en geestelijkheid, kunnen zich tegen
hare ingrijpingen niet verzetten en zijn van weinig tel. In Vlaanderen wordt de
inrichting van Staten onmogelijk gemaakt door de vergadering der drie leden. In het
Land van Luik verkracht de hoofdstad straffeloos den vrede van Fexhe. In Brabant,
nemen Brussel en Leuven de zwakheid van Jan IV te baat, om de regeering te
bemachtigen. Nergens dus wordt de ingevoerde staatsregeling geëerbiedigd. Eene
enkele klasse neemt, ten koste der anderen, de overhand. Zonder hagepoorter te
wezen, kan men geene politieke rol meer spelen. Op alle gebied verzetten de
bovenmatig uitgebreide stedelijke vrijheden zich tegen de beoefening van eens anders
rechten en tegen den geregelden gang van het Staatsbestuur.
Hoewel de eerste kenteekenen van dien toestand zich reeds uitten toen de steden
nog in de macht der patriciërs waren, zijn al de uitwerkselen daarvan eerst bij het
uitbreken der volksomwenteling te merken. De zegepraal der ambachten over de
geslachten vertienvoudigt niet alleen de krachten der burgerij, door al hare leden
deelachting aan het openbaar leven te maken, zij prikkelt terzelfder tijd dien aan de
steedsche politiek eigen geest van zelfzucht. De nieuwe inrichting, die de steden na
de zegepraal aan-
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nemen, is zoo bekrompen, zoo besloten van vorm als die, welke de patriciërs der
XIIIe eeuw invoerden. Eens dat de ambachten tegen een nieuwen aanval van den
gemeenschappelijken vijand verzekerd zijn en nog slechts voor het behoud hunner
verovering moeten zorgen, trekken zij zich terug en zonderen zij zich van elkander
af. Hun heldentijdvak is voorbij en elk hunner betracht niets anders dan het behoud
zijner eigen privileges, zijner eigen stelling. De groote steedsche gemeente bestaat
uit eene menigte kleine, wantrouwige, zelfzuchtige gemeenten. Het eens voor altijd
vastgesteld aantal neringen, die deelhebben aan het bestuur van de stad, is voortaan
even onveranderlijk als vroeger dat der geslachten. Een nijverheidstak kan vervallen
of zich ontwikkelen, toch behouden de ambachten die hem vertegenwoordigen
dezelfde rechten en hetzelfde aantal zetels in den raad; hunne getalsterkte noch hunne
maatschappelijke belangrijkheid komen in aanmerking. Langzamerhand geraakt men
aldus tot een toestand, die gelijkt op dien der Engelsche vervallen vlekken der XVIIe
en XVIIIe eeuw. Het eenmaal vastgesteld ledental van den raad blijft onveranderd,
om het even of het met den werkelijken toestand strookt en of het politiek gezag
rechtmatig verdeeld is.
Terzelfder tijd wordt elk ambacht met overdreven protectionisme bezield. Elk
bedrijf wordt een uitsluitend monopolie: te Namen willen de kleermakers de
huismoeders verbieden, hare dochters te leeren naaien(1). Het ‘meesterrecht’ is een
privilege, dat men aan knapen en leerjongens ontzegt, om het als monopolie aan een
beperkt getal gezinnen van begoede ambachtslieden te laten. Strengere voorwaarden
worden gesteld voor de aanneming als leerjongen; het inkomgeld wordt verhoogd.
Eene bekrompen groep bevoorrechten komt in elk ambacht tot stand; de schier
onuitvoerbare eischen tot het verkrijgen van het meesterschap ontvolken de steden(2).
Allerwegen openbaart zich eene soort nijverheids-malthusia-

(1) J. Borgnet et St. Bormans: Cartulaire de Namur, deel III, blz. 51.
(2) Te Brussel beslist men, in 1436, de inkomrechten voor meesters en voor leerjongens niet
meer te verhoogen, omdat het hooge bedrag daarvan vele lieden dwingt de stad te verlaten
om elders een beroep te zoeken (Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 245
[Brussel, 1845]). - In 1496 klaagt Philips de Schoone ‘over de slechte gewoonten die vroeger
bestonden, betreffende de opneming in de ambachten van Brugge, evenals over het
prachtvertoon en de overdreven kosten. welke bij de opneming in die ambachten gemaakt
werden en nog steeds bestaan, zoodat verscheidene lieden in die stad niet meer willen wonen
en die bedrijven niet meer willen uitoefenen, en dat de toestand nog zal verergeren, als hij
er niet in verhelpt’. Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel VI, blz.
417.
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nisme, dat sterk afsteekt bij de vroegere weelderige levenskracht. Van het begin der
XVe eeuw af, vermeerdert de bevolking der steden niet meer. De onafgebroken
vermeerdering, die drie eeuwen duurde, houdt op; de ringmuren, die men in de vorige
eeuw met zooveel vertrouwen in de toekomst verschoof, blijven te breed. De steden
die nog inwoners aanlokken zijn die waar, als te Luik, zich een nieuwe nijverheidstak
ontwikkelt, of waar, als te Antwerpen, met de middeleeuwsche overleveringen
afgebroken en een nieuw stelsel ingevoerd wordt. Ongetwijfeld is de toestand
gedeeltelijk te wijten aan het verval der lakennijverheid in Brabant en in Vlaanderen,
doch de zelfzucht en de bekrompenheid der ambachten droegen tot dat verval
ruimschoots bij.
De zelfzucht binnen de steden wordt daarbuiten verergerd door het strengste
protectionisme. Elke groote stad zondert zich van hare buren af en kent niets buiten
hare onmiddellijke belangen. Liefde tot de stad vervangt nu de in het begin der XIVe
eeuw zoo blakende liefde tot het vaderland. Als blijk van den ommekeer die, in
tachtig jaar, bij de gemoederen geschiedde, diene men de teenemaal Vlaamsche
bezieling van Van Velthem te vergelijken met de uitsluitend Gentsche ontboezeming
van dichter Boudewijn Van der Loren. Hoe nader bij de XVe eeuw, hoe zelfzuchtiger
de steedsche politiek wordt. Op de Maas, gaan Dinant en Bouvignes tegen elkander
een strijd aan, die slechts met de verwoesting van een van beide eindigt(1), en in 1468
helpen de Maastrichters de stad Luik afbreken(2); in Brabant strijden Antwerpen en
Mechelen om den zout- en haverstapel(3); in Holland wil Dordrecht het monopolie
der scheepvaart op alle waterwegen(4); in Vlaanderen, bemachtigt Gent den graanstapel,
terwijl het Brugge belet, zich met de Leie te

(1) Zie hooger, blz. 282.
(2) Ibid., blz. 282.
(3) Mertens en Torfs: Geschiedenis van Antwerpen, deel II, blz. 286 en volg. en deel III, blz.
178 en volg.
(4) B. Van Rijswijck: Geschiedenis van het Dordische Stapelrecht, blz. 37 en volg.,
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verbinden(1) en het zich meedoogenloos verzet tegen het graven der Ieperlee, dat aan
het vervallen Ieperen wellicht nog eenige bedrijvigheid kan geven(2).
De op elkander ijverzuchtige groote steden dulden overigens geenerlei vreemde
tusschenkomst in hare kasselrijen. Zij stellen zich aan als het wettelijk hoofd van de
ondergeschikte schepenbanken, wier vonnissen zij verbreken en verbeteren; zij
verplichten de kleine steden en de boeren haar ten oorlog te volgen en verbieden
hun, bepaalde ambachten uit te oefenen. Haar bijvang, waar herbergen noch
brouwerijen mogen geopend worden, gelijkt eene woestijn. De groote steden spreken
nog slechts van privilege, en door privilege verstaan zij vrijheid. Even als een ambacht
‘vrij’ is, wanneer het tegen alle mededinging beschermd wordt, zoo is eene stad ‘vrij’,
wanneer het haar gelukt aan hare burgers het monopolie te verzekeren van alle
politieke en economische voordeelen, die zij ijverzuchtig aan vreemden ontzegt. In
die omstandigheden, wordt het hagepoorterrecht natuurlijk meer en meer begeerd.
Hagepoorters hebben, inderdaad, evenals onze huidige gezanten, recht van
exterritorialiteit, hebben een altijd geldige vrijbrief, een waarborg van
onschendbaarheid en maar al te dikwijls van onstrafbaarheid. Zij, wier middelen
zulks toelaten, koopen het hagepoorterrecht in verscheidene steden tegelijk, en
ontsnappen aldus aan de stedelijke rechtsmacht, die hen reeds aan de gewone
rechtsmacht onttrok(3).
Hoe kleingeestiger de groote steden in hare strekkingen worden, des te meer zoeken
zij de rechten te besnoeien, die de vorst over haar behouden heeft. Zij voeren
gebruiken in, die, in strijd met de landkeuren, den heerscher buiten de stedelijke
politiek sluiten. Zoo zien wij te Gent een bestuursstelsel opkomen, dat aan de oude
oligarchische inrichting der XXXIX herinnert en beurtelings aan de verschillende
ambachten hunne vertegenwoor-

(1) Zie hooger, blz. 189.
(2) Olivier Van Dixmude: op. cit., blz. 100 en volg.
(3) Velerlei bronnen, die een omstandig onderzoek waard zijn, bevestigen de misbruiken der
hagepoorterij. Zie dienaangaande o.a. eene ordonnantie van Philips den Stoute, van 1402
(Placcaet-Boeck van Vlaenderen, III, 1e deel, blz. 304 [Gent, 1685] en eene andere van
Philips den Goede, van 7 Maart 1451, in V. Fris: Oorkonden betreffende den opstand van
Gent tegen Philips den Goede (Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring
van Gent, deel IV [1901], blz. 71 en volg.).
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digers in het schependom geeft, waardoor den kiezers des vorsten alle werkelijke
deelneming aan de jaarlijksche vernieuwing der magistraat ontnomen wordt(1).
Overigens is de rol der schepenen overal zeer verminderd. Dekenen en ‘hooftmannen’
verschijnen aan het hoofd der gemeenten en bemachtigen het bestuur, zonder
wettelijken titel. Als afgevaardigden van de neringen, zijn zij slechts tegenover deze
aansprakelijk, en, hoe meer hunne macht aangroeit, des te dichter komen de steden
bij dat nagejaagde ideaal van volstrekte onafhankelijkheid.
Treffende tegenstelling: nooit was hare politieke inrichting slechter dan op het
oogenblik, dat zij zich schier vrije steden konden wanen. Hare magistraten voeren
slechts een schijnbaar gezag. De opperste beslissing wordt genomen doorde algemeene
vergadering der gemeente, de ‘collatie’ te Gent en te Rijsel, de ‘paleismeeting’ te
Luik. Doch eensgezindheid is hoogst zeldzaam in die vergaderingen, waarin de
ambachten het hooge woord voeren. Elke nering kent slechts haar eigen belang, en
bekreunt zich weinig om dat der andere neringen, en wellicht nog minder om het
algemeen welzijn. De handwerkslieden van de ‘drapperie’ leven gedurig in strijd
met de andere neringen. De ambachten der voedingnijverheid hebben alle belang,
den prijs der eetwaren te doen stijgen ten koste der algemeenheid. Te Luik liggen
brouwers en smeden in veete, ter wille van het vrije vervoer van bier en wijn; in
dezelfde stad verlaten de ambachten der weverij de volkszaak, omdat de bisschop
hun belooft de jaarmarkt af te schaffen: de mededinging der vreemde lakens dwingt
hen immers hunne prijzen af te slaan(2). Te Dinant weigeren de negen ambachten zich
met de koperslagers te verstaan; aldus bewerken zij den val van de stad(3). Hierbij
komt nog, dat zelfzucht en privilege, die in de gilden tronen, alle persoonlijke
wilskracht verlammen en alle toewijding tot de openbare zaak ontnemen. De meesters,
die zonder moeite rijk geworden zijn, bekommeren zich geenszins om de
gemeentezaken. Men

(1) J. Vuylsteke: Rekeningen der stad Gent, deel IV, blz. 527 en volg. - Een dergelijk stelsel
bestond ook te Brugge. Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel VI,
blz. 131.
(2) Jean de Stavelot: op. cit., blz. 435, 484.
(3) Zie hooger, blz. 281.
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moet de aanneming van openbare ambten verplichtend maken(1). Daarentegen ziet
men beroepspolitiekers opkomen. Pieter Huribloc, een der Gentsche ‘hooftmannen’,
in 1450, is straatzanger(2) en wij zagen, dat rond denzelfden tijd een straatmaker te
Luik tot de hoogste bedieningen kwam(3).
Dat alles volstaat om te toonen, dat, met de opkomst van het democratisch stelsel
in de steden, ook haar verval begint. Onder den schijn van volksregeering, heerscht
in werkelijkheid eene klasse van bevoorrechten. De ambachtslieden hebben dezelfde
evolutie doorgemaakt als de mercatores van de XIe en de XIIe eeuw. Hunne neringen
zijn zoo zelfzuchtig, zoo besloten geworden als voorheen de patricische gilden. Het
poorterrecht werd wel uitgebreid, doch blijft nog een klasserecht, dat zorgvuldig aan
eene minderheid voorbehouden wordt, en hatelijker dan ooit is voor hen, aan wie
het ontzegd is. Reeds onder de regeering van Lodewijk van Male zag men, in
Vlaanderen, geestelijkheid, adel, boeren en kleine steden zich vereenigen tegen de
groote steden. Doch, als alle verouderde stelsels, wordt de volksregeering vooral
ondermijnd door hare innerlijke gebreken; ijverzucht en vijandschap onder de steden
leiden tot haren val. Als eene stad overdreven maatregelen van protectionisme neemt,
worden deze doelloos, daar de andere steden, uit weerwraak, nog strengere
maatregelen treffen. De groote steden bestrijden elkanders vrijheden, zoodat zij heel
het gebouw der privileges doen wankelen, en zelven de zegepraal eener breedere,
billijker staatsregeling voorbereiden(4). Bij de troonsbestijging van Philips den Stoute
in Vlaanderen, zijn daarvan de eerste kenteekenen te bespeuren.
De omstandigheden begunstigden toen de plannen des hertogs. Na de
verschrikkelijke gebeurtenissen die Vlaanderen beleefd had, had het vooral orde en
rust noodig. De ‘drie steden’

(1) Zie dienaangaande, b.v., het ‘regiment’ van Heinsberg, te Luik; verder F. Straven: Inventaire
des archives de Saint-Trond, deel I, blz. 343, 400 (Sint-Truiden, 1886).
(2) V. Fris: Dagboek van Gent van 1447 tot 1470, deel I, blz. 292 (Gent, 1901).
(3) Zie hooger, blz. 253.
(4) Zie, omtrent het particularisme van de steden in de XVe eeuw, V. Fris: Les idées politiques
d'Olivier van Dixmude. Bull. de l'Acad. de Belg., classe des Lettres, 1901, blz. 313 en volg.
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kwamen deerlijk verzwakt uit den slag. Gent was teenemaal uitgeput; te Brugge, dat
door de vreemde kooplieden verlaten was, woedde eene hevige handelscrisis; Ieperen
kon met moeite de door de belegering van 1383 veroorzaakte rampen herstellen en
voelde de eerste kenteekenen van het verval zijner lakennijverheid. De nieuwe vorst
mocht rekenen op de hulp van geestelijkheid, adel, boeren en ‘smalle steden’. Hij
liet niet na, die zoo gunstige omstandigheden ten nutte te maken.
Naar Lodewijk van Male's voorbeeld, erkende hij op zijne beurt het Brugsche
Vrije als vierde lid van Vlaanderen(1). De Audientie des graven, die tijdens den
burgeroorlog afgeschaft werd, vervangt hij door een verbeterd werktuig van
samentrekking in zake rechtswezen en toezicht, namelijk door de te Rijsel opgerichte
‘Raadkamer’. Hij vermijdt zorgvuldig, de vrijheden rechtstreeks aan te vatten en een
nieuw geschil uitte lokken. Hij laat zijne rechtsgeleerden langzamerhand de stedelijke
voorrechten kortwieken, de schepenvonnissen aan beroep onderwerpen en de werking
zijner baljuws versterken. Dit alles zonder overhaasting. Zoo hij zinnens is, de
gebruiken en de door de gewoonte ingevoerde privileges af te schaffen, eerbiedigt
hij nauwgezet den tekst der aan de gemeente verleende charters. Hij maakt opnieuw
gebruik van zijn recht en doet zijne commissarissen deelnemen aan de verkiezing
der gemeentemagistraten. Hij beteugelt de door de instelling der hagepoorterij
verwekte misbruiken. Hij geeft aan Brugge zijne verbeurde keuren terug, doch
behoudt er de zes wijkkapiteins, die door Lodewijk van Male aangesteld waren, en
verbiedt andermaal de ambachten, zich met de regeering te bemoeien(2). Zijn strijd
tegen de politiek der steden is des te gevaarlijker, daar hij al de wettelijke vormen
eerbiedigt.
Om zich te verdedigen, volgden de ambachtslieden der groote steden afstammelingen der Klauwaarts van 1302 - het voorbeeld der patriciërs of Leliaarts
der XIIIe eeuw. Als deze

(1) Omtrent de aanstelling van het Vrije als vierde lid van Vlaanderen, naast Brugge. Gent en
Ieperen, zie de belangwekkende bijzonderheden ingewonnen door Gilliodts Van Severen:
Inventaire des archives de Bruges, deel IV, blz. 303 en volg.
(2) Gilliodts Van Severen: Ibid., deel III, blz. 1.
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laatsten, richtten zij zich tot het parlement van Parijs en baden zij den koning, hun
ruwaarts te sturen(1). Doch Karel VI vermocht niet tegen Philips den Stoute, wat
Philips de Schoone tegenover Gwijde gedurfd had, en het beroep der steden
belemmerde geenszins de vorderingen van het vorstelijk gezag.
Met de regeering van Jan zonder Vrees komt eene wapenschorsing in den
heimelijken strijd tusschen graaf en gemeenten. De hertog was, door zijne gedurige
oorlogen, meer dan eens tot toegevingen gedwongen. Brugge vraagt hem, reeds bij
zijne troonsbestijging, in 1405, ‘dat hij zoude doen cesseren... de adjourmente ende
de camere van Ryssele(2)’. Op dit punt kon Jan natuurlijk niet toegeven. Doch, om
den bijstand der steden in zijn strijd tegen den hertog van Orléans te winnen, stemde
hij er daarentegen in toe, zekere hinderlijke nieuwigheden af te schaffen, Hij besloot,
dat de kamer van Rijsel de zaken, die haar in het Vlaamsch zouden voorgelegd
worden, in die taal zou behandelen en, tot waarborg daarvan, stemde hij toe de kamer
over te brengen naar Oudenaarde(3). In 1407 gaf hij aan de Brugsche neringen hare
banieren terug en schafte hij de wijkkapiteins af(4).
Die maatregelen bereikten hun doel. In 1411 volgden de steden den hertog op zijn
krijgstocht in Vermandois. Overigens lieten zij hem weldra in den steek onder de
muren van Ham, en was hare hulp eene loutere soldatenwandeling. De hertog kon
zich vergewissen, dat de stedelijke krijgsbenden, die vroeger zoo zeer te duchten
waren, niet meer strookten met de vereischten der nieuwere krijgskunst. Het moest
hem des te meer spijten, dat hij ze opgeroepen had, daar de ambachtslieden de sedert
zoo langen tijd ontbeerde wapenen niet wilden nederleggen, vóór dat zij nieuwe
voldoeningen bekomen hadden. De Brug-

(1) In 1401, bijvoorbeeld, beroepen de Ieperlingen Philips den Stoute vóór het parlement van
Parijs ter wille van een vonnis van den raad van Vlaanderen, en belast de koning den baljuw
van Amiens hen onder zijne bescherming te nemen. E. De Sagher: Notice sur les archives
communales d'Ypres, blz. 144 (Ieperen, 1898). - Tijdens hun oorlog tegen Philips den Goede,
riepen de Gentenaren insgelijks de hulp van Frankrijk in. V. Fris: Dagboek, deel II, blz. 23.
Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel V, blz. 229 en volg.
(2) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel III, blz. 506.
(3) Ibid., deel III, blz. 508.
(4) Ibid., deel IV, blz. 14.
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gelingen scheurden het ‘Calfvel’ van 1407, en gaven aan de ambachten hunne oude
staatkundige rol terug(1). Zoo Jan zich voortaan wel wachtte nog beroep te doen op
de strijdkrachten der steden, was hij toch verplicht, beroep op hare kas te doen,
weshalve hij ze nog moest ontzien. In 1412 laat hij Brugge toe, opnieuw wettelijk
hoofd van Veurne te wezen(2); in 1413 durft hij die stad niet weigeren, zijn baljuw af
te stellen(3). Daar hij de burgerij op zijne hand wil houden, durft hij zijne toevlucht
niet nemen tot belasting en moet hij haar, tegen den duurst mogelijken prijs, nieuwe
privileges verkoopen(4). Kortom, het is blijkbaar, dat hij voor haar de vlag strijkt, en
bij zijn dood hebben de drie steden van Vlaanderen nagenoeg al de voorrechten terug,
die zij vóór den slag van Rozebeke bezaten.
De regeering van Philips den Goede brengt, in al de Nederlandsche vorstendommen,
den gevoeligsten slag aan den invloed der groote gemeenten toe. De macht des hertogs
is zoo groot, dat hij, in de verschillende onder zijne regeering vereenigde
landschappen, tegelijk een einde kan stellen aan al de plaatselijke geschillen, die in
elk hunner tusschen de politiek des vorsten en die der steden ontstaan zijn. Als
heerscher over eenen grooten staat, herneemt hij, met eene onweerstaanbare kracht,
de overleveringen zijns grootvaders, en de steden, die van elkander afgezonderd zijn
en elkander geene hulp kunnen bieden, vermogen niet te wederstaan aan zijn gezag,
dat samengesteld is uit de afzonderlijke macht harer voormalige vorsten.
Toch misbruikt Philips die zoo gunstige stelling niet, om brutaalweg op te treden.
Ten onrechte werd hij maar al te dikwijls beschouwd als de doodvijand der groote
steden, als een dwingeland, die, op haren ondergang belust, elke gelegenheid te baat
nam om haar te schaden(5). Hij wist, dat zijne macht en

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

Gilliodts Van Severen, blz. 115 en volg.
Ibid., blz. 219.
Ibid., blz. 251.
In 1414, bijvoorbeeld, verkoopt hij, schier aan al de steden van Vlaanderen, privileges,
waarbij de verbeurdverklaring der goederen opgeheven wordt. Gilliodts Van Severen: op.
cit., deel IV, blz. 323. Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, deel III, blz. 54. D'Hoop:
Inventaire des archives de la ville d'Alost, blz. 6 (Aalst, 1888).
(5) Dat gevoelen wordt door al de geschiedschrijvers van Vlaanderen en van het Land van Luik
gedeeld. Daarentegen hebben de Hollandsche geschiedschrijvers Philips den Goede,
bondgenoot der Kabeljauwschen, steeds als een vriend en beschermer der steden beschouwd.
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zijne stelling in Europa op den welstand der Nederlanden berustten, en die welstand
was te innig verbonden met dien der burgerij, dan dat hij jegens haar de hatelijke
politiek kon aanwenden, die de meeste geschiedschrijvers hem aanrekenen. Alles,
in zijne houding, komt tegen zulke beschuldiging op. Men ziet hem alle middelen
aanwenden om het verval van Ieperen tegen te gaan, op aanzoek der steden den
invoer van Engelsche lakens in zijne Staten verbieden, uit al zijne krachten de
ontwikkeling der jaarmarkten te Antwerpen bevorderen. In plaats van, als de
middeleeuwsche vorsten, in de sloten Male, Wijnendale, Cortenberg, Tervuren of
Le Quesnoy te verblijven, woont hij bij voorkeur in de groote steden, te Gent, te
Brugge en vooral te Brussel, dat, onder zijne regeering, het uitzicht eener hoofdstad
begint te krijgen. Men kan zich gemakkelijk vergewissen, dat hij de steden eene zeer
ruime zelfstandigheid liet. Hare keuren werden niet ingetrokken, en elk harer behield
haar aloud gemeentewezen.
Philips wilde ze enkel aan zijn toezicht onderwerpen, wilde enkel beletten, dat zij
voortaan Staten in den Staat zouden wezen. Hij herinnert haar, dat niet alleen hare
vrijheden en privileges eerbied verdienen; hij duldt niet meer, dat deze gebruikt
worden tegen zijne andere onderdanen. Hij beschouwt zijne hoogheid en zijne
heerlijkheid als de waarborgen van het ‘openbaar welzijn’ en rechtvaardigt daardoor
de door hem gevorderde gehoorzaamheid. Ten slotte bevestigt hij, dat de door de
schepenen geoefende ‘rechterlijke macht’ van hem alleen komt(1). Hij duldt niet meer,
dat de burgers, bij de toepassing der vrijheden, partij en rechter wezen. De gemeenten
zijn geene aan het hoofdgezag onttrokken heerlijkheden meer.

(1) Zie dienaangaande de door den hertog in 1445 tegen de stad Brussel geuite klachten, die de
politiek des vorsten tegenover de steden verklaren. Luyster van Brabant, II, blz. 114 en volg.
- In die oorkonden, evenals in verscheidene andere stukken van denzelfden aard, stelt de
hertog het ‘algemeen welzijn’ des lands tegenover de aanspraken van de stad. Elders spreekt
hij van ‘gemeen recht’, dat insgelijks door de kleine steden ingeroepen wordt om aan de
dwingelandij harer machtige zusteren te ontsnappen. Zie een belangwekkend voorbeeld van
dien strijd tusschen gemeen recht en privilege, in een geschil tusschen Brugge en Veurne,
in 1439. Gilliodts Van Severen: Coutumes de Furnes, deel III, blz. 227 en volg. (Brussel.
1897).
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De vorst bemoeit zich met de aanstelling harer magistraten, doet hare rekeningen
door zijne ambtenaren nazien, belet haar de kleine gemeenten en de boeren te
verdrukken, het land met hare hagepoorters te vullen en onderwerpt de vonnissen
harer vierscharen aan het beroep zijner justitieraden. De openbare meening uit zich
krachtdadig voor zulke monarchale politiek. In elk grondgebied wordt de hertog
ondersteund door de Staten, die hem den wederstand der gemeenten helpen
overwinnen. Onder zijne regeering, krijgen de Staten opnieuw den invloed, die hun
door het verpletterend overwicht der groote steden ontnomen werd; zij zijn den vorst
een welkome bondgenoot in zijn strijd tegen het ‘bijzonder belang’ en de
uitsluitingspolitiek der steden.
Men merke wel, dat, in het grootste deel der Nederlanden, de hertog zijn doel
bereikte zonder bloedvergieten. De groote steden waren niet in staat, privileges te
verdedigen, die haar alleen bevoordeelden. In elke harer, overigens, verlaat de groote
burgerij meer en meer het particularisme. Inderdaad, de dwingelandij der
gemeenteverordeningen belemmert de uitzetting van de nieuwe vormen des
groothandels. De rijke burgerij pleegt meer en meer haar geld te plaatsen in renten
op naburige steden(1); daardoor zijn hare belangen niet uitsluitend aan hare eigen stad
verbonden en verslapt haar geest van particularisme;

(1) Reeds op het einde der XIVe eeuw ontleenen de steden aan de Lombarden niet meer; als zij
geld noodig hebben, beleggen zij lijfrenten, een middel dat overigens reeds sedert de XIIIe
eeuw gekend was, doch voortaan zeer in zwang komt. Om zich rekenschap van de
belangrijkheid dier leeningen te geven, hoeft men slechts de lijst der oorkonden van eene of
andere Belgische stad te doorbladeren. De uitgegeven renten werden verkocht aan elken
geldschieter, hij mocht al of niet poorter wezen. In de rekeningen der kleine stad Aalst kon
ik zien, dat, in 1443-44, de gemeente 5441 pond aan 971 rentedragers betaalde. Een bijzonder
kantoor was te dien einde opgericht. Geschenken werden gegeven aan degenen die den dood
van een vreemden rentehouder kwamen melden. Men begrijpt hoeveel belang deze over
gansch het land verspreide rentehouders hadden in het goede beheer der steden en in 's vorsten
toezicht over dezelven. Inderdaad, een opstand kon hunne schuldvorderingen vernietigen.
Te Dinant, bijvoorbeeld, verbrandde het volk in 1422 de titels van de op de stad belegde
renten (Jean de Stavelot: op. cit., blz. 195). Ik voeg er bij, dat de loterijen, waarvan de biljetten
in al de naburige steden verkocht werden, en wier gebruik in de XVe eeuw algemeen werd,
ook tot het ondermijnen der stedelijke zelfstandigheid bijdroegen. De eerste zulker loterijen
wordt vermeld te Brugge, in 1439 (Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel V, blz. 213). In
Duitschland werd de eerste stadsloterij slechts opgericht in 1470 (Westdeutsche Zeitschrift,
deel XIX [1900], blz. 75).
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ten slotte laat de verspreiding van het onderwijs aan menig harer leden toe, eene
loopbaan in het bestuurswezen te zoeken. Alleen in Vlaanderen, waar de steden het
ergst den Staat van zijne rechten beroofd hadden, ontmoette de Bourgondische politiek
harerzijds een krachtdadigen wederstand(1). Doch het oproer van Brugge in 1436-37,
vervolgens dat van Gent van 1450-53, die de hoofdelementen van dien wederstand
zijn, bewijzen hoe achteruitkruipend die poorterij geworden was, die vroeger zoo
krachtig den maatschappelijken vooruitgang bevorderde.
De tenietdoening van het uitsluitend gezag, dat Brugge op de haven van Sluis
bemachtigd had, was een der eerste maatregelen die Philips de Goede trof na zijne
kroning als graaf van Vlaanderen. In 1419 had hij de rechtspraak op den stapel dier
stad aan zijn raad voorbehouden, en terwijl de Bruggelingen die ‘nieuwigheid’ als
eene inbreuk op hunne privileges aankloegen, hadden de drie andere leden van
Vlaanderen uit al hunne krachten eene voor hen zelven zoo voordeelige hervorming
ondersteund(2). De nieuwe denkbeelden, die een verouderd monopolie verwierpen,
hadden aldus de uitbreiding van het vorstelijk gezag ten koste der stedelijke
voorrechten begunstigd. Doch het grondbeginsel der handelsvrijheid, dat weldra
Antwerpen's voorspoed baren moest, bleef den Bruggelingen hatelijk. De groote
Vlaamsche gemeente, die, in het begin der XIVe eeuw, het sein tot vrijmaking der
handwerkslieden gaf en het eerst het juk van gilden en hanzen afschudde, zocht nu
haar heil in het engste protectionisme. De neringen, die aan 't bewind waren, wachtten
ongeduldig naar eene gelegenheid tot weerwraak. Zij vonden die, in 1436, na den
terugkeer van den tocht naar Kales(3).
Evenals in 1411, weigerden de gemeentetroepen de wapens

(1) De tijdelijke moeilijkheden te Antwerpen, in 1434, betreffende het heffen van een tol op de
Schelde, beschouw ik niet als een oproer.
(2) Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, deel III, blz. 90. Gilliodts Van Severen: op. cit.,
deel IV, blz. 357.
(3) Omtrent het oproer van Brugge, zie het verhaal van Jan van Dixmude in De Smedt: Corpus
Chron. Flandr., deel III. - Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel
V. blz. 135 en volg. geeft alle belangrijke teksten. Zie nog de Merkwaerdighe gebeurtenissen
van Olivier van Dixmude en een brief van de Duitsche kooplieden, van 23 Maart 1437, in
de Hanserecesse 1431-1476, deel II, blz. 106. Enguerrand de Monstrelet ziet de gebeurtenissen
door den bril des hertogs.
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neer te leggen, vóór dat de voorrechten, die de stad vroeger niet alleen op Sluis, doch
ook op heel het Vrije bezat, hersteld zouden wezen. De neringen staakten den arbeid
en kwamen met hare banieren op de markt bijeen. De schout des hertogs werd gedood,
en de stad had verscheidene maanden lang een revolutionnair bestuur. Als Philips
het jaar nadien, op 22 Mei 1437, met zijne troepen door de stad trok om naar Holland
te gaan, werd hij door het volk aangerand(1). Een groot deel zijner soldaten werd op
straat gedood, en, evenals Lodewijk van Nevers te Kortrijk in 1327, viel hij zelf bijna
in de handen der oproerlingen. Doch terwijl, in 1327, het grootste deel van Vlaanderen
met geestdrift de volksgezinde politiek der Brugsche wevers ondersteunde, stond
het deze reis den hertog ter zijde. Daar Brugge maar voor zijn eigenbelang streed,
vond het niets dan vijanden rondom zich. De andere leden vervolgden zijne
hagepoorters en blokkeerden het Zwijn. Tenslotte moest Brugge den strijd opgeven
en zich op 4 Maart 1438 onderwerpen aan de beslissing, die zijne zelfstandigheid
overeenkomstig de belangen van Staat en van ‘openbaar welzijn’ besnoeide.
De hertog stelde een einde aan Brugge's aanspraken op het Vrije en op Sluis, aan
het privilege waarbij de beoefening van alle nijverheid binnen eenen omtrek van één
uur rondom de stad verboden was, aan de gewoonte der ‘wapeningen(2)’ en aan het
recht van ‘lediggang’, dat aan elk ambacht toeliet, zijne leden den arbeid te doen
staken en dusdoende de overige bewoners met hongersnood te bedreigen; hij besloot
ook, dat hagepoorters ten minste driemaal veertig dagen per jaar in de stad moesten
verblijven. Terzelfder tijd hervormde hij op billijker wijze de rechtspleging van de
voor de stedelijke vierschaar gevoerde processen, wier verouderde vormen, - bij
voorbeeld het verbod eenen poorter wegens doodslag gevangen te zetten, - maar al
te dikwijls misdaden ongestraft lieten. Voor de eerste maal trad in Vlaanderen de
vorst als gebieder tegenover eene groote gemeente op. Evenals de Luikenaars na den
slag van

(1) Volgens Jan van Dixmude: op. cit., blz. 77 en volgende, moest de hertog, toen hij door Brugge
trok, het voornemen gehad hebben, de stad bij verrassing te bemachtigen, wat het oproer zou
verklaren.
(2) Zie hooger, blz. 189 en 275.
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Othée, moesten de Bruggelingen hem, blootsvoets en blootshoofds, knielend om
genade smeeken; krachtens de wet van majesteitsschennis, werd alle nieuwe poging
tot opstand met verbeurdverklaring van goederen bedreigd.
Dit alles volstaat om te bewijzen, dat de zegepraal van het vorstelijk gezag op het
stedelijk gezag ook de zegepraal van gelijkheid op privilege, van vrijheid op
monopolie was. Het geschil, dat het vonnis van 1438 naderhand tusschen Brugge en
Sluis deed ontstaan, gaf den hertog de gelegenheid, de grondbeginselen zijner politiek
nog duidelijker te bevestigen. In 1441 verklaart hij, dat ‘eene geprivilegieerde stad
tegenover eene andere hare toevlucht moet nemen tot het gemeen recht en niet tot
privilege, en dat volgens het gemeen recht elke vrije persoon ongehinderd mag en
moet koopmanschappen of arbeiden(1)’; en zoo hij toelaat, dat de Brugsche
ambachtsreglementen te Sluis toegepast worden, dan is het onder beding, ‘dat
hoofdzakelijk het openbaar welzijn in acht genomen worde, en niet het bijzonder
belang der neringen(2)’.
De langdurige oorlog, dien Gent tegen Philips den Goede doorstond, is van veel
meer beteekenis dan 's hertogs geschillen met Brugge. Zij, die dezen vorst beschouwen
als een dwingeland en een vijand van 's lands overleveringen, putten in denzelven
hunne beste bewijsgronden. Toch moet men gereedelijk erkennen, dat die oorlog
slechts eene crisis is van den strijd tusschen het verleden en de toekomst en dat, zoo
de heldenmoed der Gentenaren allen eerbied afdwingt, hunne zaak niet kan
gerechtvaardigd worden, als men onpartijdig de voorwaarden van den politieken
vooruitgang in de XVe eeuw onderzoekt(3).
Sedert den vrede van Doornijk (1385), had de stad Gent een bevoorrechten toestand
in Vlaanderen genoten. Philips de

(1) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 239.
(2) Ibid., blz. 249.
(3) Zie, omtrent dien oorlog, inzonderheid het Dagboek van Gent (Dagboek der Gentsche
Collatie), uitg. V. Fris, en de Oorkonden betreffende den opstand van Gent tegen Philips
den Goede, uitgegeven door V. Fris in de Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen
Kring van Gent, 1901. In zijn artikel: Onderzoek der bronnen van den opstand der Gentenaars
tegen Philips den Goede (Handelingen enz., 1900), onderzoekt dezelfde geleerde de waarde
van de inlichtingen der verschillende kronijkschrijvers, die over dien oorlog spraken.
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Stoute en Jan zonder Vrees hadden hare privileges geëerbiedigd en haar het overwicht
gelaten, dat zij oefende in de Vier-Ambachten, in het land van Waas, in het graafschap
Aalst, in de kasselrijen Oudburg en Kortrijk, waar al de rijkste lieden van het
platteland en van de kleine steden tot hare hagepoorters behoorden. Philips de Goede
had de machtige gemeente tot bondgenoote willen nemen. Hij was er grootgebracht
en had er zich gevestigd, toen hij het graafschap in zijns vaders naam bestuurde.
Sedert dien, had hij haar ruimschoots begunstigd. In 1429 schonk hij aan hare
ambachten het recht het vorstelijk wapen op hare banieren te voeren en, het jaar
nadien, gaf hij haarden voorrang op de drie andere leden van Vlaanderen(1). Hij
beschouwde haar, zegt Chastellain, ‘als de hoofdstad des lands en als de stad die het
meeste hulpmiddelen bood, en zonder dewelke hij geld noch beden van zijn land van
Vlaanderen krijgen kon, zoo Gent hem die niet het eerst bewilligde(2)’.
Want Gent was, inderdaad, niettegenstaande het verval zijner lakennijverheid,
eene bloeiende stad gebleven(3). Dank zij de voortreffelijke waterwegen welke het
met het Zwijn, met Antwerpen, met Artesië, met Henegouw verbonden, had het, op
het einde der XIVe eeuw, den stapel van het langs Leie, Schelde en Lieve verscheepte
graan bemachtigd(4). Zijne schippers namen het uitsluitend monopolie der scheepvaart
over die wateren en het vierde van het vervoerde graan moest, bij het doorvaren van
de stad, in langsheen de kaaien gebouwde ‘herbergen’ of ‘beerien’ gelost worden(5).
Veertien dagen naderhand werd dat graan verkocht, en, bij hongersnood, mocht het

(1) Van Duyse et De Busscher: Inventaire des archives de Gand, blz. 189, 190.
(2) Chastellain, deel II, blz. 15.
(3) V. Fris: Schets van den economischen toestand van Vlaanderen in het midden der XVe eeuw,
blz. 105 en volg. (Gent, 1900).
(4) De geschiedenis van dien stapel hoeft gemaakt. Zie, in afwachting, F. De Potter: Gent van
den oudsten tijd tot heden, deel II, blz. 481 en volg. De stapel bestond reeds in het begin der
XIVe eeuw (Ibid., blz. 464), doch ontwikkelde zich vooral in den loop der XVe. In 1432
hadden de Gentenaren klerken aangesteld te Waasten op de Leie, die hunne rechten op het
graanvervoer moesten doen eerbiedigen (Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de
Bruges, deel V, blz. 6). - Het archief van Gent bezit eene reeks registers (sedert 1420)
betreffende den graanhandel. V. Van der Haeghen: Inventaire des archives de la ville de
Gand, blz. 99 (Gent, 1896).
(5) De Potter: loc. cit., blz. 482.
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alleen door Gentenaren gekocht worden. Men begrijpt al het voordeel, dat zulk
privilege aan de burgerij schonk: in 1451 verklaart Philips de Goede, dat het
stapelrecht ‘de hoofdbron van het openbaar welzijn en van de regeering des gemeens
onzer stad Gent’ was. In de XVIe eeuw telde men tweehonderd twintig ‘beerien(1)’
in de buurt der Koornmarkt, en ten huidigen dage getuigen Tolhuis, Spijker en
Schippershuis, wier schilderachtige gevels den vreemdeling naar de Koornlei trekken,
nog van den welstand, dien het stapelrecht vroeger aan de stad schonk. Om de
genegenheid der Gentenaren te verwerven, aarzelde Philips de Goede niet dit privilege
te bevestigen, niettegenstaande de misnoegdheid der andere Vlaamsche steden. In
1424 en 1432 weigerde hij de Ieperlingen de Ieperlee te laten uitdiepen, om aldus
het te Waasten doorgevaren of ter haven Brugge geloste graan naar hunne stad te
verschepen(2). In 1436 vermeerderde hij de voorrechten der Gentsche schippers,
bekrachtigde hij hunne rechten op de Leie en legde hij den vreemdelingen een
driejarigen leertijd op, alvorens in het ambacht te worden opgenomen.
Die gunsten moesten natuurlijk de uitzetting der stedelijke onafhankelijkheid
bevorderen en Gent toelaten, zich als de meester zijner ‘ommesaten’ te beschouwen.
Het drong hun zijn wil op, behandelde ze als onderdanen. Werd den vorst eene bede
bewilligd, zoo werd de omslag daarvan gedaan door de stad, die, enkel op eigen
belang bedacht, het grootste deel der bede op de kleine gemeenten en op de lieden
van het platteland legde(3). De vorst werd overigens niet meer ontzien dan de
plattelandsbewoners. In 1431 had eene muntverordening eene ‘wapening’ doen
ontstaan; de neringen hadden de gevange-

(1) De Potter, blz. 497.
(2) Van Duyse et De Busscher: op. cit., blz. 188, 193. - Omtrent het tergend karakter van het
monopolie der Gentsche schippers op de Vlaamsche waterwegen in de XVe en XVIe eeuw,
zie de Potter: loc. cit., blz. 486 en volg.
(3) V. Fris: Dagboek van Gent, deel II, blz. 160. - Dat misbruik was overigens in de XVe eeuw
algemeen in Vlaanderen. In 1456 ontneemt Philips aan de schepenen van Kortrijk het recht,
den omslag der belastingen in de kasselrij te regelen; hij belast daarmede ‘pointers’ of zetters,
die voor de stad en haren bijvang aangesteld worden. Mussely: Inventaire des archives de
Courtrai, deel I, blz. 221 (Kortrijk, 1854).
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nissen opengebroken, ambtenaren vermoord(1). In 1436 was het mislukken van den
krijgstocht tegen Kales aan de houding der Gentenaren te wijten; bovendien verwekte
hun terugkeer in de stad bijna een geschil met Philips den Goede(2). In 1439 hadden
andere moeilijkheden den raad van Vlaanderen tijdelijk van Gent naar Kortrijk doen
verplaatsen. Toch was de hertog, trots dit alles, met de groote gemeente op goeden
voet gebleven. De stijgende ingrijpingen van het steedsche particularisme moesten
echter vroeg of laat tot vredebreuk leiden(3).
De hertog was rond 1448 voornemens zoutbelasting in Vlaanderen in te voeren,
ten einde telken jare geene nieuwe ‘bede’ aan zijne onderdanen te moeten vragen.
Dat ontwerp was geene nieuwigheid voor de Nederlanden. Albrecht van Beieren had
het vroeger, in navolging van den koning van Frankrijk, den Staten van Henegouw
voorgesteld(4). Natuurlijk moest Philips eene hervorming wenschen, die hem
ruimschoots van geldmiddelen zou voorzien. Hij wendde zich eerst tot Gent, wiens
toestemming ook tot die der andere steden leiden moest, en verzocht de stad hem de
zoutbelasting voor twaalf jaar toe te staan. Hij zou, daarentegen, alle andere
belastingen afschaffen en gaf daarbij in overweging, dat de voorgestelde hervorming
alle belastingschuldigen gelijkelijk zou treffen, wat den toestand van het landvolk,
dat het grootste deel van den last te dragen had, verbeteren zou(5). Doch de Gentenaren
wenschten geene gelijkheid vóór de belasting en verwierpen het voorstel des hertogs.
Hoewel Philips daarover zeer geërgerd was, brak hij met hen niet; die schijnbare
lankmoedigheid verstoutte hen, hem het volgend jaar openlijk te trotseeren. Daar bij
de vernieuwing der Wet, in 1449, de commissarissen des vorsten zich niet hadden
kunnen verstaan met die van de stad, stelden deze laatsten alleen de schepenen aan.
Bij die klaarblijkelijke schennis zijner

(1) V. Fris: De onlusten te Gent in 1432-35. Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen
Kring van Gent, 1900, blz. 163 en volg.
(2) Monstrelet: Chronique, uitg. Douët d'Arcq, deel V, blz. 266, 280, 320.
(3) Zie, omtrent de gedurige ingrijpingen der Gentenaren in Vlaanderen, eene merkwaardige
nota in Gachard: Rapport sur les dépôts littéraires de Dijon et de Paris, blz. 137 (Brussel,
1843).
(4) Zie hooger, blz. 130.
(5) V. Fris: Dagboek van Gent, deel I, blz. 63.
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rechten, riep Philips zijnen baljuw terug, waardoor de rechtsoefening in de stad
opgeheven werd.
Die maatregel stond gelijk met een ultimatum, evenals ten huidigen dage de
terugroeping der gezanten bij een dreigenden oorlog. De botsing tusschen de
heerschappij des vorsten en die der gemeente was onvermijdelijk. Dezelfde oorzaken
hadden dezelfde gevolgen: Gent beleefde in 1451 en 1452 dezelfde gebeurtenissen
als die, welke te Luik gedurende de regeering van Lodewijk van Bourbon voorvielen.
Evenals te Luik, maakte de algemeene vergadering der ambachten, de ‘collatie’, zich
meester van de regeering; evenals te Luik, werden volksleiders aan het bewind gesteld,
verlustigde het gepeupel zich in het zicht van folteringen en het liet zich door dolle
hoop vervoeren. Telken dag werden nieuwe slachtoffers geschavotteerd; door de
straten reed men met wagens waarop gelegenheidsstukken vertoond werden, die de
gemoederen nog meer ophitsten; de ‘hooftmannen’ lieten aan het volk de charters
voorlezen, waarbij Philips de Schoone vroeger aan de stad zijn steun tegen Gwijde
van Dampierre beloofd had. Men zette de Luikenaars tot opstand aan en smeekte
Karel VII, hen tegen den hertog te beschermen(1). Maar Vlaanderen zelf verroerde
zich niet. De tijd was voorbij, dat het Gent geestdriftig ter hulp snelde. Daar Gent
slechts zijne eigen privileges voorstond, moest het maar ook alleen den last van den
strijd dragen. Het werd in den steek gelaten door al de steden zijner kasselrij, behalve
door Ninove, en de drie andere leden boden het niets anders aan, dan hunne
bemiddeling om het met Philips te verzoenen(2).
Toch kon Gent, met behulp van het groot aantal zijner ‘hagepoorters’, de met
geweld aangeworven boeren en Engelsche huurtroepen, over het jaar standhouden
tegen de krijgsbenden, die het insloten. Zijne troepen waren echter niet in staat, zich
in een geregeld gevecht tegen een staand leger te meten. De bloedige nederlaag, die
Philips' oude Picardische en Bourgondische krijgers het, op 23 Juli 1453, te Gaver
toebrachten, bevestigde even klaarblijkend als te Othée en te Brusthem

(1) V. Fris: Dagboek, deel I, blz. 196, 303, deel II, blz. 23.
(2) Ibid., deel I, blz. 308.
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het onverhelpelijk verval van het stedelijk legerstelsel. Gent beproefde niet, evenals
na den slag van Rozebeke, het verzet vol te houden. Op 30 Juli kwamen 2000 zijner
poorters, in hun hemd, vóór den hertog nederknielen en hem ‘in Franschetale’(1) om
genade smeeken. Zij verbonden zich, eene boete van 350,000 gouden ridders te
betalen, en, als blijk hunner onderwerping, eene der stadspoorten toe te metselen en
eene andere 's Donderdaags te sluiten. Die vernederende voldoening aan de beleedigde
majesteit was echter maar het kleinste deel van de straf der groote gemeente. Gent
moest in 1453, evenals Brugge in 1437, verzaken aan de schier onbeperkte
onafhankelijkheid en aan de territoriale macht, die het tot dan toe bezeten had. Alle
gewoonten, die in strijd waren met zijne charters, werden afgeschaft. De dekens der
neringen namen geen deel meer aan de verkiezing der schepenen; het nazicht van
het stedelijk beheer werd opnieuw opgedragen aan den baljuw; de vrijheden der
hagepoorters werden besnoeid; de schepenen verloren het recht, uitspraak te doen
in gedingen, waarin een poorter betrokken was, zoo die poorter toestemde op de
plaats zelve des misdrijfs geoordeeld te worden; ten slotte, werden de ‘ommesaten’
aan het gezag van de stad onttrokken. Gent was dus, op zijne beurt, tot het gemeen
recht gebracht. Beroofd van de heerlijkheid en de vrijheden die het zoo mild bij zijne
privilegies gevoegd had, was het nu niets meer ‘dan eene stad gelijk de anderen’.
Overigens ontnam de hertog aan de stad enkel hare politieke voorrechten: haar
stapelrecht, hare plaatselijke zelfstandigheid bleven onaangeroerd. Zelfs hielp hij
haar de tijdens den oorlog berokkende schade herstellen, door haar, in October 1453,
twee jaarmarkten toe te staan(2). Vier jaar na den slag van Gaver, had het nieuw stelsel
zijn proeftijd gedaan en had het de openbare meening gewonnen. Philips kon zulks
vaststellen, toen hij in 1457 de stad bezocht. ‘De hertog voelde zich daar, zegt
Chastellain, zoo veilig en zoo rustig, dat hij, slechts met twee of drie makkers, overal
de feestelijkheden bijwoonde, en dat het volk vóór hem op de knieën viel en zijne
voetsporen kuste, ter-

(1) Gachard: Documents inédits, deel II, blz. 151 en volg.
(2) V. Fris: Oorkonden. blz. 113.
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wijl het met luider stemme hem alle heil, alle hemelsche vreugde, en allerlei
gelukzaligheid wenschte(1).’
Men heeft de woelingen, die, eenige jaren later, de blijde inkomst van Karel den
Stoute in Gent stoorden, erg overdreven. Zij waren wellicht te wijten aan eene zeer
heftige misnoegdheid over het vermeerderen der belastingen en over het hernemen
van den oorlog tegen Frankrijk, doch zij waren verwekt door een gering deel der
neringen en waren overigens spoedig gestild(2). Ook in de Brabantsche steden en
inzonderheid in Mechelen bespeurde men eene zekere gisting ten voordeele van den
graaf van Nevers, die, door Lodewijk XI ondersteund, aanspraak op Brabant maakte(3).
Die beroerten hadden geen ander gevolg, dan den nieuwen hertog in zijne
absolutistische strekkingen en in zijne ongenegenheid voor de groote gemeenten te
versterken. Toen hij nog maar graaf van Charolais was, had hij zich eens voor de
Brusselaars geroemd: ‘Als ik ooit hertog word, zal ik U, bij Sint-Joris, wel doen
voelen wie ik ben, en gij zult met mij niet handelen als met mijn vader, die veel te
goed voor U was, die U rijk gemaakt heeft, waardoor gij zoo trotsch geworden zijt(4).’
En hij deed zijn woord gestand. De verwoesting van Luik deed de poorterij beseffen,
dat zij thans een meester had, die geene zachtmoedigheid kende. De stedelijke
zelfstandigheid, die Philips geëerbiedigd had, werd aan de vorstelijke willekeur
prijsgegeven. De overleveringen werden genadeloos overhoop geworpen. Te Gent
werd de schepenverkiezing, die sedert 1301 door een charter van Philips den Schoone
geregeld was, uitsluitend aan de hertogelijke commissarissen overgelaten(5). In
Holland, verstond Karel, zelf al de gemeentemagistraten aan te stellen(6). Hoewel
dwingeland van nature, was hij het wellicht nog meer uit overtuiging. Hij meende
rechtzinnig, dat alleen 's vorsten almacht de goede orde en de onver-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Chastellain, deel III, blz. 416.
Ibid., deel V, blz. 252.
Ibid., blz. 283.
Ibid., blz. 279.
Memorieboek der stad Gent, uitg. P.C. Vander Meersch, deel I, blz. 275 (Gent, 1852).
Blok: Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis, 3e reeks, deel III [1886], blz. 43.
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biddelijke, doch voor eenieder gelijke gerechtigheid in zijne Staten kon invoeren.
Voorzeker waren zijne inzichten edel en betrachtte hij werkelijk het welzijn zijner
onderdanen. Doch het ging met zijn bestuur als met zijne buitenlandsche politiek.
Het gemis aan practisch verstand en de onzinnige stijfhoofdigheid, die den val zijner
politiek bewerkten, richtten ook het bestuurswezen ten gronde. De slag van Nancy
was voor de Nederlanden het sein eener particularistische terugwerking, die het door
Philips den Goede geschapen rijk deed waggelen.

II
Zoo de Staat, onder het Bourgondisch tijdvak, zonder al te veel moeite den wederstand
der steden overwon, begrijpt men lichtelijk, dat de beide andere bevoorrechte standen,
adel en geestelijkheid, hem nog veel minder moeite kostten. Sedert het begin der
middeleeuwen, had het toenemend overwicht der burgerij hen gedurig verzwakt; de
steedsche politiek, die aan beide standen voorshands alle macht tot verzet tegen den
vorst ontnam, bevorderde aldus het streven dezes laatsten en droeg daardoor
onvrijwillig bij tot de opkomst van het nieuwe stelsel. Meer nog: adel en geestelijkheid
aarzelden niet, dat stelsel toe te treden, en, moesten zij het een deel hunner privileges
offeren, zoo kregen zij anderzijds toch een politischen invloed, waarvan zij zoo lang
verstoken geweest waren.
In den loop der XIVe eeuw, was heel de deelhebbing der geestelijkheid aan het
politiek leven, in de verschillende Nederlandsche vorstendommen, behalve in het
Land van Luik, schier uitsluitend beperkt tot het toestaan van beden. Doch deze op
's vorsten verzoek toegestane beden lieten de aan de kerk toegezegde vrijstelling van
belasting bestaan: zij waren niets dan ‘vrijwillige giften’, louter vrijelijk bewilligde
diensten. Onder Philips den Goede is dit gansch anders. Voortaan verzet het gemeen
recht zich zoowel tegen de geestelijke als tegen de stedelijke vrijdommen; belasting
wordt algemeen en zonder uitzondering opgelegd. In Brabant, aarzelt de hertog niet
de Luiksche kerkgoederen te belasten(1); zoo hij in 1449 de zoutbelasting wil

(1) Zie hooger, blz. 271.
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invoeren, is het omdat die belasting alle bevoorrechten treffen moet. Zijne
kruisvaartplannen verstrekken hem de pauselijke toelating, tienden op de kerkgoederen
te heffen. Hij volgt, terzelfder tijd, het voorbeeld van den koning van Frankrijk en
besnoeit het wereldlijk gezag der geestelijkheid; hij vermindert hare
rechtsbevoegdheid, legt haar het hoogheidsrecht op, alsook het recht van aanwas(1).
Daar hij met Rome op goeden voet staat, worden in al de bisdommen zijner domeinen
en in talrijke abdijen, candidaten zijner keuze aangesteld(2). Onder zijne opvolgers,
gaat het er nog erger aan toe. Karel verstaat de geestelijken aan die lijdelijke
gehoorzaamheid te onderwerpen, die hij van al zijne onderdanen eischt; hij ontneemt
hun de laatste vrijdommen in zake belasting(3). 't Is gedaan met de goede betrekkingen,
die, onder zijn vader, het Bourgondisch huis aan het pausdom hechtten. In 1473
wordt Karel geëxcommuniceerd(4).
Zoo de hertogen de privileges der geestelijkheid inkorten, vergrooten zij
daarentegen haren politieken invloed. De prelaten, die in de XIVe eeuw maar zeer
onregelmatig in de Staten zetelden, nemen daarin voortaan de eerste plaats, naast de
beide wereldlijke standen. De vorst benoemt de hooge kerkelijke
waardigheidsbekleeders des lands tot leden van den raad. Jan Chevrot en Willem
Fillastre, bisschoppen van Doornijk, zijn de hoofden van Philips' grooten raad. Eens
dat de hoogere geestelijkheid grootendeels uit verkorenen der vorsten bestaat, verliest
zij haar vroeger gewestelijk karakter. Als alle bisdommen en de meeste abdijen door
hertogelijke raadsheeren bestuurd worden, moet hun invloed het monarchaal
hoofdgezag versterken.

(1) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 49. Voor de heffing
van dat recht onder Karel den Stoute, zie Inventaire des Archives de la Belgique, deel IV,
blz. 154.
(2) Voor Philips' tusschenkomst in de bisschopsbenoemingen, zie hooger, blz. 270. - Vergel.
Du Clercq: Mémoires, deel II, blz 96. - In het Chronica et cartularium monasterii de Dunis,
blz. 73 en volg. (Brugge, 1864) en in Haigneré et Bled: Les Chartes de Saint-Bertin, deel
III, blz. 356, 364 (Sint-Omaars, 1895), vindt men merkwaardige bijzonderheden over 's
hertogs bemoeiing in het beheer der kloosters, aan wier hoofd hij door hem aangewezen
abten deed aanstellen. Zijne goede betrekkingen met den paus begunstigden teenemaal zijne
kerkelijke politiek, die tot hiertoe de aandacht van geen enkelen geschiedschrijver trok.
(3) Voor zijne onhoffelijkheid, zelfs jegens pauselijke legaten, zie Chastellain, deel V, blz. 349.
(4) Commines, uitg. Lenglet, deel III, blz. 262.
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In den schoot des adels vond eene schier even volkomen verandering plaats. De
leenroerige inrichting, die reeds zeer geschokt was door de maatschappelijke
omwenteling der XIIIe eeuw, gaat in de volgende eeuw geheel te niet. De veeten en
de burgeroorlogen, die in de verschillende vorstendommen uitbraken (Awans en
Waroux in het Land van Luik, Colveren en Blankaerden in Brabant, Patsendries en
Mulrepas in Limburg, Hoekschen en Kabeljauwschen in Holland) hebben de
ridderschap uitgemoord; wat overblijft, wordt door de ontvoogding der boeren en
door de vrijmaking der landerijen ten onder gebracht en leidt een karig bestaan. Rond
1400 ontmoet men nog slechts in de Ardennerstreek den kleinen landedelman, die,
jager en krijgsman, eene ruw gemetselde burcht bewoont op een heuvel, aan wiens
voet de stulpen zijner hoorigen staan. De ontdekking van het buskruit verandert
teenemaal de krijgskunst; de adel verliest die overwegende militaire rol, die hem tot
hiertoe uitsluitend toebehoorde. Nog weinig edelen stellen belang in den
wapenhandel(1), anderen verhuren hunne diensten aan den meestbiedende. Tal van
geslachten sterven uit, anderen verkoopen hunne goederen aan rijke poorters. Zij,
wier zonen baljuw des vorsten worden, of wier dochters met een koopman of wisselaar
kunnen trouwen, achten zich gelukkig.
Ook in de hooge baronnij bespeurt men een grondigen ommekeer. Een groot aantal
harer families zijn uitgestorven of verzwagerd met de vorstelijke dynastieën, aan
dewelke zij hare landgoederen overdroegen(2). Zij, die nog bestaan, breken met de
leenroerige zeden en verlaten hare versterkte burchten. Evenals in de XIIIe eeuw,
verandert de groote adel teenemaal zijne levenswijze. In de plaats van zijne stijve
ridderzeden en zijn sterk afgesloten klassegeest, komen nu fijnere, hoofsche manieren.
In navolging der vorsten, gaat hij naar de groote steden wonen, waar hij zich ‘steenen’
laat bouwen, en boeken,

(1) ‘Het is gebeurd, als wij bevalen het leger op oorlogsvoet te stellen, dat het heel lang duurde
alvorens gezegde leenmannen en mansmannen gewapend, gekleed en uitgerust waren.’
Ordonnantie van Karel den Stoute van 31 December 1470. Inventaire des Archives de la
Belgique, deel IV, blz. 145. Dienvolgens vervangt de hertog den persoonlijken krijgsdienst
der leenbezitters door eene belasting in geld, berekend naar verhouding van de inkomsten
der leenen.
(2) Zoo deden, b.v., de Berthout's, heeren van Mechelen.
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muurtapijten, schilderijen koopt(1). Hij verliest dien onafhankelijkheidszin, waarvan
de strijd des heeren van Gaasbeek tegen de Brusselaars (1388) een der laatste uitingen
is(2). Vriendenoorlogen blijven nog alleen in het Naamsche en in Luxemburg
voortleven, en wij moeten buiten de Bourgondische landgoederen gaan om, in de
Nederlanden, een baron aan te treffen, die, als Willem van de Mark in het vorstendom
Luik, zijn leenheer durft uitdagen en wederstaan. Overal elders schaart de hooge adel
zich rond den vorst, onderwerpt hij zich aan de zeden en gebruiken van zijn hof,
dingt hij naar de eer om hem te mogen dienen en jaargelden van hem te ontvangen(3).
Die ommekeer, die vóór het Bourgondisch tijdvak begonnen was, voltrekt zich
met reuzenschreden, eens dat de Nederlanden onder éénen schepter vereenigd zijn.
De verdwijning der locale dynasten, rond welke de adel zich vroeger schaarde, trekt
hem voortaan naar een enkel brandpunt. De edelen stroomen van alle zijden naar het
hertogelijke hof, nemen des hoven taal en zeden aan en verliezen weldra, door de
gemeenschappelijke levenswijze, de sporen hunner onderscheidene afkomst. De
nazaten der Vlaamsche en Waalsche geslachten verzwageren zich met de Picardische
en Bourgondische edelen, die de hertogen naar hun nieuw vaderland volgden, en
die, als de Lannoy's, de Lalaing's, de Croy's, de Glymes, door hofgunst of door
gelukkige echtverbintenissen, weldra tot den hoogsten adel des lands behoorden.
Heel die in- en uitheemsche adel betoont de grootste toewijding, om posten van
legerbevelhebbers, van gezanten, van stadhouders te bekomen. Eene menigte
verkleefde dienaren des vorsten worden sedert de regeering van Philips den Goede
in den adel opgenomen. De instelling van het Gulden Vlies (1430), hoogste belooning
voor eer en trouw, bindt den adel nog vaster

(1) L. Van Praet: Louis de Bruges Seigneur de la Gruthuuse (Paris, 1831).
(2) Dynter: Chron. ducum Brab., dee III, blz. 121. - Bij ordonnantie van Karel den Stoute, van
1469, is het den Brabantschen edelen, op straffe van 100 mark boete, verboden hunnen
leenmannen kapoenen of geld te ontfutselen, onder voorwendsel dat zij hen beschermen. Dat
bewijst wel hoe zeer de laatste sporen der leenroerigheid verdwenen waren.
(3) Zie, omtrent het toenmalig hofleven, de merkwaardige verhandeling van Alienor de Poitiers:
Les honneurs de la cour, uitgegeven in La Curne de Sainte-Palaye: Mémoires sur l'ancienne
chevalerie, deel II, blz. 183 en volg. (Parijs, 1759).
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aan de dynastie. Onder die edelen vindt men, buiten de Croy's slechts weinig
verraders, buiten Philips van Commines slechts weinig afvalligen(1). Zij geven de
eerste blijken van die Bourgondische vaderlandsliefde, die zich in de XVIe eeuw
ontwikkelt. De groote invloed, welke die adel in de Staten-Generaal heeft, helpt
oneindig mede om de verschillende provinciën aan het hoofdgezag te onderwerpen.
Zoo de adel zijn leenroerig karakter verloren heeft en zich tevens verzet tegen de
particularistische strekkingen der middeleeuwen, wil dit geenszins zeggen, dat hij
maar een werktuig in 's vorsten handen is. Slechts eenige vreemde edelen, de
Humbercourt's, de Hugonet's, de Hagenbach's treden openlijk het absolutisme toe.
De meeste edelen blijven echter trouw aan het politiek stelsel der XIVe eeuw. Hun
vorstentrouw strekt niet zoo ver, dat zij geene palen aan de vorstelijke rechten zien;
zij willen niet leven onder eene ‘onbestendige en willekeurige’ heerschappij, noch
haar 's lands lotsbestemmingen onvoorwaardelijk overlaten. Zij vergen waarborgen
tegen de persoonlijke regeering en uiten zich voor een stelsel, waarbij de hertog
zonder toestemming der Staten geen oorlog mag verklaren, waarbij zijne uitgaven
geregeld worden naar de opbrengst zijner domeinen en in alle zaken maar handelen
mag na het gevoelen van zijn raad te hebben ingewonnen(2).

(1) Chastellain, deel V, blz. 284, geeft een merkwaardig bewijs van de vorstentrouw des
Brabantschen adels, tijdens de kuiperijen van den hertog van Nevers tegen Karel den Stoute.
(2) Kervyn de Lettenhove: Programme d'un gouvernement constitutionnel en Belgique au XVe
siècle. Bulletin de l'Acad. de Belgique, 2e reeks, deel XIV [1862], blz. 218. - Zie, omtrent
dat programma, Du Fresne de Beaucourt: op. cit., deel III, blz. 80, die meent dat het opgemaakt
werd door Hugo de Lannoy.
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Hoofdstuk II
Staats- en bestuurswezen
Zeldzaam voorbeeld van duurzaamheid van in der haast geschapen instellingen: Het
door de hertogen van Bourgondië gestichte staats- en bestuurswezen bleef, in zijne
hoofdtrekken, tot het einde der XVIIIe eeuw in de katholieke Nederlanden bestaan;
die instellingen waren zelfs, gedurende hetzelfde tijdperk, de grondvesten van de
staatsregeling van de republiek der Vereenigde Nederlanden(1). Voorwaar een blijk,
dat zij voortreffelijk waren en dat degenen, die zich op het standpunt van de
behoudsgezinden der XVe eeuw plaatsen en daarin slechts der bevolking hatelijke
en tegen 's lands overleveringen strijdige nieuwigheden zien, het mis hebben.
Dat de hertogen dikwerf Frankrijk's voorbeeld nagevolgd hebben, is overigens
onbetwistbaar en zal ook geen verwondering baren(2). Inderdaad, nergens dan in dit
koninkrijk, hadden de grondregelen van den modernen Staat zich zoo volkomen
ontwikkeld. Reeds in de XIVe eeuw hadden de Belgische vorsten, in hunne poging
tot staatkundige hervorming, dat land als toonbeeld genomen; het huis van Bourgondië
week van den reeds ingeslagen weg niet af. Het slaagde in zijn pogen, naarmate de
vereeniging der verschillende Nederlandsche vorstendommen tot een enkelen Staat
de centralisatie der regeering

(1) P.L. Muller: Nederland en Zwitserland, blz. 21 (Geschiedkundige opstellen aan R. Fruin
aangeboden, 's Gravenhage. 1894).
(2) De Fransche monarchale instellingen golden, reeds in de XIVe eeuw, in de oogen van de
Nederlandsche vorsten en van hunne raadsheeren als navolgenswaardige voorbeelden. Zie,
b.v., Philips van Leiden: De cura reipublicae, blz. 39.
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noodzakelijker maakte. Zoo het tal van Fransche instellingen invoerde, was dit
geenszins wegens den uitheemschen oorsprong derzelve, doch wegens dringende
staatkundige noodwendigheden. De Nederlanden onderhielden overigens al te innige
betrekkingen met Frankrijk, dan dat zij aan dezes invloed ontsnappen konden. Zij
namen gedeeltelijk zijn politiek stelsel aan, evenals zij vroeger zijne ridderschap en
zijn godsvrede aannamen, en 't is weer door hunne bemiddeling, dat dit stelsel zich
in Duitschland verspreidde. Men weet inderdaad, dat Maximiliaan, op het einde der
XVe eeuw, aan Oostenrijk eene inrichting gaf, geschoeid op de leest van die der
Bourgondische Staten(1).
Overigens dient het belang van die aan Frankrijk ontleende hervormingen niet
overdreven. Door den aard der zaken, was het aan het huis van Bourgondië niet
mogelijk eene zuiver monarchale regeering in zijne Staten in te voeren. Vooreerst,
berust zijne heerlijkheid op geenerlei rechtstitel. Als vazallen èn van den Franschen
koning èn van den Duitschen keizer, mogen de hertogen zich niet als dezer gelijken
achten, noch zich als dusdanig vóór hunne onderdanen aanstellen. Hoewel zij
verzekeren, dat zij hun gezag van God kregen(2), staat hun opperleenheer tusschen
God en hen. De keizer weigert hun den koningstitel, en de boden, die het Parlement
van Parijs hun soms stuurt, herinneren hen, dat Vlaanderen een leen der Kroon blijft.
Overigens laten de Vlaamsche steden niet na, - als hare belangen zulks eischen, beroep te doen op dat opperleenheerschap, dat zij zoo lang betwistten. Zij vinden
daarin een wapen tegen de hertogelijke ambtenaren; onder Karel den Stoute zullen
zij het inroepen om aan de rechtsmacht van het Parlement van Mechelen te
ontsnappen.
Voorzeker is daaraan niet veel gelegen. Duitschland's en Frankrijk's
opperleenheerschap over de Bourgondische Staten blijft zuiver theoretisch: de
hertogen zijn machtig genoeg om zijne handdadige uiting te beletten. Niet buiten,
doch binnen de Nederlanden, verrijst de grootste hinderpaal tegen de samen-

(1) S. Adler: Die Organisation der Zentralverwaltung unter Kaiser Maximilian I, Voorwoord
(Leipzig, 1886).
(2) Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 257.
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stelling van eene monarchale en gecentraliseerde regeering. Want geen enkel
grondgebied verloor, bij het overgaan onder het nieuwe vorstenhuis, zijne
zelfstandigheid, zijne staatsregeling noch zijne privileges. In elk hunner is de hertog
een afzonderlijke vorst: voor de Vlamingen is hij niets dan graaf van Vlaanderen,
voor de Henegouwers niets dan graaf van Henegouw, voor de Brabanders niets dan
hertog van Brabant enz. De Bourgondische Staat is dus in werkelijkheid eene
vereeniging van aaneengrenzende Staten, welke dat gemeenschappelijk
hereenigingspunt en dat eenheidsgrondbeginsel mist, die het hooger gezag der kroon
aan eene monarchale regeering geeft. Derhalve steekt de stelling van de hertogen in
de Nederlanden ongemeen af bij die, waarover de koning van Frankrijk in zijn rijk
beschikt. In stede van, als hij, eene algemeene macht te hebben, bezitten zij eene
bijzondere macht in elk grondgebied; die macht, die opvolgenlijk door erfenis
verkregen werd, verschilt naarvolgens de streek, zoowel door haren aard als door
hare uitgestrektheid.
Het was dus eene zeer moeilijke taak, boven die verschillende stelsels, eene
gemeenschappelijke en, in zekere mate, eenvormige regeering te scheppen. De
hertogen mochten er niet aan denken, de in den loop der XIVe eeuw tot stand gekomen
staatsregelingen brutaalweg te vernietigen. Alleen in het Land van Luik, dat door
eene gewelddadige verovering in hun bezit gekomen was, werden de aloude
instellingen door volstrekt absolutisme vervangen. Overal elders, hoedden zij zich
wel de bestaande gebruiken aan te raken en, behalve gedurende de laatste jaren van
Karel den Stoute, nam hunne regeering schier altijd de wettelijke vormen in acht.
Door een zonderling mengsel van behoudsgezindheid en vooruitgang, komt de
staatsregeling, die zij aan de Nederlanden gaven, tamelijk wel overeen met de
bouwkunde van dien tijd, waar de Gothische stijl den invloed van de Renaissance
ondergaat. Het behoud van elke plaatselijke zelfstandigheid belet den monarchalen
geest geenszins, zich op tweeërlei wijzen te uiten. De hertogen beijverden zich, eerst
vooral, in elk gewest, als orgaan van hun gezag, een rechtstreeks van hen afhangend
nieuw bestuur te scheppen. Op dat aldus voorbereid terrein, stichtten zij instellingen,
die hun werk vol-
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tooiden en aan de Nederlanden de politieke eenheid gaven, welke hunne territoriale
eenheid bekrachtigde.

I
Kort na de troonsbestijging van Philips den Stoute als graaf van Vlaanderen, verschijnt
het eerste modern regeeringswerktuig in de Nederlanden. Op 15 Februari 1386, werd
de ‘Raadkamer’ van Rijsel ingericht, en dit is het uitgangspunt van een nieuw tijdperk
in de geschiedenis der Belgische staatsregeling(1). Die verschijning is zoo nieuw als
de vervanging, in de XIIe eeuw, van feudale burggraven door bezoldigde en afzetbare
baljuws.
Ongetwijfeld was die groote hervorming voorbereid. Sedert het begin der XIVe
eeuw, toonde het bestuurswezen, in elk vorstendom, eene merkbare neiging tot
samentrekking in handen van den leenheer. Van den dag zelf, waarop de drie standen
in de ‘parlementen’ (of Statenvergaderingen) een middel bezaten, om in staatkundige
zaken hunne stem te laten hooren, ontsnapte anderzijds de vorstelijke raad aan hunne
bemoeiing. De oude leenroerige curia, wier lidmaatschap nog slechts een eeretitel
was, verloor alle beteekenis. De vorst schudde de verplichting af, zijne vazallen
geregeld rondom zich te vergaderen. Voortaan stelde hij alleen zijn raad samen. Hij
koos daartoe, naast zijne bloedverwanten, lieden van beproefde toewijding voor zijn
persoon en vooral, meer en meer, rechtsgeleerden van beroep, uit de burgerij of de
geestelijkheid. Sedert dan, was de ‘raad’ bij uitnemendheid het orgaan van het
vorstelijk gezag. In Vlaanderen was zijne bevoegdheid reeds in 1369 zoo omvattend,
dat Lodewijk van Male een bijzonderen raad of ‘Audientie’ instelde, die uitsluitend
met rechterlijke zaken belast was(2).

(1) Gachard: Notice historique sur les anciennes chambres des comptes de Belgique, blz. 71-80
(Brussel, 1836). - Vergel. Placcaerten van Vlaenderen, I, blz. 237 (Antwerpen, 1662). - Voor
de bevoegdheid van den raad en zijne latere wijzigingen, zie Wielant: Recueil des antiquités
de Flandre. Corpus chron. Flandr., deel IV, blz. 114 en volg. Vergel. N. de Pauw: Bouc van
der Audiencie. Acten en sentencien van den Raed van Vlaenderen in de XIVe eeuw, deel I
(Gent, 1901).
(2) Zie hooger, blz. 187.
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Die ‘Audientie’, die gedurende de burgeroorlogen verdween, was de voorbode van
de door Philips den Stoute te Rijsel ingestelde Kamer ‘om raad te houden over de
justitie en over de rekeningen onzer graafschappen Vlaanderen, Artesië, Nevers en
Réthel en onzer steden Antwerpen en Mechelen, met inbegrip van Rijsel, Dowaai
en Orchies’. Toch bestaat een hemelsbreed verschil tusschen ‘Audientie’ en Kamer.
Deze is geene hervorming van de eerste, doch eene gansch nieuwe, zeer gewichtige
inrichting. Vooreerst, strekt haar rechtsgebied zich niet alleen tot Vlaanderen, doch
tot alle niet-Bourgondische heerlijkheden des hertogs uit. Dat is eene belangrijke
nieuwigheid, een eerste stap tot samentrekking. Inderdaad, tot hiertoe had elk
vorstendom zijne bijzondere, van de andere vorstendommen onafhankelijke
instellingen bezeten. Elk hunner was een kleine Staat met eigen bestuurswezen, en
dus vrij van alle vreemde tusschenkomst. Tot op het einde der XIVe eeuw, had
gemeenschap van vorst nooit aanleiding gegeven tot gemeenschap van bestuur.
Hoewel Brabant en Limburg, Henegouw en Holland onder een zelfde vorstenhuis
vereenigd waren, bleven hunne gewestelijke instellingen onveranderd. Toen Philips
de Stoute de bevoegdheid van de Kamer van Rijsel tot verschillende onderscheiden
gewesten uitstrekte, brak hij voor de eerste maal met de overlevering. De politieke
afzondering hield op, en de leenroerige Staten begonnen op provinciën te gelijken.
Bij dat eerste verschijnsel, komt een nog treffender. Terwijl de ‘Audientie’ van
Lodewijk van Male maar zes of zeven maal per jaar, nu eens in eene, dan in eene
andere Vlaamsche stad vergaderde(1), blijft de nieuwe Kamer standvastig te Rijsel.
Zij heeft een eigen lokaal, kantoren, een archief enz.; hare voor het leven aangestelde
raadsheeren vergaderen alle dagen, 's morgens en 's avonds, om hun ambt waar te
nemen. Die tot hiertoe in de Nederlanden ongekende bestendigheid heeft zeer
gewichtige gevolgen. De vervanging van het herderstijdvak door het landbouwtijdvak
bracht aan het maatschappelijk leven in de eerste eeuwen onzer geschiedenis geene
grondiger verandering

(1) V. Gaillard: L'Audience du comte. Bulletin de l'Académie de Belgique, 1e reeks, deel XXI
[1854], blz. 507.
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toe, dan bedoelde hervorming aan het bestuurswezen doet ondergaan. Inderdaad,
niet alleen leggen de instellingen tienmaal meer arbeid af, doch bovendien worden
zij grondig gewijzigd. De raadsheeren van de Kamer van Rijsel hebben eene vaste
betrekking, zij worden ambtenaren van beroep, wezenlijke magistraten, echte
vakmannen. Zij wijden zich gansch aan hun ambt en leven uitsluitend van hunne
jaarwedde. Het is hun verboden belastingen te pachten, kerkmeester te wezen of te
koopmanschappen. Als zij uit de steedsche bevolking komen, moeten zij afstand
doen van het poortersprivilege. Zij hangen nog alleen af van den vorst; zij zijn alleen
voor hem aansprakelijk, ja mogen schier aan anders niet denken dan aan zijn dienst.
Zij zitten in hunne kantoren opgesloten, beraadslagen met gesloten deuren, hebben
geene aanraking met het publiek, tenzij door het toedoen van al de zwarigheden eener
ingewikkelde en gestrenge rechtspleging; daardoor zijn zij aan allen vreemden invloed
onttrokken. Opstanden of wapeningen, die in de steden zoo dikwijls op de beslissingen
der schepenen wegen, hebben geen vat op die van de bevolking afgezonderde en
afgescheiden rechtsgeleerden. Zij spreken wijs en onpartijdig recht. Voortaan bieden
de magistraten, in hunne rechtbank, ernstige waarborgen van onafhankelijkheid aan.
De vorst stelt wel de rechters aan, doch hij kan hun niet opleggen in dezen of genen
zin te vonnissen. Nu rechtspleging een bijzonder beroep wordt, ontsnapt zij aan zijne
willekeur en kent zij niets meer dan recht. Meer nog: de hertog onderwerpt zich zelf
aan de controle der Kamer; zij moet toezicht houden over zijne ambtenaren en zijne
uitgaven nazien.
Inderdaad, de Kamer van Rijsel, die teenemaal van de ‘Audientie’ verschilt, is
niet alleen eene rechtbank, doch bovendien eene rekenkamer. Terwijl zij de
hertogelijke baljuws vonnist, in beroep beslist over de haar voorgelegde gedingen,
de misdaden tegen de openbare orde (veeten of vriendenoorlogen, plundering door
soldaten, verdrukking van zwakken door machtigen) ambtshalve onderzoekt, moet
zij nog het gedeeltelijk verpande of verkochte domein herstellen en kennis nemen
van de rekeningen van alle ontvangers en ambtenaren uit haar gebied. Die
bevoegdheid is zelfs het zwaarste en gewichtigste
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deel harer taak en doet haar verschijnen als eene in 't belang van den vorst ingevoerde
magistratuur. Doch vorstelijk belang strookt hier met algemeen belang, vermits het
eene onpartijdige rechtspleging en een geregeld bestuur doet ontstaan.
Men begrijpt hoeveel wantrouwen de Kamer van Rijsel aanvankelijk de groote
steden inboezemde. Inderdaad, tegenover het door haar vertegenwoordigd privilege,
verschijnt de Kamer bij uitnemendheid als het orgaan van het gemeen recht, en hare
voor eenieder gelijke rechtspraak steekt geweldig af bij de rechtspraak der schepenen,
die steeds den niet-poorter aan den poorter offert. Anderzijds werd Vlaanderen's
territoriale zelfstandigheid bedreigd door die rechtbank, welke naast het graafschap
zoovele andere hertogelijke domeinen onder haar ambtsgebied telde.
Doch niet al de klachten der Vlamingen worden verklaard door het stedelijk
particularisme. Zoo Philips de Stoute verscheidene raadsheeren van Lodewijk van
Male in zijne Kamer opnam, had hij er ook Bourgondiërs en Franschen aangesteld,
die hunne Vlaamsche ambtgenooten op de hoogte van hunne nieuwe betrekking
moesten brengen(1). Rijsel, dat hun als verblijfplaats aangewezen was, lag buiten het
graafschap, en de Kamer bediende zich uitsluitend van de Fransche taal. Daardoor
verwekte de instelling der Kamer des te meer ontevredenheid, daar, sedert het begin
der regeering van Lodewijk van Male, de Vlaamsche taal gewoonlijk gebruikt werd
in de betrekkingen tusschen vorst en onderdanen. Geen wonder dus, dat Jan zonder
Vrees, reeds bij zijne troonsbestijging, door talrijke klachten overvallen werd. Men
vroeg hem, de bevoegdheid der Kamer tot de zaken van het graafschap te beperken,
de Kamer naar eene stad ‘binnen der Leye’ te verplaatsen en de pleiters hunne
‘moederlijke taal’ te laten spreken(2). De eerste vraag kon natuurlijk niet toegestaan
worden, doch beide anderen

(1) In 1409 beslist Jan zonder Vrees, dat de procureur bij de Kamer, ‘al zijne ambtelijke berichten
in het Fransch zal afkondigen, opdat de heer kanselier en anderen, die het Vlaamsch niet
machtig zijn, ze zouden kunnen onderzoeken’. Placcaerten van Vlaenderen, I, blz. 238.
(2) Verzameling van XXIV origineele charters enz. van de provincie van Vlaenderen (Gent,
onged. [1787-1788]).
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werden gereedelijk ingewilligd. Dat gaf den hertog meteen de gelegenheid het werk
zijns vaders te verbeteren en het, om zoo te zeggen, in de Nederlanden inheemsch
te maken, door het zijn verdacht karakter van vreemde nieuwigheid te ontnemen.
Hij verdeelde de Kamer in twee afzonderlijke colleges. De bevoegdheid in zake
geldwezen werd opgedragen aan eene Rekenkamer, die te Rijsel bleef, terwijl de
rechtsbevoegdheid overging op een college, dat, als ‘Raed van Vlaenderen’, te
Oudenaarde opgericht werd.
Terzelfder tijd werd de eerste taalverordening uitgegeven, waarvan de geschiedenis
der Nederlanden gewaagt. Het Fransch bleef alleen gebruikt in de betrekkingen van
den Raad van Vlaanderen met den hertog en zijn kanselier, evenals bij de geheime
beraadslagingen der rechters. Daarentegen moest ‘alle getuigenverhoor, door gezegde
raadsheeren of hunne aangestelden afgenomen, in het Vlaamsch geschieden telkens
dat de schrifturen der partijen in het Vlaamsch opgesteld zijn’. Daarenboven werd
bevolen, dat, ‘in openbare zitting, elke partij en elke klager de taal mag spreken welke
hij verkiest, en dat men hem in het Vlaamsch moet antwoorden. En bij de debatten,
mag de Vlaming in het Vlaamsch pleiten als hij zulks verkiest(1)’. De beginselen dier
verordening bleven van kracht tot op het einde der XVIIIe eeuw. Het Fransch werd
de taal van het hoofdbeheer, buiten zijne betrekkingen met het publiek; doch eenieder
mocht vóór de rechtbanken zijne landstaal gebruiken.
Sedert dien, werd het bestaan van den Raad van Vlaanderen nooit meer ernstig
bedreigd. Hoewel hij soms nog tijdelijke oneenigheid tusschen vorst en steden
verwekte, hoewel de hertogen gedwongen waren hem beurtelings van Oudenaarde
(1405-1407) naar Gent (1407-1439), naar Kortrijk (1439), weer naar Gent
(1440-1447), naar Dendermonde (1447-1451) en naar Ieperen (1451-1463) over te
brengen, vóór dat hij voorgoed, en wèl tot het einde van het oude stelsel, te Gent
gevestigd werd, werden zijne diensten zoo zeer op prijs gesteld, dat hij door de reactie,
die in 1477 na den dood van Karel den Stoute uitbrak,

(1) Placcaerten van Vlaenderen, I, blz. 241 en volg.
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gespaard bleef. Ongetwijfeld poogden de groote gemeenten, nog zeer lang, aan zijne
rechtsmacht te ontsnappen en hare poorters aan dezelve te onttrekken. Zij wendden
zich tot het Parlement van Parijs, en deden beroep op de nominale heerschappij van
den koning tegen de werkelijke heerschappij van haren vorst. Vergeefsche pogingen.
Terwijl de steden volhardden in haren uitsluitingsgeest, waren de kleine steden en
de kasselrijen gelukkig voortaan een wapen te bezitten tegen de zelfzucht harer
machtige buren en wendden zij zich dikwerf tot den Raad. Ook de inwoners volgden
haar voorbeeld. De drie steden konden niet blijven wederstaan. Zij waren overigens
te ijverzuchtig op elkander, om eendrachtig op te treden. Ja, terwijl elke stad zich
wilde onttrekken aan de bevoegdheid van den Raad, erkende zij die feitelijk voor de
beide anderen, en riep zij die tegen dezelve in. De slag van Gaver overwon den
laatsten wederstand: sedert dien waren al de ‘wetten’ van Vlaanderen vatbaar voor
beroep.
Intusschen had de Raad van Vlaanderen eene zeer groote ontwikkeling genomen.
Hij was nu een volledig samengesteld gerechtshof. Naast de acht raadsleden en den
‘voorzitter van Vlaanderen’ vond men daar een procureur-generaal een
fiscaaladvocaat, een griffier, een ontvanger der exploiten, deurwaarders en een
charterbewaarder, die, op enkele uitzonderingen na, allen ‘Vlaamschsprekende
Vlamingen’ waren. Terwijl hij aanvankelijk als eenvoudige afvaardiging van den
raad des vorsten beschouwd werd, was hij voortaan eene onafhankelijke magistratuur.
Door het boeken, bezegelen en afkondigen van de vorstelijke verordeningen, nam
hij in zekere mate deel aan het bestuur van het land. Zijn archief, dat in zijn geheel
bewaard is, getuigt luide van zijn ijver en zijne werkzaamheid.
De Rekenkamer van Rijsel oefende, in de sfeer harer bevoegdheid, een even diepen
en heilzamen invloed. Sedert de invoering van baljuws, waren deze belast met het
innen van allerhande inkomsten, en, sedert de XIIIe eeuw, waren, in Vlaanderen en
in de andere Nederlandsche gewesten, vorstelijke ontvangers aangesteld. Al die
ambtenaren moesten geregeld rekenschap geven over hunne ontvangsten. Onder
Lodewijk van Male treft men, naast de ‘Audientie’, die het uitgangspunt
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der rechterlijke samentrekking is, reeds een zeker aantal ‘rekenmeesters’ aan. Doch
't is de Kamer van Rijsel die, voor 't eerst, een bestendig hoofdorgaan aan het
geldwezen geeft. Haar gebied, dat aanvankelijk slechts Vlaanderen. Artesië,
Fransch-Vlaanderen, de graafschappen Nevers en Réthel en de steden Mechelen en
Antwerpen omvatte, werd opvolgenlijk met het Naamsche, met Henegouw, Ponthieu
en de steden van de Somme vergroot. In dit uitgestrekt grondgebied, moesten alle
ontvangers en ambtenaren van het geldwezen jaarlijks hunne rekeningen aan de
Kamer overleggen. Deze ging ook de verrichtingen der muntmeesters na. Verkooping,
afstand, verpanding van domeinen, overgang van leenen moesten vóór haar
geschieden. Zij machtigde de betaling der uitgaven van het hof en had het recht de
boeking en de uitvoering te weigeren van de verordeningen, die strijdig waren met
de belangen van het kroondomein. De Rekenkamer, die hoofdzakelijk in 's vorsten
belang geschapen was, gebruikte, in onderscheid met den Raad van Vlaanderen,
uitsluitend het Fransch, de taal van den vorst. Een groot aantal harer leden, vooral
in den beginne, waren Franschen; deze voerden in de Nederlanden eene volmaakte
boekhouding in. De onderrichtingen van de Rekenkamer van Vlaanderen zijn
toonbeelden van wijsheid en goed beheer(1). De onschatbare rijkdommen der hertogen
zijn zeker grootendeels haar werk.
De jongerelinie van het Bourgondisch huis, die, onder Philips den Stoute, den
troon van Brabant kreeg, beijverde zich eveneens, de instellingen des hertogdoms te
hervormen. Hertog Antoon volgde de voorbeelden van zijn broeder Jan zonder Vrees.
In 1406 schiep hij te Vilvoorden eene Rekenkamer en eenen Gerechtsraad. Terwijl
de eerste zonder afbreking bleef bestaan en haar gebied in 1463 zelfs uitstrekte tot
Holland, Zeeland, Friesland en Luxemburg, gaf de andere aanleiding tot langdurige
twisten tusschen de vorsten en het land(2). Wel is waar kon Brabant tegen den Raad
dezelfde grieven als Vlaanderen niet inroepen, want hij was in 't hart des hertogdoms
gevestigd en

(1) Gachard: Notice sur les Chambres des comptes, blz. 6 en volg.
(2) A. Gaillard: Le Conseil de Brabant, deel I (Brussel, 1898).
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gebruikte de landstaal. Doch de bevoorrechte standen hadden een al te groot belang
in het rechtswezen, dan dat zij het aan den vorst afstonden. Het valt te betwijfelen
of de door Antoon ingestelde Raad ooit vergaderde. Eene andere nieuwigheid des
hertogs, de aanstelling van een kanselier van Brabant (1408), die zegelbewaarder en
eerste minister zou wezen, leed eveneens schipbreuk.
De onmacht van Jan IV en de onlusten, die onder zijne regeering uitbraken, gaven
aan de Staten - uiting van den wil der steden - de gelegenheid, het vorstelijk gezag
onder eene wezenlijke voogdij te stellen. Het ‘Nieuw Regiment’ van 1422(1) voegde
den hertog een raad toe, die zooveel als eene bestendige afvaardiging van adel en
groote gemeenten was. De instemming van dezen uitsluitend uit Brabantsche edelen
bestaanden raad was noodig voor alle belangrijke zaken, zooals verpanding of
vervreemding van domeingoederen, oorlogsverklaring, sluiting van verbondsverdragen
en teruggave van verbeurde goederen. Met stemmenmeerderheid, benoemde hij al
de ambtenaren van het hof, die hij tot het hoogst noodige beperkte. Door zijn toedoen,
werden al de ambtenaren van de steden en van het land aangesteld en afgezet. Hij
wees de personen aan, die de hertog - buiten de Brabantsche edelen - in zijnen dienst
mocht nemen. Hij ging de uitgaven des vorsten na. Ten slotte was het den hertog
verboden, bij afwezigheid zijner raadsheeren, het gevoelen in te winnen van iemand
die niet tot den raad behoorde; hij, die hem aanzette dit verbod te overtreden, werd
gestraft.
De strekkingen van het ‘Nieuw Regiment’ zijn alleszins behoudsgezind. De beide
bevoorrechte wereldlijke standen, die dat stelsel uitdachten, trachten vooral hunne
stelling in het hertogdom te bewaren. De ambten van raadsheeren zijn uitsluitend
aan Brabantsche edelen voorbehouden, om de gevaarlijkste vijanden der vrijheden,
w.z. vreemdelingen en rechtsgeleerden, uit 's vorsten omgeving te houden. De
overwegende rol, die aan den adel gegund wordt, is overigens meer schijn dan
werkelijkheid. Inderdaad, aan de drie groote steden, Brussel, Leuven en

(1) Placcaerten van Brabandt, IV, blz. 379 (Brussel, 1648). Zie Dynter: Chron. duc. Brab., deel
III, blz. 427.
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Antwerpen, wordt een bestendig toezicht over den hertogelijken raad erkend. Het
‘Nieuw Regiment’ moest Brabant leiden tot eene regeeringloosheid, in den aard van
die, waartoe het uitsluitend overwicht der burgerij, in het midden der XVe eeuw, het
Land van Luik en Gelder dreef. Doch het bleef slechts zeer korten tijd in zijn geheel
bestaan. Reeds in 1423 stelde Jan, naast hetzelve, te Brussel eene bestendige
Raadkamer in(1). Deze bleef bestaan onder zijn opvolger Philips van Saint-Pol, die
ook het ambt van kanselier van Brabant herstelde.
Toch bestond de door het ‘Nieuw Regiment’ geschapen raad nog, toen Philips de
Goede het hertogdom erfde. De nieuwe hertog bracht er dadelijk eene kenmerkende
wijziging aan toe. Hij verkreeg van de Staten, dat daarin twee vreemde raadsleden,
die genoegzaam Vlaamsch kenden, zouden worden opgenomen. De door den kanselier
voorgezeten raad bestond voortaan uit zes leden, waarvan vier door het land en twee
door den vorst aangesteld waren. Doch hij had zijne levenskracht verloren. Hij kon
zich wel verzetten tegen een vorst die ‘slechts hertog van Brabant was’, doch hoe
zou hij zich opdringen aan Philips, die vele andere vorstendommen buiten Brabant
bezat? De raad bleef nog eenige jaren werkeloos bestaan en werd toen afgeschaft.
Zijn naam, ‘Hof van Brabant’, werd overgenomen door de naast hem bestaande
Raadkamer, waaraan sedert 1441 een procureur-generaal toegevoegd was(2).
Holland, met zijne aanhoorigheden Zeeland en Friesland, maakte dezelfde evolutie
door(3). In 1428 stichtte Philips er een bestendigen raad, die, evenals de eerste Kamer
van Rijsel, toezicht over rechts- en geldwezen had. Dat ‘Hof van Holland’, dat
ongeveer het midden hield tusschen de uitsluitend door den vorst aangestelde Kamer
van Rijsel en het teenemaal door de Staten samengesteld ‘Nieuw Regiment’ van
Brabant, bestond

(1) A. Gaillard: op. cit., deel I, blz. 14.
(2) De Staten verklaarden, dat de aanstelling van een procureur-generaal in strijd met hunne
privileges was. Philips gaf schijnbaar toe en beloofde het ambt af te schaffen, doch stelde
altijd de uitvoering dier belofte uit. Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 248
(3) Th. van Riemsdijk: De oorsprong van het Hof van Holland, in Geschiedkundige opstellen
aan R. Fruin aangeboden ('s Gravenhage, 1894). Gachard: Notice enz., blz. 98-99.
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uit negen ridders, waarvan drie door Jacoba, drie door Philips en drie door het land
aangewezen waren. Doch weldra benoemde de hertog alleen al de leden; hij gaf hun
een kanselier tot voorzitter, voegde hun een procureur-generaal toe, en nam hen,
voor het grootste deel, niet meer onder den adel, doch onder de rechtsgeleerden. In
1463 moesten ten minste vier leden van het Hof licentiaat in de rechten zijn. Meer
nog, evenals in Brabant en Vlaanderen, werden geldwezen en rechtswezen gescheiden.
In 1446 werd eene Rekenkamer van het Hof van Holland afgezonderd en te 's
Gravenhage gevestigd; zij bleef daar tot in 1463, toen zij met de Rekenkamer van
Brussel vereenigd werd.
De andere Nederlandsche gewesten, die minder belangrijk en minder begunstigd
waren dan Vlaanderen, Brabant en Holland, kregen zulke grondige hervormingen
niet. Philips de Goede deed voor hen niets, dan het gezag der officieren van justitie
versterken. De grootbaljuw in Henegouw, de luitenant-gouverneur en zijn raad in
Luxemburg(1) gaven aan het bestuurs- en het rechtswezen meer en meer regelmaat
en eenheid. Alleen in de met geweld ingelijfde gewesten, werden de instellingen
brutaal te niet gedaan, zonder rekening te houden met zeden noch wenschen der
inwoners. Zulks geschiedde in het Land van Luik en ook, hoewel minder gewelddadig,
in Gelder, dat dadelijk na zijne verovering door Karel den Stoute een raad in den
aard van dien der andere Bourgondische gewesten kreeg(2).
De door de oprichting van Raden gekenschetste hervorming van het rechtswezen
had snelle en heilzame gevolgen. Na enkele jaren verdwenen de nog talrijke
overblijfselen van de oude middeleeuwsche rechtspleging, evenals het rechterlijk
tweegevecht en de vriendenoorlogen(3). Voortaan was eenieder gelijk

(1) Omtrent den Raad van Luxemburg, die de bevoegdheid van een regentschapsraad met die
van een gerechtsraad vereenigde, zie N. Van Werveke: Le conseil provincial de Luxembourg
avant sa réorganisation par Charles-Quint. Publications de l'Institut de Luxembourg, deel
XL [1889].
(2) P. Nijhoff: Bijdragen tot de geschiedenis van het voormalig Hof van Gelderland (Arnhem,
1855).
(3) Zie, dienaangaande, merkwaardige voorbeelden in A. De Vlaminck: Inventaire des archives
de Termonde. Gedenkschriften van den Oudheidskundigen Kring van Dendermonde, 2e reeks,
deel III [1879], blz. 55, en in Gachard: Analectes belgiques, blz. 232 (afschaffing van de
rechtspleging gezegd clain à touche in het graafschap Namen). - De mannen van de wet van
het provoostschap Bastenaken, overwegende dat de rechters soms lezen noch schrijven
kunnen, smeeken in 1469 den hertog, hun een klerk te geven, die de verklaringen der partijen
opschrijft, en hun bovendien toe te laten met den Raad van Luxemburg te beraadslagen. Van
Werveke: Publicat. de l'Inst. de Luxembourg, deel XL, blz. 297.
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voor 't gerecht; er werd geen onderscheid meer gemaakt tusschen de pleiters; de
enormia delicta, die vroeger zoo lichtelijk kwijtgescholden werden aan degenen die
ze konden afkoopen, werden onmeedoogend vervolgd. Behalve in het Land van Luik,
waar Karel de Stoute 's lands recht brutaalweg door het Romeinsch recht verving,
werd die groote hervorming overigenszonder geweld ingevoerd. De rechtsgeleerden
der Raden schaften de aloude ‘costumen’ niet af; zij bepaalden er zich bij, die aan
te vullen en te vertolken(1). Zij eerbiedigden echter zorgvuldig haren geest, en de
nieuwigheden, welke de voorstanders van het oude stelsel hun aanrekenden, bestonden
meestal in het afschaffen van schreeuwende misbruiken en verouderde gebruiken,
of in het invoeren eener billijker rechtspleging, zoodat zwakken en machtigen vóór
de rechtbank werden gelijkgesteld. Volgens den kronijkschrijver Olivier van Dixmude,
gaf de Raad van Vlaanderen blijk van eene schreeuwende partijdigheid jegens de
Vlaamsche steden: in werkelijkheid is men daarentegen verwonderd over zijne
lankmoedigheid tegenover hare aanspraken. De rechterlijke hervorming der XVe
eeuw was overigens ingevoerd, veel minder om tegen het verleden te strijden dan
om te voorzien in de noodwendigheden van het toenmalige. Zij behield het bestaande
in zijne hoofdtrekken, doch uitte zich vooral op het onmetelijk gebied, dat buiten het
middeleeuwsch oorspronkelijk bestuurswezen lag. Hare voornaamste rol was het
inrichten van de openbare rechtsvordering, van het beroep, van het toezicht over de
ambtenaren.
Wij mogen ten slotte niet vergeten, dat, behalve gedurende de eerste jaren van het
Bourgondisch tijdvak, die rol aan inlandsche rechters toevertrouwd werd. Zoo de
hertogen zich in

(1) Volgens Brunner: Das Französische Inhaberpapier, blz. 36 (Berlijn, 1879), bleven de
Nederlanden verschoond van de invoering van het Romeinsch recht, door het groot aanzien
waarin de Somme rurale - verhandeling over het gegewoonterecht, die op het einde der XIVe
eeuw (1370-1395) opgesteld werd door Jan Boutillier van Pernes bij Atrecht - bij de
Vlaamsche en Waalsche rechtbanken stond.
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den beginne tot vreemdelingen wendden om hunne Nederlandsche onderdanen de
nieuwe gebruiken aan te leeren, en zich, gedurende den overgangstijd, van de
gehoorzaamheid der Raden te verzekeren, hebben zij vroegtijdig met die doenwijze
gebroken. Overeenkomstig overlevering en privileges van elk grondgebied, vindt
men, onder de regeering van Philips den Goede, schier niets dan landslieden in elk
gewestelijk bestuur. Evenzoo werd, na eenige geschillen in den beginne, het gebruik
der landstalen - tot aan de troonsbestijging van Karel den Stoute toch - naar den
wensch der bevolking geregeld. Die feiten rechtvaardigen volkomen het Bourgondisch
huis van de zoo dikwijls geuite beschuldiging, als zou het stelselmatig de Nederlanden
hebben willen verfranschen. Zoo het Fransch, dat sedert de XIIe eeuw in de hoogere
standen der maatschappij reeds sterk verspreid was, onder de nieuwe dynastie
noodzakelijker wijze de taal van het hoofdbeheer werd, ging het daarentegen achteruit
in het inwendig bestuur der Vlaamsche gewesten. Men doorbladere slechts een
charterboek, en men zal dadelijk erkennen, dat het Vlaamsch door de plaatselijke
ambtenaren veel meer in de XVe, dan in de XIVe eeuw gebruikt werd. Verspreiding
van onderwijs bevorderde de kennis der Vlaamsche taal, ten nadeele van Latijn en
Fransch. Te Ieperen verdrong zij het Fransch, dat, heel de middeleeuwen door, de
officieele taal der gemeente geweest was(1).
De Bourgondische instellingen verloren in de Nederlanden dus vroegtijdig haar
karakter van vreemde nieuwigheid. Nergens verdrongen zij de oude territoriale
staatsregelingen. Zoo de hertogen het particularisme der steden bestreden,
eerbiedigden zij daarentegen de gewestelijke zelfstandigheid. Het monarchaal karakter,
dat zij aan het geld- en het rechtswezen in elk hunner landen gaven, hinderde
geenszins het zeer ontwikkeld politiek leven. Overal behielden de Staten het recht
de belasting te stemmen, en hunne rol wordt gewichtiger, naarmate de vorst, ten
gevolge van de gedurige vermeerdering zijner uitgaven, zich gedwongen ziet, meer
en meer beden te vragen.

(1) G. Des Marez: Note sur l'emploi de la langue française à Ypres, in G. Kurth: La frontière
linguistique en Belgique, deel II, blz. 107 en volg.
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't Is inderdaad onder het Bourgondisch huis, dat de Staten stevig samengesteld worden
en dat zij, voorgoed aan den overwegenden invloed der steden onttrokken, bij
uitnemendheid het orgaan der plaatselijke zelfregeering worden.

II
De hervormingen, die gedurende het Bourgondisch tijdvak in het bestuur der
provinciën ingevoerd werden, waren zeer belangrijk, doch zij brachten geenerlei
grondige verandering aan de staatsregeling, die elke harer sedert de XIVe eeuw bezat.
Met het door de hertogen in de Nederlanden ingerichte hoofdbestuur, dat die gewesten
tot Staten verhief, ging het er geheel anders aan toe. Inderdaad, niets van dat
hoofdbestuur bestaat, het moet heel ontworpen en geschapen worden, want de
Nederlanden, die uit onafhankelijke gewesten bestonden, maakten vóór de XVe eeuw
geen staatkundig geheel uit. Hunne verschillende vorstendommen geleken, door
hunne inrichting, zeer op elkander, zij hadden munten van hetzelfde gehalte en
dezelfde waarde en stonden met elkander in innige verbinding door handelsverdragen
en overeenkomsten voor scheidsrechterlijke uitspraak, maar toch hielden zij
ijverzuchtig van hunne plaatselijke souvereiniteit. Het groot getal vorstenhuizen was
een onoverkomelijk beletsel tot constitutioneele eenheid; zoo lang dat beletsel bestond,
was eenheid onmogelijk. De Nederlanden konden dus slechts na hunne vereeniging
onder het huis van Bourgondië een stelsel van hoofdinstellingen krijgen; door den
aard der zaken, moesten deze uitsluitend door het heerschende huis ingevoerd worden.
Zij waren uitheemsch, evenals de hertogen. Zij waren eene wezenlijke ingevoerde
nieuwigheid. Het bestuur der gewesten werd aan inlandsche ambtenaren overgelaten,
doch het hoofdbeheer werd, in den beginne toch, grootendeels aan vreemde
ambtenaren toevertrouwd. Deze waren vooral Franschen, Picardiërs en Bourgondiërs,
die de hertogen in de Nederlanden gevolgd hadden, in hunne omgeving leefden en
hunne taal spraken(1).

(1) Zij handelden, in deze omstandigheden, als de Hohenzollern's, rond hetzelfde tijdstip, in de
mark Brandenburg. F. Priebatsch: Die Hohenzollern und die Städteder Mark im XV
Jahrhundert, blz. 58, 59 (Berlijn, 1892). - Voor dezelfde handelwijze der hertogen van
Beieren, zie Riezler: Geschichte Bayerns, deel III, blz. 660 (Gotha, 1889).
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Toen Philips de Stoute de graafschappen Vlaanderen en Artesië erfde, was hij reeds
sedert twintig jaar hertog van Bourgondië; hij had zich, evenals alle vorsten van dien
tijd, een raad toegevoegd, die hem moest helpen in het bestuur van zijn hertogdom.
Doch die raad had langzamerhand zijn aanvankelijk karakter verloren. De hertog,
die sedert de troonsbestijging van zijn neef, koning Karel VI, aan de regeering van
Frankrijk deel nam, die schier voortdurend te Parijs moest verblijven, die in alle
politieke kuiperijen van dien tijd gewikkeld was, had voortaan grootere belangen
dan die van zijn erfgoed te behartigen. Daarom werd de bevoegdheid van zijn raad
gewijzigd. Deze nam geen rechtstreeksch deel meer aan het bestuur van Bourgondië,
voor hetwelk bijzondere raden voor geld- en voor rechtswezen ingesteld werden. In
stede van orgaan der plaatselijke regeering, werd hij een staatkundig college, dat met
den vorst over al zijne zaken beraadslaagde, en bestendig deel had aan al de uitingen
zijner bedrijvigheid. De hertog voegde aan de Bourgondische leden eene menigte
vreemdelingen toe. Hij bewilligde den titel en de jaarwedde van raadsheer aan al
degenen die hij in zijn raad opnam. Aldus vormde hij zich eene talrijke groep
medewerkers, die uit verschillende landen en uit alle standen der bevolking herkomstig
waren: het geleek eene nieuwe soort vazalschap, met ambtenaren in stede van
leenmannen, staatslieden in stede van toegeruste krijgers.
Die vertrouwelingen leverden aan het Bourgondisch huis de ijverigste werktuigen
zijner vorderingen. Toen het Frankrijk verlaten had om zich voorgoed in de
Nederlanden te vestigen, waren zij het in grooten getale gevolgd, evenals die
Flamencos, die, in de XVIe eeuw, Karel V naar Spanje vergezelden. Hoewel de
hertogen van lieverlede meer en meer Belgische heeren en rechtsgeleerdentot zich
trokken, bleven die vertrouwelingen toch in hoog aanzien staan. Daar zij
vreemdelingen in de Nederlanden waren, bleven zij geschaard rond den vorst, wien
zij alles verschuldigd waren en dien zij eene onbegrensde toewijding
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betuigden. Onder hunne verkleefdste dienaren telt men de Hugonet's, de
Humbercourt's, de Hagenbach's, de Lannoy's, de Lalaing's en meer anderen. Zij
wisten overigens, dat zij onder de persoonlijke rechtsmacht des hertogs stonden en
dat hij derhalve hun leven in zijne handen had. Menig raadsheer stierf op het schavot.
De getrouwen werden daarentegen rijkelijk beloond. De Lalaing's en de Croy's hebben
hun fortuin aan Philips den Goede te danken; deze doet ook beurtelings Jan Chevrot
en Willem Fillastre, de beide hoofden van zijn raad, tot bisschop van Doornijk
benoemen; hij bezorgt een kardinaalshoed aan een der zonen van zijn kanselier,
Nicolaas Rolin. Zelfs de nederigste zijner raadsheeren ontvangen blijken zijner
welwillendheid. Hij zendt hun nieuwjaarsgeschenken en doet hen trouwen met rijke
burgersdochters, zonder zelfs het oordeel dezer laatsten te vragen(1).
Aldus beschikt de hertog over eene menigte voortreffelijke medewerkers. Daar
zij slechts van hem afhangen, wijl zij door hem aangesteld en betaald worden en aan
zijn hof leven, waar velen van hen het ambt van kamerheer, hofmeester of stalmeester
bekleeden, maken zij zijne politieke lijfwacht uit. Inderdaad, verscheidene dier
raadsheeren volgen hem op reis en ten krijge. Tijdens het gehoor, zijn er steeds
eenigen aan zijne zijde, om hem hun gevoelen toe te fluisteren of hem zijn antwoord
voor te zeggen(2). Anderen zijn gezanten, stadhouders van provinciën, bevelhebbers
van legers of vestingen. Door hun toedoen, oefent zijn gezag zich uit in alle zaken,
die buiten het bereik van de door hem bezworen landsprivileges vallen. Dat gebied,
waarin hij naar goeddunken handelt, is nog zeer uitgestrekt. Het omvat immers heel
de buitenlandsche politiek, het toezicht over het beheer der provinciën, de aan de
rechtspraak des vorsten voorbehouden gevallen, de genadebrieven, het geldwezen,
het toezicht over domeingoederen, legers en oorlogsvloot. In de sfeer van dat gebied,
viert het absolutisme

(1) Duclercq, deel III, blz. 246. Chastellain, deel III, blz. 82. Vergel. Van Doren et Hermans:
Inventaire des archives de Malines, deel III, blz. 174. - Het staat vast, dat de hertogen talrijke
willekeurige daden ten voordeele hunner raadsheeren en dienaren begingen.
(2) Zie een merkwaardig voorbeeld in La Marche, deel II, blz. 24.
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vrijen teugel. 's Hertogs bevelen zijn wet, en de verordeningen, welke die vertolken,
eindigen geregeld met de woorden: ‘aldus behaagt ons en zal geschieden’, die voor
het ‘welgevallen’ van den koning van Frankrijk niet onderdoen.
Het hoofdbeheer werd versterkt en verbeterd naarmate het Bourgondisch huis
machtiger werd. Reeds van den beginne af, behoort daarin de eerste plaats aan den
kanselier van Bourgondië. Door dien ambtenaar, dien de spitsvondige staatkundigen
van dat tijdvak, in Frankrijk, aan de mindere vorsten ontzegden en enkel den koning
voorbehielden(1), verraadt het hertogelijk gezag zijn monarchaal streven. Onder Philips
den Stoute is de kanselier, volgens het middeleeuwsch gebruik, schier altijd een
geestelijke(2). Doch sedert Jan zonder Vrees, wordt hij steeds onder 's hertogs
wereldlijke raadgevers gekozen. Gedurende het eerste tijdvak, bleven de verschillende
kanseliers slechts een klein aantal jaren in bediening; gedurende het tweede, werden
zij daarentegen voor het leven benoemd. Philips de Goede had in 't geheel maar drie
kanseliers: Jan van Thoisy (1419-1434), Nicolaas Rolin (1434-1462) en Pieter van
Goux (1465-1471); deze bleef in bediening tot zijn dood, onder Karel den Stoute,
en werd vervangen door Willem Hugonet, die, na de ramp van Nancy, door de
Gentenaars gehalsrecht werd. Tot meerdere zekerheid kozen de hertogen hunne
kanseliers steeds onder hunne Bourgondische onderdanen. Naarmate het ambt van
kanselier gewichtiger werd, verhoogde ook hunne jaarwedde, die, van 400 gouden
frank onder Jan zonder Vrees, tot 2000 gestegen was onder Philips den Goede. Doch
die jaarwedde was maar een klein deel van de verdiensten des kanseliers. Buiten de
acht frank per dag waarop hij recht had als hij buiten het hof werkzaam was, brachten
de menigvuldige zaken waarmede hij belast was hem talrijke geschenken en min of
meer wettige voordeelen op. Men weet, dat Nicolaas Rolin in den dienst zijns meesters
een kolossaal

(1) P. Viollet: Histoire des institutions politiques et administratives de la France, deel II, blz.
134, n. 5 (Parijs, 1898).
(2) Voor de hertogelijke kanseliers, zie: Mémoires pour servir à l'histoire de France et de
Bourgogne, 2e deel, blz. 4 en volg. (Parijs, 1729).
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vermogen verwierf. Op een der meesterstukken van Jan van Eyck is hij, heel in
goudbrocaat, knielend voor de heilige Maagd voorgesteld(1).
Is het, in den huidigen staat onzer kennis, moeilijk de rol van den kanselier
gedurende de eerste jaren van het Bourgondisch tijdvak vast te stellen, toch weten
wij dat hem, onder Philips den Goede, het bestuur van den Staat toevertrouwd was.
Rolin was alleszins een eerste minister en voorzeker zijn de meeste hervormingen,
die Philips in de Nederlanden doorgevoerd heeft, aan hem te danken. ‘Hij pleegde
alles alleen te besturen, zoowel in zake oorlog, als in zake vrede of geldwezen. In
alles verliet de hertog zich hoofdzakelijk op hem; en in al zijne Staten, noch in de
stad noch op het land, was er geen ambt, geene prebende, geene gift, die hij niet
verleend of doen verleenen had(2)’. Hij is grootzegel- en geheimzegelbewaarder,
voorzitter van alle Raden des hertogs, hoofd van zijn rechtswezen, hij voert met alle
vorstelijke ambtenaren rechtstreeksche briefwisseling, hij is met alle moeilijke
zendingen belast en moet verslag geven over alle belangrijke vraagstukken van
buitenlandsche politiek of van inwendig bestuur; op hem berusten al de diensten
eener regeering, die steeds uitgebreider wordt en daardoor aan het rechtstreeksch
gezag van den vorst ontsnapt(3). Als eenvoudig werktuig deszelven, heeft hij overigens
geenerlei betrekking met het publiek. Het is eene onzichtbare, ongenaakbare macht,
die door het volk gehaat wordt, omdat zij buiten alle controle staat. De hovelingen
sidderen vóór den kanselier, en het volk, dat in zijne naïve vorstentrouw het moderne
beginsel van de onverantwoordelijkheid des vorsten vooruitloopt, beschuldigt hem
van al de misbruiken waaronder het lijdt(4).

(1) Dat is de beroemde schilderij der Maagd, in den Louvre. Ook het gasthuis te Beaune bezit,
op een der luiken van het altaar, het portret van Rolin. Dit laatste is het werk van Vander
Weyden.
(2) Chastellain, deel III, blz. 330.
(3) Reeds in 1388 beslist Philips de Stoute, dat zijne rekenmeesters de brieven moeten boeken
welke hun op bevel van den kanselier gestuurd worden, daar hij zelf den tijd niet heeft,
persoonlijk alle zaken af te doen en heel te onderzoeken. Plancher: Histoire de Bourgogne,
deel III, P.J., blz. CXXXI.
(4) Mathieu d'Escouchy, deel I, blz. 373.
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Onder den kanselier staan talrijke ‘geheimschrijvers des hertogs’, ambt dat aan het
Fransch bestuurswezen ontleend is. Het zijn geene eenvoudige klerken, doch
gevolmachtigden des vorsten, die de in zijn naam verzondene brieven teekenen en
met vertrouwelijke zendingen belast worden(1). Onder hen onderscheidt zich de
‘audiencier’, die in de XVIe eeuw een der eerste staatsambtenaren wordt(2). Naast de
‘geheimschrijvers’ staan ten slotte de ‘requestenmeesters’, nog een aan Frankrijk
ontleend ambt, die de aan den Grooten Raad gestuurde verzoekschriften moeten
onderzoeken.
Die Groote Raad is, samen met den kanselier, het voornaamste bestanddeel van
het hoofdbestuur(3). Langen tijd was hij op onzekere, ongeregelde wijze samengesteld.
De hertog nam daarin op: eenige zijner bloedverwanten, verscheidene raadsheeren,
die zooveel mogelijk derwijze gekozen waren, dat elke provincie in den Raad
vertegenwoordigd was, en ten slotte ook ridders en rechtsgeleerden. Doch, tot de
eerste helft der regeering van Philips den Goede, had de Groote Raad vast personeel
noch vasten zetel. Hij volgde den hertog, en gedurig waren er raadsheeren voor eigen
zaken of voor die van den vorst afwezig. Eene verordening van 1446 gaf eene andere
inrichting aan den Grooten Raad, die nu een bestendig regeeringscollege werd. Zij
beslist, dat de hertog steeds vier of vijf raadsheeren bij zich zal hebben en dat, tijdens
zijne afwezigheid, de regeering zal uitgeoefend worden door eene groep raadsheeren,
onder voorzitterschap van den kanselier of van het hoofd van den Raad. Zij verklaart,
dat de hertog geene besluiten meer zal afkondigen, zoo zij niet eerst onderzocht en
besproken werden

(1) De kronijkschrijver De Dynter, bij voorbeeld, die ons in zijne Brabantsche kronijk zoovele
wetenswaardige bijzonderheden over zijne zendingen geeft, was geheimschrijver des hertogs.
- Omtrent de geheimschrijvers des hertogs, zie Inventaire sommaire des archives du
département du Nord, deel II, blz. 140 (Rijsel, 1872).
(2) E. Lameere: Essai sur l'origine et les attributions de l'Audiencier (Brussel, 1896).
(3) F. Brabant: Le Grand Conseil de Philippe le Bon (Bull. de la Comm. royale d'Hist., 4e reeks,
deel V [1878] en 5e reeks, deel I [1891]); J. Frederichs: Le Grand Conseil ambulatoire des
ducs de Bourgogne. Ibid., 4e reeks, deel XVII [1890] en 5e reeks, deel I [1891], II [1892];
A. Gaillard: L'Origine du Grand Conseil et du Conseil privé., Ibid., 5e reeks, deel VI [1896];
E. Lameere: L'Origine du Grand Conseil ambulatoire et du Conseil prive (Brussel, 1897)
en vooral, van denzelfden: Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne (Brussel, 1900).
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door den Raad en dat voortaan alle mondeling of schriftelijk verzoek tot den Raad
moet gericht worden. Mochten die regelen soms veronachtzaamd wezen, dan is de
beslissing niet uitvoerbaar(1).
De bevoegdheid van den Grooten Raad omvatte natuurlijk heel het gebied, dat
aan de persoonlijke behandeling des hertogs overgelaten was, wil zeggen ‘alle zaken
betreffende hofhouding en rijkspolitie, zaken betreffende genade, oorlog en vrede,
alsook de niet door de wet voorziene voorbehouden gevallen, welke “heerlijke
gevallen” genoemd werden(2)’. Hij was dus te gelijk Staatsraad en Gerechtshof. Doch
weldra werd de bevoegdheid van den Raad gescheiden, gelijk wij ook elders gezien
hebben. Reeds in 1454 had Philips de Goede er een rechterlijk consistorium ingericht,
in hetwelk hij Picardische rechtsgeleerden aanstelde(3). Onvermijdelijk moest het
werk der herinrichting van het rechtswezen in de provinciën bekroond worden met
de schepping eener hoogere rechtbank, die als beroepshof voor de onderdanen der
verschillende grondgebieden dienen zou en tevens een einde stellen moest aan de
bemoeiingen van het Parlement van Parijs in de Fransche leenen van het Bourgondisch
huis.
Karel de Stoute voltooide het door zijn vader begonnen werk. Meer nog dan zijn
vader met absolutistische denkbeelden bezield, beijverde hij zich vooral, in de
Nederlanden een stevig hoofdgezag te vestigen, dat aan de provinciën hare
zelfstandigheid moest ontnemen. Hij verstond, ze allen aan eene zuiver monarchale
regeering te onderwerpen, en de hervormingen, die hij aan het door zijn vader
gehuldigd politiek stelsel bracht, verraden een ideaal van tucht en hiërarchie. De
verordening van Diedenhoven, van December 1473, bevestigt dat streven(4).
Zij verdeelde den Grooten Raad in twee onderscheiden colleges, die elk met
bijzondere bedieningen belast waren. Een van beide, dat de Groote Raad bleef heeten,
was de Staatsraad des

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

E. Lameere: Le Grand Conseil, blz. 78 en volg.
Ph. Wielant: Antiquités de Flandre. Corpus Chron. Flandr., deel IV, blz. 104.
Ibid., blz. 134.
Placcaerten van Brabandt, IV, blz. 321.
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hertogs; het andere, dat het Parlement genoemd werd en te Mechelen gevestigd was,
werd het hoogere hof van al de Nederlandsche gewesten. Het kreeg niet alleen de
bevoegdheid, welke tot dan toe aan den Grooten Raad behoord had, het was tevens
een beroepshof voor de ‘Kamers, rechters en vergaderingen’ van Karel's
Nederlandsche bezittingen. De hertog regelde zorgvuldig zijne bevoegdheid en deed
al het mogelijke, om het een ontzag te geven, dat aan de hertogelijke majesteit en
aan zijn diepen eerbied voor de gerechtigheid beantwoordde. Het Parlement bestond
uit twee voorzitters, vier door den Grooten Raad aangewezen ridders, zes
requestenmeesters en twintig raadsheeren (acht geestelijken en twaalf leeken), die
in vier kamers ingedeeld waren(1). Verders telde men: een procureur-generaal en zijn
substituut, twee advocaten-generaal, drie griffiers, die de in 't ‘Dietsch’ ingeleide
gedingen in 't Fransch moesten vertalen, zeventien deurwaarders en een cipier. De
hertog behield het voorzitterschap van het Parlement, dat tijdens zijne afwezigheid
door den kanselier of het hoofd van den Grooten Raad waargenomen werd. Hij
bewilligde hooge jaarwedden aan zijne raadsheeren, gaf hun een scharlakenschen
mantel, beval dat dagelijks twee missen zouden gelezen worden in het paleis van het
hof, regelde stipt de tijdens het gehoor na te leven plichtplegingen. Doch vooral
beijverde hij zich, zijn Parlement tot eene modelinrichting van rechtswezen te maken.
Het moest alle dagen vijf uren zitting houden: drie 's morgens en twee 's namiddags.
Maandag, Woensdag en Vrijdag waren voor de pleidooien voorbehouden. Er waren
zeven weken vacantie, van Sinte-Magdalena tot Maria-geboorte (22 Juli tot 8
September), doch evenals in onze hedendaagsche rechtbanken, was er eene kamer
van vacantie werkzaam, die de dringende zaken afhandelde. Een opperprovoost(2)
kreeg opdracht, de misdadigers in al de heerlijkheden des hertogs te vervolgen en
aan te houden. Ten slotte werden de behoeftigen van alle gerechtskosten vrijgesteld.
Bewijst die laatste nieuwigheid hoe zeer de vooruitgang van

(1) In den beginne waren schier allen Bourgondiërs. Hunne namen staan in Commines, uitg.
Lenglet, deel II, blz. 210.
(2) La Marche: deel IV, blz. 7.
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het monarchaal gezag de denkbeelden van gelijkheid en menschelijkheid bevorderden,
toch werd het Parlement van Mechelen te vroeg geboren. Karel heeft het ingesteld
met dat zelfde ongeduld, dat zelfde gemis aan practisch verstand, die zijne
buitenlandsche politiek kenmerken. Het particularisme was in de Nederlandsche
gewesten nog al te levendig, dan dat het den hertog lukken kon, de gedroomde
rechterlijke eenmaking door te drijven. Beroep van de plaatselijke rechtbanken bij
de gewestelijke Raden werd zonder bezwaar onthaald, doch eene hoogere rechtsmacht
boven deze Raden, ontmoette een algemeenen tegenstand. Men zag in haar slechts
een werktuig van dwingelandij, en Karel's absolutistische streving rechtvaardigde
maar al te zeer de vrees zijner onderdanen. Voorzeker waren zijne inzichten
voortreffelijk, doch hij kon het volk daarvan niet overtuigen. De staatkundige
beschouwingen, die Karel aangezet hadden het Parlement van Mechelen te stichten,
om Vlaanderen en Artesië aan het rechtsgebied van het Parlement van Parijs te
onttrekken en aldus zijne souvereiniteit tegenover Lodewijk XI te bevestigen, lieten
de Nederlanders overigens teenemaal onverschillig(1). Zij waren feitelijk onafhankelijk
van Frankrijk, dat was hun voldoende; het theoretisch opperleenheerschap deerde
hen niet; integendeel, want desnoods konden zij op hetzelve tegen hunne vorsten
beroep doen. Het Parlement bleef bestaan, doch geraakte nooit in de gunst des volks.
Het was een der eerste instellingen waarvan men, in 1477, aan Maria van Bourgondië
de afschaffing vroeg.
Karel's samentrekkingspolitiek uitte zich niet alleen in de oprichting van het
Parlement van Mechelen. Schier samen met de schepping van hetzelve, beval de
hertog de vereeniging van de beide Rekenkamers van Rijsel en Brussel tot eene
enkele, die insgelijks te Mechelen zou gevestigd zijn(2). Naast haar, werden eene
Schatkamer voor het beheer der domeinen en eene

(1) Reeds in 1471 had Karel streng verboden, dat, in zijne landen, nog eene zaak vóór het
Parlement van Parijs gebracht werd (onuitgegeven verordening in het archief van het
departement Côte d'Or). Lodewijk XI beschouwde de instelling van het Parlement van
Mechelen als majesteitsschennis. La Marche, deel I, blz. 132.
(2) Gachard: Notice sur les Chambres des comptes, blz. 12 en volg.
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Generaalskamer voor het beheer der lasten en beden opgericht. Ook deze
nieuwigheden hadden geen duur. Zij werden meegerukt in den storm van 1477, en
de drie oude Rekenkamers van Rijsel, Brussel en 's Gravenhage werden hersteld.
Het beheer van financiën van den Bourgondischen Staat was overigens
voortreffelijk ingericht. De rijkdom der hertogen verstomde al hunne tijdgenooten,
en heden nog flikkert hunne dynastie, na zoovele eeuwen, als een gouden licht in het
duister verleden. Voorzeker zijn hunne ontzaglijke schatten te verklaren door de
gekende welvaart dier landen van handel en nijverheid, die zij onder hunnen schepter
vereenigden. Sedert het begin der middeleeuwen hadden de Belgische vorsten zich
steeds van hunne naburen onderscheiden, door hunne overvloedige inkomsten en
hunne weelderige hofhouding. Doch de hertogen bepaalden er zich niet bij, beden
te heffen. Zij schiepen, om zich inkomsten te verschaffen, een volledig systeem van
instellingen; zij waren de bewerkers van hun fortuin; zij konden tellen en sparen. De
weelde, die zij uit smaak en uit berekening ten toon spreidden, heeft de meeste
geschiedschrijvers misleid. Ten onrechte heeft men hen beschouwd als gewetenlooze
doorbrengers, die met volle handen het geld hunner onderdanen aan onzinnige weelde,
aan gouden en zilveren vaatwerk, aan kostbare bouwwerken verkwistten. Nu, een
groot deel dier uitgaven moet in werkelijkheid als geldbelegging beschouwd worden.
De gouden en zilveren tafelbladen, de halssnoeren, bekers, parelen en diamanten,
heel dat verblindend geflonker, dat door de rekeningen der hertogen heen schittert,
getuigt van spaarzaamheid en niet van verkwisting(1). In dien tijd van weinig
ontwikkeld kredietwezen, kon men zijn overvloed het zekerst in kostbare voorwerpen
bewaren. Al de vorsten der XVe eeuw namen hunne toevlucht tot die soort van
belegging, en zoo de hertogen van Bourgondië hen allen, in dat opzicht, verre
overtroffen, is het omdat zij door hun rijkdom en door het wijs beheer van hun

(1) In 1489 waren de juweelen van het huis van Bourgondië nog geschat op 800.000 gulden. R.
Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger, deel I, blz. 276 (Jena, 1896). - Voor de beteekenis dier
juweelen als Staatsschat, zie o.a. Chastellain, deel III, blz. 92.
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fortuin, meer dan de anderen konden overhouden(1). En toch lieten zij geenerlei
gelegenheid voorbijgaan om met hun rijkdom te pronken. Het fazantefeest, waar
Philips de Goede te midden van een overdreven prachtvertoon het kruis nam, het
huwelijksfeest van Karel den Stoute, het feest der samenkomst te Trier verblindden
gansch Europa en verspreidden wijd en zijd de faam van de macht der dynastie. Het
waren in zekeren zin politieke betoogingen: de hertogen wisten wel, dat dit geld niet
nutteloos weggeworpen was.
Eerst onder de regeering van Philips den Goede heeft de financieele macht van
het Bourgondisch huis zich ten volle bevestigd. Philips de Stoute en Jan zonder Vrees
gingen ondernemingen aan, welke niet in verhouding waren tot hunne geldmiddelen
en waren gedurig met tekort bedreigd. Doch hun opvolger liet bij zijn dood, zonder
van zijn rijken huisraad te gewagen, een fortuin van twee millioen in goud na(2). In
het burgslot van Rijsel had hij een schat bijeengebracht, waar hij nooit iets afnam(3).
Tijdgenooten ramen zijn jaarlijksch inkomen, rond 1455, op 900.000 dukaten, wil
zeggen bijna zooveel als dat van de republiek Venetië, viermaal zooveel als dat van
de republiek Florence driemaal zooveel als dat van den koning van Napels(4), dubbel
zooveel als dat van den paus en den hertog van Milaan. Toch mag men niet denken,
dat dit inkomen het land uitputte. Zoo de vervanging van het gewestelijk
particularisme door het monarchaal stelsel eene ruime vermeerdering van belastingen
medebracht, werd deze door eene billijker verdeeling gematigd. 's Lands bestuur was
nu ingewikkelder en ook kostelijker, doch de diensten, welke het bewees, vergoedden
ruimschoots de uitgaven. De verbazende voorspoed van de Nederlanden onder Philips
den Goede bewijst, dat zij geene al te drukkende lasten te dragen hadden. Hoewel
eenige poortersgezinde kronijkschrijvers over de gevraagde beden klagen, waren
deze toch niet

(1) A. Coville: Les finances des ducs de Bourgogne au commencement du XVe siècle, in Mélanges
d'histoire du moyen âge dédiés à Gabriel Monod, blz. 405 en volg. (Parijs, 1896).
(2) La Marche, deel III, blz. 56.
(3) Chastellain, deel IV, blz. 23.
(4) Eug. Müntz: La Renaissance en France et en Italie à la mort de Charles VIII, blz. 50 (Parijs,
1885).
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overdreven. Philips van Commines getuigt, dat hij ‘zijne onderdanen weinig
stroopte(1)’, en, bij den aanvang van de regeering van Karel den Stoute, die zijne
landen nochtans veel aanzienlijker beden afdwong, betaalde Vlaanderen in verhouding
minder dan Savoye, ja, dan Bretagne(2).
Wij zagen, dat Philips de Stoute, dadelijk na zijne troonsbestijging als graaf van
Vlaanderen, de Rekenkamer van Rijsel oprichtte. Onder Philips den Goede, werd de
inrichting van het geldwezen door de schepping der Kamers van Brussel en van 's
Gravenhage volledigd. Doch tevens werden hoofdinstellingen tot stand gebracht. In
1447 kreeg eene bijzondere afdeeling van den Grooten Raad het algemeen toezicht
over het geldwezen(3). Een hofmeester, een gouverneur-generaal en een algemeen
ontvanger, die boven de bijzondere ontvangers in de provinciën stonden, maakten
het hooger personeel der schatkist uit. Wij kunnen hier onmogelijk dit ingewikkeld
bestuur omstandig beschrijven, noch de talrijke veranderingen opgeven, welke het
opvolgenlijk onderging. Het zal volstaan er op te wijzen, dat het aan elken ambtenaar
van het geldwezen eene bijzondere bevoegdheid gaf, waardoor hij meer nut bewees
en zijn beheer beter kon nagezien worden. De gouverneur-generaal of schatbewaarder
zond, op 's hertogs bevel, de betaalbrieven naar den algemeenen ontvanger, die al
de bijzondere inkomsten ontving en, op het einde van elk jaar, zijne rekeningen aan
de Rijselsche Kamer moest voorleggen. De kosten van het hof werden betaald door
den hofmeester en waren dus gescheiden van de algemeene regeeringsuitgaven. Alle
ambtenaren der ontvangsten moesten een borg geven en waren aansprakelijk voor
alle ten onrechte betaalde sommen. De verordeningen in zake geldwezen werden
geboekt ter Rekenkamer van Rijsel. Deze weigerde de uitgaven goed te keuren, die
met den inhoud dier verordeningen niet overeenkwamen, zelfs als die uitgaven op
last des hertogs gedaan waren(4).

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

Commines, uitg. Dupont, deel I, blz. 19.
O. Delepierre: Précis des archives de la Flandre Occidentale, deel II, blz. 116.
E. Lameere: Le Grand Conseil, blz. 173.
Omtrent dit alles, zie Gachard: Notice sur les Chambres des comptes, en E. Lameere: Le
Grand Conseil.
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Evenals in alle middeleeuwsche Staten, waren de domeingoederen bij uitnemendheid
de grondslag van het geldwezen in den Bourgondischen Staat. Niet alleen verstrekten
zij den vorst zeer aanzienlijke inkomsten, doch tevens waren zij de waarborg voor
zijn krediet. De hertog verpandt ze aan de Italiaansche bankiers van Brugge, - Dino
Rapondi en Tommaso Portinari, - aan de steden of aan de heeren van zijn hof, alsmede
aan rijke poorters, als hij zonder uitstel aanzienlijke sommen noodig heeft(1). Een
aanzienlijk deel daarvan was gedurig verpand; dat verklaart de vlagen van
spaarzaamheid die de hertogen soms overkwamen; in die oogenblikken verminderden
zij de jaargelden der hovelingen of dankten zij onnutte ambtenaren af. Toch brachten
die domeinen steeds zeer belangrijke sommen op. Onder Philips den Goede werden
zij geraamd op 160.000 kronen van 40 grooten(2). Want, dank zij het voortreffelijk
beheer, het op de ontvangers geoefend toezicht, de waarborgen waarmede men de
uitschrijving der inkomsten omgaf, won het domein eenerzijds terug, wat het
anderzijds verloor. De tollen, die een dezes hoofdbronnen waren, gaven overvloedige
voordeelen aan de hertogen. Deze voerden eene menigte nieuwe tollen in of
verhoogden de reeds bestaande(3). Gerechtskosten en zegelloon waren ook eene goede
bron van inkomsten.

(1) Ehrenberg: op. cit., deel I, blz. 63, 276. - De hertogen gingen te werk als volgt als zij aan de
steden ontleenden: zij lieten haar toe, renten te verkoopen voor een bedrag, dat onmiddellijk
aan den hertog gestort werd en deze stond, als waarborg, een deel van zijn domein af. Karel
de Stoute sloot aldus, in 1472, eene leening te Namen (Borgnet et Bormans: Cartulaire de
Namur, deel III, blz: 181), te Ieperen (Diegerick: Inventaire, deel IV, blz. 5), te Brugge
(Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 45), te Gent (Van Duyse et De Busscher:
Inventaire, blz. 238), te Dowaai (Pilate-Prévost: Inventaire des archives de Douai, blz. 258),
te Kortrijk (Mussely: Inventaire, deel I, blz. 238), te Bergen (Devillers: Inventaire des archives
de Mons, deel I, blz. 216), te Aalst (D'Hoop: Inventaire, blz. 13). - Ongelukkiglijk missen
wij omstandige opgaven omtrent de leeningen van dien tijd, doch voor de financieele
betrekkingen tusschen steden en hertogen kan men met vrucht raadplegen: G. Espinas: Les
finances de la commune de Douai (Parijs, 1902).
(2) Kervyn de Lettenhove: Programme d'un gouvernement constitutionnel, waarvan spraak op
blz. 344. n. 2.
(3) Die nieuwe tollen gaven aanleiding tot herhaalde klachten. Zie, b.v., V. Fris: Dagboek van
Gent, deel II, blz. 105. - Voor den tol op de te Gravelingen ontscheepte wol, zie Gachard:
Rapport sur les dépôts littéraires de Paris et de Dijon, blz. 138, en Hanserecesse, 1431-1477,
deel IV, blz. 170, 322. - Voor Antwerpen, zie hooger blz. 331, n. 1. Vergel. Inventaire
sommaire des archives du département du Nord, deel II, blz. 164. 175.
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Doch domein noch leening waren voldoende om de kosten der regeering te dekken,
en men moest gedurig en in steeds ruimere mate belastingen heffen(1). De hertogen
hadden graag Frankrijk's voorbeeld gevolgd en bestendige bede en zoutbelasting in
de Nederlanden ingevoerd. Doch zij hadden hier met hunne onderdanen af te rekenen.
Sedert aanvang XIIIe eeuw, was de stemming over de belasting door de Staten het
kostbaarst politiek recht der Belgische gewesten; er viel niet te denken, de
overlevering aan te raken. De hertogen deden dus als hunne voorgangers en vroegen
beden aan het land. Doch onder hunne regeering werden deze voorheen tijdelijke of
buitengewone beden voortaan gewone Staatsinkomsten. Zij worden grooter en grooter.
Aanvankelijk voor één jaar, worden zij later voor verscheidene achtereenvolgende
jaren gestemd, waardoor de vorst, op geldelijk gebied, meer en meer onafhankelijk
wordt(2). Gelijk wij hooger zagen, werd de last der beden
(1) Blok: De financiën van het graafschap Holland. Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis,
3e reeks, deel III [1886], blz. 63 en volg.
(2) Bij ontstentenis eener omstandige studie over de door de Nederlanden aan de hertogen
betaalde belastingen, zal de volgende opgave, hoewel onvolledig, toch een zeker belang
bieden:
Jaar 1388:

100 000

gouden frank,
bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1397:

100 000

nobelen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1399:

1 000

nobelen, bewilligd
door Limburg.

Jaar 1408:

108 000

dubbele kronen,
bewilligd door
Vlaanderen

Jaar 1411:

60 000

kronen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1414:

100 000

gouden deniers,
bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1417:

100 000

dubbele gouden
kronen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1428 {

10 000

helmen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1428 {

60 000

pond (betaalbaar in
2 jaar), bewilligd
door Henegouw.

Jaar 1428 {

50 000

kronen (gedurende
10 jaar), bewilligd
door Holland.

Jaar 1430:

150 000

gouden nobelen,
bewilligd door
Vlaanderen.
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Jaar 1434:

40 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1436 {

150 000

nobelen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1436 {

40 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1436 {

300 000

ridders (betaalbaar
in 6 jaar), bewilligd
door Brabant.

Jaar 1438:

30 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1439 {

150 000

nobelen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1439 {

20 000

Rijngulden,
bewilligd door
Limburg.

Jaar 1439 {

36 000

kronen (gedurende 5
jaar), bewilligd door
Holland.

Jaar 1440 {

40 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1440 {

350 000

ridders, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1441:

6 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1444 {

50 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1444 {

176 000

kronen, betaalb. in 7
jaar), bewilligd door
Brabant.

Jaar 1445 {

200 000

kronen, (betaalb. in
8 jaar), bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1445 {

40 000

kronen, (gedurende
6 jaar), bewilligd
door Holland.

Jaar 1445 {

3 000

kronen, bewilligd
door Limburg.

Jaar 1446:

10 000

pond, bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1448:

40 000 pond,
bewilligd door
Henegouw

Jaar 1451 {

120 000

pond. (betaalb. in 6
jaar), bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1451 {

150 000

ridders, bewilligd
door Brabant.
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Jaar 1452:

40 000

kronen (gedurende
10 jaar), bewilligd
door Holland.

Jaar 1453:

5 000

pond (voor den
oorlog tegen Gent),
bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1456:

150 000

kronen (betaalbaar
in 6 jaar), bewilligd
door Brabant.

Jaar 1457:

100 000

pond (betaalb. in 5
jaar), bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1459 {

46 000

kronen, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1459 {

32 500

kronen (betaalb. in 3
jaar), bewilligd door
Brabant.

Jaar 1462 {

200 000

pond (betaalb. in 10
jaar), bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1462 {

250 000

kronen (betaalb. in
10 jaar), bewilligd
door Brabant.

Jaar 1462 {

25 000

ridders (voor de
wijding van
Lodewijk XI),
bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1462 {

54 000

kronen (gedurende
10 jaar), bewilligd
door Holland.

Jaar 1465 {

36 000

ridders, bewilligd
door Vlaanderen.

Jaar 1465 {

24 000

ridders, (voor den
oorlog tegen Luik),
bewilligd door
Brabant.

Jaar 1466:

40 000

ridders, (voor den
oorlog tegen Luik),
bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1468 {

40 000

ridders, (bet. in 15
jaar), bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1468 {

1 000 000

kronen (bet. in 15
jaar), bewilligd door
Vlaanderen.

Jaar 1468 {

300 000

pond (bet. in 15
jaar), bewilligd door
Henegouw.
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verlicht door billijker verdeeling. Reeds in 1408 deed Jan zonder Vrees het ‘Transport
van Vlaanderen’ herzien, dat sedert het begin der XIVe eeuw nog steeds het aandeel
van de verschillende omschrijvingen des graafschaps regelde. In 1437 werd eene
dergelijke herziening in Brabant gedaan. Terzelfder tijd werd de belasting algemeen,
zoodat zij minder zwaar op de belastingschuldigen woog. Eerst met de groote oorlogen
van Karel den Stoute werd zij drukkend.
De oprichting van een staand leger van 10.000 man, in 1471(1), vermeerderde niet
alleen de uitgaven des hertogs: naar het voorbeeld van den koning van Frankrijk,
deed zij hem ook naar de altijddurende belasting uitzien. Nadat Karel in 1471 eene
algemeene bede van 120.000 kronen voor drie jaar bekomen had, gelukte het hem,
in 1473, nog 500.000 kronen voor 6 jaar te bekomen. Doch nu was de maat vol: in
1476, na den

Jaar 1468 {

160 000

ridders (betaalb. in 5
jaar), bewilligd door
Brabant.

Jaar 1469:

28 000

pond, voor de Blijde
Inkomst der hertogin
(betaalb. in 15 jaar),
bewilligd door
Henegouw.

Jaar 1471:

120 000

kronen voor 3 jaar
bewilligd door al de
provinciën.

Jaar 1473:

500 000

kronen voor 6 jaar
bewilligd door al de
provinciën.

Jaar 1475:

30 000

kronen (voor de
vloot), bewilligd
door Vlaanderen.

(1) J. de la Chauvelays: Mémoire sur la composition des armées de Charles le Téméraire dans
les deux Bourgognes. Mémoires de l'Académie de Dijon, 3e reeks, deel V [1878], blz. 139
en volg.
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slag van Granson, werd eene nieuwe vraag door de Staten-Generaal verworpen.
De centraalregeering der Nederlanden verschijnt als een organisme, dat, door den
wil des vorsten, boven de staatsregeling der grondgebieden staat. Zij ontstond
geenszins uit 's lands overlevering, en is volkomen in tegenspraak met de politieke
stelsels die, beneden haar, in de verschillende gewesten voortbestaan; inderdaad, zij
is door de dynastie zelve geschapen, schier geheel aan vreemdelingen toevertrouwd,
en grootendeels op de leest der Fransche monarchale instellingen geschoeid; zij
gebruikt geene andere taal dan Fransch; zij is onttrokken aan al ander toezicht dan
dat van den vorst en is van dezes absolutistische strekkingen doordrongen. Zij
vereeuwigt, in den Statenbond, die tegenstrijdigheid tusschen vorst en land, welke,
in de XIVe eeuw, in de kleine territoriale Staten bestond. Men is nog verre van den
tijd, waar vorstenwil en volkswil met verheven eensgezindheid zullen samenwerken
en slechts een enkele wil zullen zijn. Het hoofdbestuur bewijst wel is waar groote
diensten aan het publiek, maar is vooral in 't belang der hertogen werkzaam. Het is
veeleer het beheer van het Bourgondisch huis, dan de regeering der Nederlanden.
Hoe behendig Philips de Goede ook was, toch kon hij het niet in de gunst des volks
brengen, en, onder Karel den Stoute, die al de kracht van dat hoofdbestuur brutaal
tegen de zelfstandigheid der gewesten aanwendde, deed het allerwegen een openlijken
wederstand verrijzen.
Toch kon de regeering der hertogen nimmer het beoogde absolutisme bereiken.
Zij mag als eene gematigde monarchie beschouwd worden. De in het hoofdbestuur
ongekende politieke vrijheid is in de gewesten nog zeer levendig. Niet alleen bleef
het recht, over de bede te stemmen, geëerbiedigd, doch aan hetzelve is men de
oprichting der Staten-Generaal verschuldigd, die de staatkundige eenheid der
Nederlanden bevestigden en het door de hertogen begonnen werk voor eigen rekening
voltooiden.
Het initiatief dier groote vergaderingen is overigens aan het hertogelijk gezag te
danken. Zij zijn werkelijk eene dier ‘nieuwigheden’, die de hertogen van Bourgondië
aan Frankrijk ontleenden. Zij kunnen niet beschouwd worden als eene proeve van
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parlementarisme of als eene aan de onderdanen vergunde controle over de handelingen
des vorsten. Philips de Goede, die tot hiertoe met elk zijner gewesten moest
beraadslagen om de bede te bekomen, vond het gemakkelijker hunne afgevaardigden
te dien einde naar zijn hof te doen komen. Hij deed dit uit eigen beweging en
uitsluitend tot eigen voordeel. Hij zag in de Staten-Generaal een uitstekend middel
om het gewestelijk individualisme te verzwakken en aldus de beoefening zijner
regeering te bevorderen. Doch hij verstond, hun niet het geringste deel van zijn gezag
af te staan. Van 1463 tot 1477 vergaderden de Staten zesmaal(1), doch immer op
uitdrukkelijk bevel van den vorst, die steeds de keus had, zich tot hen of tot de aloude
gewestelijke vergaderingen te wenden. De Staten misten de constitutioneele rol,
welke die vergaderingen bezaten en boezemden, naar het blijkt, de bevolking in den
beginne een zeker wantrouwen in(2).
Zoo de Staten-Generaal als eene uit Frankrijk ingevoerde nieuwigheid moeten
beschouwd worden, moet men erkennen, dat zij vroeg of laat toch zouden ontstaan
zijn. Men was sedert lang gewend, de Staten der verschillende gewesten in eene
enkele vergadering te vereenigen(3), en als Philips prelaten, adel en goede steden van
al zijne Nederlandsche gewesten op 15 December 1463(4) te Brugge bijeenriep, was
dit slechts de uitbreiding van een aloud gebruik. Over die eerste vergadering is weinig
bekend. Men weet alleen, dat de hertog er het inzicht uitte, tegen de vijanden des
geloofs ten strijde te tiegen en rond Meimaand te Aigues-Mortes te wezen. Vervolgens
zond hij de afgevaardigden naar huis, zeggende dat hij hen later ontbieden zou, om
hun zijn inzicht betreffende de regeering zijner landen tijdens zijne afwezigheid te
laten kennen. Inderdaad eene tweede

(1) Omtrent die verschillende vergaderingen, zie Gachard: Lettre à MM. les questeurs de la
Chambre des représentants sur le projet d'une collection de documents concernant les
anciennes assemblées nationales de la Belgique (Brussel, 1841); en, van denzelfde, de beide
Rapports à M. le Ministre de l'Intérieur sur les travaux entrepris pour la formation du tableau
des anciennes assemblées nationales de la Belgique (Brussel, 1864, 1865).
(2) Luxemburg beweerde steeds, dat het niet verplicht was, afgevaardigden naar de
Staten-Generaal te zenden. Bull. de la comm. roy. d'Hist., 2e reeks, deel VII [1855], blz. 439.
(3) Zie, b.v., Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 11, 66.
(4) Duclercq, deel IV, blz. 18.
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vergadering werd insgelijks te Brugge gehouden begin 1464(1). Waren aanwezig: drie
bisschoppen, een zestigtal abten, en zoo veel edelen en lieden der goede steden, dat
zij nauwelijks plaats konden vinden in de daartoe bestemde ‘groote zaal’.
De oneenigheid tusschen Karel den Stoute en zijn vader gaf haar een buitengewoon
gewicht. Inderdaad, als Karel de bijeenroeping der Staten vernam, verzocht hij de
afgevaardigden der verschillende gewesten bij hem, te Antwerpen, te komen, eer zij
vóór den hertog verschenen. Daar beschuldigde hij uitdrukkelijk de Croy's, bracht
hunne kuiperijen aan het licht, en bad de afgevaardigden hun best te doen om hem
met zijn vader te verzoenen. Zoo deze hun zijne misnoegdheid over dien stap liet
blijken en verklaarde, van geene verzoening te willen weten, maakte de eensgezinde
wensch der Staten toch een diepen indruk op hem. Eenige weken naderhand riep hij
Karel naar het hof terug, en, in April 1465, deed hij hem, vóór de te Brussel
vergaderde Staten, plechtig als zijn opvolger en stadhouder-generaal erkennen. Die
vergadering, die men ten onrechte voor de eerste vergadering van de Staten-Generaal
der Nederlanden aanzag, is toch de eerste aan welke de vorst rechtstreeks eene bede
vroeg. De volgende vergaderingen van Atrecht (Juli 1471), Brugge (Jan.-Febr. 1473)
en Gent (Mei 1476)(2) werden uitsluitend voor de stemming over de bede
bijeengeroepen. Verre van, als het Parlement van Mechelen, na zijn dood te
verdwijnen, kregen de Staten-Generaal integendeel eene staatkundige roeping. Het
in 1477 aan Maria van Bourgondië opgedrongen ‘groot privilege’ erkende hun het
recht bijeen te komen als het hun paste en zich tegen elken zonder hunne toestemming
ondernomen oorlog te verzetten.

(1) Duclercq, blz. 24. - Omtrent die zeer belangrijke vergadering, zie, buiten de hierboven (blz.
376, n. 1) aangehaalde bescheiden, de zeer merkwaardige verhandelingen, uitgegeven door
Guesnon: Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, blz. 258 en volg. Vergel.
Devillers: Inventaire des archives des Etats du Hainaut, deel I, blz. LXXXIX (Bergen, 1884).
(2) Omtrent deze vergadering, die de vragen des hertogs verwierp, zie Gachard: Les Etats de
Gand en 1476, in Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas, deel I,
blz. 1-19 (Brussel, 1890).
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Hoofdstuk III
De economische ontwikkeling
I
Onder het Bourgondisch tijdvak, ging het met de economische ontwikkeling in de
Nederlanden als met de staatkundige ontwikkeling. Evenals in deze, bemerkt men
een overgang uit een verouderden, in een nieuwen, meer ongedwongen toestand, die
eeuwen lang zal voortleven. Staatsgeschiedenis en geschiedenis van handel en
nijverheid staan wederkeerig in innige betrekking tot elkander. De wederstand van
de poorterij tegen het vorstelijk gezag werd overwonnen, omdat de steden, in de XVe
eeuw, hare overwegende stelling op het gebied der stoffelijke belangen begonnen te
verliezen. Gelijk, in de XIIe eeuw, domeinstelsel door gemeentestelsel verdrongen
werd, zoo heeft het Staatsstelsel nu zijne eerste uitwerkselen. Nieuwe krachten eischen
eene nieuwe inrichting. De groote gemeenten trachten vruchteloos te wederstaan aan
de strooming die haar medesleept. Tot uitputting toe, strijden zij voor vrijheden en
monopolies, die niet strooken met de maatschappelijke en economische verschijnselen,
welke zich reeds op het einde der XIVe eeuw vertoonen.
Als Philips de Stoute naar Vlaanderen kwam, bood dit land, dat gedurende zes
jaren door oorlog verheerd was, het treurigste schouwspel. De Hanzeaten waren van
Brugge naar Dordrecht verhuisd, Gent had het beste deel zijner bevolking verloren,
Ieperen was half verwoest, Winoksbergen lag in puin, Oostende verzandde. Vele
polders waren verdronken; evers en wolven verwoestten de velden. In sommige
dorpen was het aantal inwoners zoo zeer gedund, dat men er de schepenbank niet
vernieuwen
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kon(1). Hoewel in mindere mate, leden ook de andere vorstendommen. In Brabant,
zagen Brussel en Leuven hunne vroegere welvaart verdwijnen; Holland en Zeeland
werden geteisterd door den strijd tusschen Hoekschen en Kabeljauwschen. Overal
oorlog: tusschen Vlaanderen en Brabant, tusschen Brabant en Gelder, bestendige
burgeroorlog in het Land van Luik.
Vijftig jaar later, daarentegen, zijn de Nederlanden weder het rijkste gewest van
Europa. Tusschen Frankrijk, dat door buitenlandschen oorlog en door burgeroorlog
ontheisterd werd, en Engeland, dat al de gruwelen van den oorlog van de Roode en
Witte Roos doorstond, ‘mochten de Nederlanden zich, beter dan alle andere
heerlijkheid ter wereld, het land van belofte heeten(2)’. In hoogdravende bewoordingen
bewondert Chastellain ‘hunne tallooze inwoners, hun rijkdom en hunne macht, hunne
handelsgewoonte, hun overvloed van allerlei goed(3)’. Hunne steden worden met
monumenten verrijkt; de vreemdeling is verbaasd over de vruchtbaarheid hunner
akkers(4). Vergeleken met Bourgondië, ‘dat geen geld heeft en op Frankrijk trekt(5)’,
genieten zij een ongeëvenaarden welstand. Alles ademt hier levenslust en die grove,
breede zinnelijkheid, die nog steeds hoofdtrekken van 's lands zeden gebleven zijn.
De vreemdelingen staan in bewondering voor de prachtige kleederdracht, voor ‘de
smulpartijen en slempmalen, die grooter en kwistiger zijn dan overal elders, voor de
stoven of badhuizen en andere prachtige, doch zedelooze feestgelagen met vrouwen(6)’.
Voorzeker mag die verbazende welvaart niet uitsluitend aan den persoonlijken,
stelselmatigen invloed van de Bourgondische

(1) Omtrent de toenmalige ellende in Vlaanderen, zie Gilliodts Van Severen: Inventaire des
archives de Bruges, deel IV, blz. 21 en volg.; Van Lokeren: Chartes de Saint-Pierre de Gand,
deel II, blz. 123. - Bijzonder leerrijk is de herziening van het ‘Transport van Vlaanderen’,
dat in 1394 door Philips den Stoute bevolen en in 1408 afgekondigd werd. Zie F. Priem:
Documents extraits du dépôt des archives de la Flandre Occidentale, deel VI, blz. 135 en
volg. (Brugge 1848-49). Kust-Vlaanderen had bijzonder te lijden gehad, daar tijdens den
oorlog een groot aantal dijken doorgespoeld waren. Zie Inventaire sommaire des archives
du département du Nord, deel II, blz. 135 en elders.
(2) Commines, uitg. Dupont, deel I, blz. 19.
(3) Chastellain, deel I, blz. xxxv.
(4) J. de Monsteriolo: Epistolae, uitg. Martène et Durand: Amplissima collectio, deel II, kol.
1417.
(5) Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 220.
(6) Commines: loc. cit., blz. 20.
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vorsten toegeschreven worden. Volksvlijt, voortreffelijke ligging der Nederlanden,
plaatselijke omstandigheden waren daarvan de eerste oorzaken. Doch het valt niet
te ontkennen, dat de vereeniging der verschillende vorstendommen tot een enkelen
Statenbond, de diepe vrede, dien men dertig jaar lang onder de regeering van Philips
den Goede genoot, en ten slotte de invoering van een geregeld en verbeterd
bestuurswezen daartoe veel hebben bijgedragen. Kortom, de hertogen verwezenlijkten,
in de XVe eeuw, het ideaal van de Vlaamsche steden van het midden der vorige eeuw.
Hunne politieke werking bracht munteenheid, vrij verkeer tusschen de provinciën,
orde en veiligheid mede. De hertogen wisten, dat hunne macht uit hun rijkdom, en
deze uit den welstand des lands ontsproten. Zij dachten voorzeker met Chastellain,
dat ‘roem en heerschappij der vorsten niet afhangt van het aanzien en de hoogheid
hunner namen, doch van hun rijkdom aan geld en vermogen en dat zij, wanneer zij
ijdele en nuttelooze uitgaven doen of wanneer zij zich tegenover hunne onderdanen
roolzuchtig en gewelddadig aanstellen, in gewichtige omstandigheden teenemaal
onmachtig zijn en hunne onderdanen dan tegenover hun nood koel en onverschillig
blijven(1)’.
In die woorden liggen reeds de handelstheorieën der XVIe eeuw besloten. In alle
geval bemerkt men, sedert het Bourgondisch tijdvak, dat de vorst, orgaan van het
openbaar welzijn, zich ijverig met de economische belangen des lands bemoeit. Hij
zoekt dezes hulpbronnen te behouden en te vermeerderen. Om de Vlaamsche
nijverheid te bevorderen, verbiedt hij den invoer van Engelsche lakens. Philips de
Goede denkt allerlei hulpmiddelen uit, om het verval van Ieperente verhelpen(2). Karel
de Stoute tracht Vilvoorden's handel te doen herleven(3). Trots het zelfzuchtig verzet
van Gent, van Ieperen en van het Vrije, beveelt hij in 1470 groote werken om de
verzanding van het Zwijn tegen te

(1) Chastellain: loc. cit., blz. 65.
(2) Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, d. III, blz. 130, 189, 207, 253, 266. - Om de
belastingen van Ieperen te verminderen, doet Karel de Stoute het door Kortrijk en
West-Vlaanderen in het ‘transport’ te betalen aandeel vergrooten. Ibid., deel IV, blz. 13.
(3) Piot: Inventaire des archives de Vilvorde, blz. 7 (Brussel, 1879).
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gaan en wellicht Brugge's handel te redden(1). Door hulp en aanmoediging der dynastie,
wordt Antwerpen in de XVe eeuw de grootste markt van 't Noorden en legt Holland
den grondslag zijner zeemacht. Philips is nauwelijks in 't bezit van Luxemburg, of
hij doet, door mijnwerkers uit het Luikerland, naar goud- en zilveraders zoeken(2).
En wellicht hadden zijne kruisvaartplannen ook voor doel, in de Middellandsche zee
naar vertierwegen voor den Nederlandschen handel te zoeken.
Ongetwijfeld heeft de economische politiek van het Bourgondisch huis geene
volkomen eenheid van richting. Hier en daar getuigt zij van tegenstrijdigheid en
gebrek aan samenhang. Daar de verschillende vorstendommen ongelijke belangen
hebben, kan een maatregel, die in 't voordeel van een hunner genomen werd, een
naburig gewest schadelijk zijn, wat vroeg of laat tot intrekking van den maatregel
leiden moet. Zoo moet het verbod van den invoer van Engelsche lakens, dat de
Vlaamsche nijverheid redden zou, ingetrokken worden, omdat het al te groote schade
aan den Antwerpschen handel berokkent. Anderzijds, worden de hertogen soms door
beschouwingen van plaatselijken aard belet, hunne beginselen stelselmatig toe te
passen. Om met Gent niet te breken, moeten zij weleens de belangen van andere
Vlaamsche steden veronachtzamen(3). In 1473 offert Karel de Stoute de vreemdelingen
aan de Bruggelingen, om dezer toestemming in de groote bede van 500.000 kronen
te bekomen(4).
In zake muntwezen uit de economische rol der hertogen zich het duidelijkst. Niet
alleen hebben zij de sedert de XIIIe eeuw door de Nederlanden gewenschte
munteenheid verwezenlijkt, doch hunne speciën onderscheiden zich door hare
voortreffelijkheid en hare duurzaamheid(5). In 1433 mocht Philips

(1) Gilliodts Van Severen: Bruges port de mer. Etude historique sur l'état de cette question, blz.
45 (Brugge, 1895).
(2) Gachard: Rapport sur les archives de Lille, blz. 268, 272 (Brussel, 1841).
(3) Zie hooger, blz. 335.
(4) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel VI, blz. 53.
(5) Omtrent de voortreffelijkheid der Bourgondische munt, zie Gilliodts Van Severen: Inventaire,
deel V, blz. 31, en Stieda: Hansisch-Venetianische Handelsbeziehungen im XV Jahrhundert,
blz. 77 (Rostock, 1894). - De invoering van volwichtige munten, waardoor de schuldenaars
benadeeld werden, veroorzaakte natuurlijk eenige voorbijgaande beroerten. Zie V. Fris:
Schets van den economischen toestand van Vlaanderen, blz. 116 en volg.
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de Goede terecht zijne munt roemen, ‘die zoo goed is dat, als elkeen weet, geen onzer
buren eene betere bezit(1)’. Sedert 1430 zijn de gouden ‘vierlanders’ gangbaar in de
gezamenlijke Nederlanden en voortaan zal dit eveneens het geval zijn met de andere
nieuwe muntsoorten. De talrijke muntverordeningen der XVe eeuw verraden reeds
zeer ontwikkelde economische denkbeelden. Zij bevestigen, dat ‘eene der
hoofdvereischten tot elke goede staatsregeling, de grondslag van het openbaar welzijn,
zoowel van Ons als van het volk, daarin bestaat, eene goede, volwichtige en duurzame
goud- en zilvermunt te hebben en te onderhouden(2)’. Zij treffen maatregelen om uit
de Nederlanden vreemde, zwakke munt te houden, die er anders de goede speciën
zou verdrijven; zij verbieden den uitvoer van goud- en zilvergeld; zij stellen in de
steden toezichters aan, die de aangeboden geldstukken kosteloos zullen wegen en
nazien; zij doen het munten nauwkeurig nagaan en beslissen, dat muntrecht niet meer
met de kaars zal toegewezen worden, ‘doch door ons zal bewilligd worden aan
gekende machtige en rijke lieden, die aan onze gezegde steden, landen en
heerlijkheden goud- en zilvergeld zullen leveren, en de kooplieden dadelijk zullen
betalen, zoodra zij “billon(3)” naar gezegde munten brengen(4)’. Reeds tracht de Staat
muntovereenkomsten met de naburige Staten te sluiten. In 1469 verklaren Edward
IV, koning van Engeland, en Karel de Stoute zich bereid ‘om te Brugge eene
conferentie te houden, ten einde den omloop hunner wederzijdsche speciën zooveel
mogelijk uit te breiden en het agio af te schaffen(5)’. De schoonheid der muntstukken,
hunne buitengewone verscheidenheid, de namaaksels die de naburige streken ervan

(1) A. Hermand: Histoire monétaire de la province d'Artois, blz. 311 (Sint-Omaars, 1843).
(2) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 538. De aanhaling is
uit den tekst eener muntverordening van 3 Juni 1466. Koninklijk archief van België:
Oorkonden en handschriften, nr 274, fol. 56-66.
(3) Billon van goud en zilver zegt men, wanneer het metaal tot onder de trappen van waarde
verzwakt is en het koper derhalve de meester speelt. Van Mieris: Beschrijving der munten
van Utrecht, blz. 30.
(4) Het is ongetwijfeld ook om het goudgeld naar het land te doen stroomen, dat men in 1434
beslist, dat de wisselbetalingen te Brugge half in zilver, half in goud moeten geschieden.
Gilliodts Van Severen: loc. cit., deel V, blz. 30.
(5) E. Nys: Les origines du droit international, blz. 290 (Brussel, 1894). A. de Witte: Conférence
monétaire internationale tenue à Bruges en 1469 (Brussel, 1893).
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vervaardigen, getuigen overigens genoeg hoe voortreffelijk het muntstelsel der
Nederlanden in de XVe eeuw was. Terwijl de hertogen in Bourgondië slechts
zilvergeld slaan, scheppen zij voor hunne rijke Nederlandsche gewesten eene
voortreffelijke goudmunt. Philips de Stoute en Jan zonder Vrees houden zich nog
aan den Vlaamschen muntstandaard van Lodewijk van Male. Doch met Philips den
Goede verschijnen nieuwe stukken van tot hiertoe ongebruikt gewicht. Karel de
Stoute doet het jaartal in gewone cijfers op zijne munten slaan en zijn voorbeeld
wordt in Frankrijk gevolgd(1).
Trots deze groote voordeelen, werd de economische bedrijvigheid der hertogen
van Bourgondië dikwijls ongunstig beoordeeld. En hoe vreemd dit voorshands
schijnen moge, toch leveren de teksten der XVe eeuw jammerlijke getuigenissen
genoeg over de ellende en de verarming des lands. Doch voor zulke klaagredenen
moet men op zijne hoede wezen. Inderdaad, zoo de XVe eeuw over het algemeen
het schouwspel eener verbazende economische bedrijvigheid vertoont, heeft zij ook
de lakennijverheid zien vervallen, die, heel de middeleeuwen door, de bron van
Vlaanderen's en Brabant's rijkdom was(2). Zij was een tijdvak èn van herboorte èn
van verval. Zij is verdeeld tusschen het verleden en de toekomst en, om ze goed te
begrijpen, moeten wij beurtelings onderzoeken wat zij vernietigt en wat zij opbouwt.

II
De onafgebroken vorderingen der Engelsche lakennijverheid sedert de regeering van
Edward III werden reeds op het einde

(1) Hermand: op. cit., blz. 319. - Sedert de regeering van Jan van Heinsberg, worden de
Bourgondische munten in het Land van Luik nagemaakt, J. de Chestret de Haneffe:
Numismatique de la principauté de Liége, blz. 189 (Brussel, 1890).
(2) 't Is juist op een Ieperling, 't is te zeggen op een inwoner van de stad die Door het verval der
lakennijverheid het ergst getroffen werd, namelijk op den kronijkschrijver Olivier van
Dixmude, dat men zich 't liefst beroept, om de ellende der Nederlanden onder de hertogen
te staven. Omtrent dien schrijver, leze men V. Fris: Les idées politiques d'Olivier de Dixmude.
Bullet. De l'Acad. de Belg., classe des lettres, 1901, blz. 295 en volg. Alle andere getuigenissen
in denzelfden zin zijn die van poorters uit groote steden; zij zijn gemakkelijk te verklaren
door de slechte luim, waarin de vermindering der stedelijke zelfstandigheid hen bracht. Men
mag hen niet op hun woord gelooven. Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz.
245-46, hebben daar sedert lang op gewezen. Men bemerke, dat alleen door Vlamingen
geklaagd wordt. In de Antwerpsche en Hollandsche geschiedenis daarentegen wordt het
Bourgondisch tijdvak als een tijdvak van vooruitgang aangeteekend.
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der XIVe eeuw een gevaar voor de Nederlanden(1). De toeneming van het overzeesch
verkeer was ten voordeele der Engelsche nijverheid gekeerd. De Hanzeschepen,
welke de havens van Groot-Brittanje bezochten, namen van daar wollen stoffen
mede, en brachten die langzamerhand in den Noordschen uitvoerhandel, welke tot
dan toe schier enkel met Vlaamsche en Brabantsche lakens voorzien werd. De
Vlaamsche steden hadden het gevaar dadelijk ingezien. Om het af te weren, wilden
zij den toegang tot het Zwijn verbieden aan alle schepen, die Engelsche stoffen aan
boord hadden. Doch die maatregel hinderde al te zeer de algemeene economische
ontwikkeling. Hij deed de Hanzeaten naar Dordrecht verhuizen, en, om ze te doen
terugkeeren, moest men hem wel intrekken. De veranderingen, die in het begin van
het Bourgondisch tijdvak in den wolhandel gekomen waren, hadden harerzijds de
rampspoedigste gevolgen. Heel de XIVe eeuw door waren eerst Brugge, dan Kales
de voornaamste, ja de eenige markt der Engelsche wol geweest. Daar kwamen de
vreemdelingen en voornamelijk de Italianen de kostbare waar halen; in 1379 had
Lodewijk van Male zelfs een recht op de te land of te water uitgevoerde wol gelegd.
Doch de voorspoed der Engelsche weverij deed de hoeveelheid beschikbare wol
verminderen en den prijs dezer grondstof stijgen(2). In het begin der XVe eeuw, klagen
de Vlaamsche lakenkoopers over de hindernissen, die zij ontmoeten op den stapel
van Kales, waar zij tot hiertoe een overwegenden invloed geoefend hadden(3). Het is
klaar, dat Engeland den wolhandel aan hunne bemoeiing zoekt te onttrekken. In 1451
bracht het tachtig jaar te voren opgelegde uitvoerrecht niets meer op, ‘wijl men uit
Vlaanderen geene wol

(1) Zie hooger, blz. 181.
(2) Zie dienaangaande een leerrijken tekst in Gachard: Documents inédits, deel II, blz. 177.
(3) ‘Hebben de Engelschen langhe tiit herwert to Calliis grote zwaer ordinancien up de Engelsche
wulle upgesat und gemaket, und bezwart de wulle van tiiden tot tiiden also zeere, dat se
nymand van daer krygen en mach, daer lakene af to makende, daer he by staende
moegheblyven, daerute dat de neringhe van der draperie, daer dit land und ander lande hiir
umme gelegen, by staen, zeer medde to nichte gheet.’ Hanserecesse 1431-1476, deel I, blz.
135 (Leipzig, 1876).
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meer over de bergen bracht, maar dat de kooplieden van Florence en elders ze naar
Engeland en naar Kales gingen halen(1).’ Te dien tijde was de Engelsche wol zoo
zeldzaam geworden, dat men wel tot groot nadeel der nijverheid gedwongen was,
ze meer en meer door Spaansche wol van slechtere hoedanigheid te vervangen(2).
Dat was het onverhelpelijk verval van de Belgische lakennijverheid. Men wachte
zich, zooals maar al te dikwijls gedaan werd, dat verval aan plaatselijke gebeurtenissen
te wijten. De burgeroorlog, die Leuven van 1378 tot 1383 teisterde, het beleg van
Ieperen, in 1382, dat de voorgeborchten der stad in gruis legde, hebben dat verval
wellicht bespoedigd, doch niet veroorzaakt. Vijftig jaar vroeger, waren zulke rampen
gauw hersteld geweest. Doch op het einde der XIVe eeuw kon de tijdelijke
ontreddering, die zij verwekten, niet verholpen worden, omdat de door eene geduchte
mededinging ernstig bedreigde nijverheid de kracht niet meer had, hare verliezen te
herstellen. De stichting der Hoogeschool in 1426 gaf eenige jaren later aan Leuven
zijn bloei terug. Doch de stad Ieperen streed vruchteloos tegen het noodlot. De
hertogen verminderden haar aandeel in het ‘Transport van Vlaanderen’ van tien op
acht pond(3), vestigden daar tijdelijk hun Raad van Vlaanderen(4), herstelden in haar
voordeel het verbod aan de omliggende dorpen, lakens te weven; alles was vergeefsch.
In 1462 is de ondergang volledig. De stad moet de Engelsche wol duurder betalen
dan de Engelsche lakens kosten en kan het dus niet langer volhouden. De
ambachtslieden, die voor hongerloonen werken, verlaten het land(5); de onbewoonde
huizen geraken in verval; de bevolking neemt gedurig af. Van 12.000 in 1412,

(1) Gachard: Rapport sur les archives de Lille, blz. 68, 69.
(2) Groote aanvoer van Spaansche wol wordt vermeld sedert 1433. Hanserecesse 1431-1476,
deel I, blz. 196.
(3) Priem: op. cit., deel VI, blz. 167.
(4) Diegerick: op. cit., deel III, blz. 206.
(5) Ibid, deel III, blz. 252. - Te Dendermonde zoekt men de uitwijking te keer te gaan, door
verhooging van het recht van ‘yssuwe’ (uitgangsrecht) voor degenen die zich naar eene
andere stad gaan vestigen. Zie A. De Vlaminck: Inventaire des archives de Termonde.
Gedenkschriften van den Oudheidskundigen Kring van Dendermonde, 2e reeks, deel III
[1879], blz. 19.
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telt zij in 1470 nog slechts 10.000 zielen. In 1486 gaat het derde der inwoners uit
bedelen(1).
Zoo de andere steden van Vlaanderen en Brabant minder door het verval der
lakenweverij getroffen werden, is dit niet omdat het verval daar minder gevoelig
was, doch omdat die steden andere bronnen van welvaart hadden of vonden. Brugge
had zijne haven en zijne bankiers, Gent zijn graanstapel. Brussel, dat de gewone
verblijfplaats van het hof was, zocht het verval der weverij door het maken van
weelde-artikelen te verhelpen(2). Mechelen werd de zetel van het Parlement. En
Antwerpen vond, in de uitbreiding zijner jaarmarkten, eene onovertroffen bron van
rijkdom. Toch liet men de aloude nijverheid niet zonder strijd verdwijnen. Op aanzoek
der steden, deden de hertogen krachtdadig hun plicht. In 1436, 1446, 1448 en 1464
verbood Philips de Goede den invoer van Engelsche lakens en garens, ‘vermits onze
landen daardoor zeer benadeeld worden tot dusverre dat de lakenweverij zeer vervallen
is, terwijl er gevaar bestaat, dat zij heel ten gronde gaat(3)’.
Het aantal zelf van die besluiten bewijst, dat het verbod niet geëerbiedigd werd.
Inderdaad, zoo de Nederlanden hunne nijverheid beschermden, moesten zij hun
handel vernielen. Sedert het begin der XVe eeuw nemen de Engelschen, wier
scheepvaart reeds met die der Hanze begint te wedijveren, meer en meer deel aan
onzen handel. Door hun toedoen, worden de jaarmarkten van Bergen-op-Zoom en
vooral van Antwerpen wereldberoemd. Van 1442 af, vestigen zij zich in menigte in
laatstgenoemde stad, wier belangrijkheid op handelsgebied weldra die van Brugge
overtreft. Van toen af, leidt Vlaanderen de economische politiek der Nederlanden
niet meer. Terwijl de groothandel zich van het Zwijn naar de Scheldestad verplaatst,
slaat hij tevens eene nieuwe richting in en offert hij de middeleeuwsche

(1) Diegerick: op. cit., deel IV, blz. 301.
(2) Omtrent de lakennijverheid dezer stad, en overigens omtrent hare economische geschiedenis
in de XVe eeuw, vindt men kostbare inlichtingen in het onlangs verschenen werk van. G.
Des Marez: L'organisation du travail dans une ville du XV siècle.
(3) Gachard: Documents inédits, deel II, blz. 176. - Reeds in 1428 had Philips van Saint-Pol
insgelijks den invoer van Engelsche lakens in Brabant verboden.
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nijverheid aan de noodwendigheden van het nieuwere tijdvak.
Toch mag men niet gelooven, dat de weverij in de XVe eeuw heel verdwijnt.
Terwijl zij in de groote steden onherstelbaar getroffen is, bloeit zij nog lang op het
platteland. Als de wevers van Ieperen in 1425 geen werk meer vinden, zijn de
getouwen in de omliggende dorpen Waasten, Kassel, Belle, Nieuwkerken, Poperinge,
Komen, Turkonje(1) zoo dapper aan den gang, ‘dat men vreemdelingen ontbieden
moet om het veld te bewerken, daar al de landbouwers nu wevers geworden zijn’.
Twee jaar later verwekt die toestand een oproer onder da Iepersche ambachtslieden,
die de schepenen beschuldigen de verordeningen niet op te volgen, waarbij de weverij
op den buiten verboden wordt(2). Doch het ging met dat verbod als met de
verordeningen tegen den invoer van Engelsche lakens. De uitsluitingsgeest had zijn
tijd gehad. Grootnijverheid kon niet samengaan met gildewezen. Zij vergde eene
nieuwe inrichting van den arbeid, die de stedelijke ambachten, met hunne privileges,
hunne beperkende verordeningen, hun engen beschermingszin niet verstrekten. Alleen
de buitenwevers, die met zeer lage loonen tevreden waren, konden zich nog tegen
de vreemde nijverheid verzetten en haar, zoo niet de vreemde, dan toch de
Nederlandsche markt betwisten. De landelijke nijverheid, dat kenteeken van het
nieuwere tijdvak, behaalt dus, in de XVe eeuw, de overhand op de steedsche
nijverheid. Te vergeefs vernieuwen de ambachten hunne verordeningen, stellen zij
een meer en meer streng toezicht in over de vervaardigde waren. In de groote
gemeenten vermindert steeds het aantal wolbewerkers, 't Is uit met het eigenaardig
aanzicht, dat de steden der XIIIe en XIVe eeuw door hun toedoen boden. De duizenden
loonarbeiders, die er eene zoo hevige maatschappelijke en staatkundige beweging
verwekten en aan hare geschiedenis een zoo woelig en heldhaftig karakter gaven,
zijn nu versmolten tot een hon-

(1) Diegerick: op cit., deel III. blz. 130. - Zie nog Diegerick: Neuve-Eglise, sa draperie enz. in:
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, deel XIV [1855], blz. 239. - Een dergelijk
verschijnsel wordt vastgesteld in het Naamsche, waar de stedelijke ambachten door den graaf
in 1420 de landelijke weverij doen verbieden. Borgnet et Bormans: Cartulaire de Namur,
deel II, blz. 353.
(2) Diegerick: Inventaire, deel III, blz, 139.
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derdtal wevers en vollers, die armoedig leven van het maken van gemeene stoffen
voor de armste standen der burgerij.
Hoe zwaar de lakencrisis der XVe eeuw ook was, toch kon zij Vlaanderen en
Brabant niet ten gronde richten. De nieuwe bronnen, welke de bewoners dier streken
zochten om in hunne behoeften te voorzien, getuigen luide van hunne wilskracht en
hun ondernemingsgeest. Naarmate zij minder wol vonden, verwerkten zij meer vlas(1).
Langzamerhand nam de in de middeleeuwen weinig beoefende linnenweverij eene
grootere uitbreiding. De Brusselsche linnenwevers vroegen reeds in 1421 om een
afzonderlijk ambacht te mogen uitmaken; in 1475 kregen zij voldoening(2). Toch
werd de linnennijverheid niet hoofdzakelijk in de steden beoefend. Daar zij in het
begin van het nieuwere tijdvak ontstaan was, werd zij natuurlijk als huisnijverheid
en vooral op den buiten bedreven. De landelijke lakennijverheid had de boeren tot
wevers opgeleid; zij versponnen en verweefden het vlas volgens dezelfde werkwijzen
als vroeger de wol. Het Bourgondisch tijdvak zag echter maar het begin dier nieuwe
economische bedrijvigheid. In de XVIe eeuw kreeg zij hare volle ontwikkeling en
het Vlaamsch linnen werd op zijne beurt het voorwerp van een levendigen
uitvoerhandel(3). De lakenweverij verplaatste zich naar het ander eind der Nederlanden.
Verviers, een ongekend Ardenner-vlek, zal daarvan, gedurende het nieuwere tijdvak,
het voornaamste centrum zijn. Niettegenstaande het verzet der Luiksche lakenwevers,
krijgen zijne inwoners op 28 Augustus 1480 het recht, hunne stoffen in de hoofdstad
te verkoopen(4); dat is voor hunne nijverheid het

(1) Een dergelijk verschijnsel doet zich rond denzelfden tijd te Florence voor, waar de vervallen
lakenweverij door de vervaardiging van zijden stoften vervangen wordt. Schulte: op. cit.,
deel I, blz. 593.
(2) Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 161, n. 8.
(3) Toch had de linnennijverheid reeds in de XVe eeuw groote vorderingen gemaakt. Eene akte
van Karel den Stoute leert ons, dat de meeste inwoners van Zwevezele van de linnenweverij
leven. Ann. de la Soc. d'Emulation de Bruges, deel VI [1844]. blz. 291. - In 1459 werd eene
verordening gegeven voor de goede meting van het van den buiten naar de Gentsche markt
gebracht linnen. E. Dubois: Handelingen van den Geschiedkundigen Kring van Gent. 1900,
blz. 315. - In de XVe eeuw vervaardigden Holland en Henegouw insgelijks linnen, dat om
zijne fijnheid gekend was. Zie Lecoy de La Marche: Extraits des comptes du roi René, blz.
133, 226. 236 (Parijs, 1873).
(4) St. Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 667.
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uitgangspunt van eene voortaan onafgebroken welvaart. De beschrijving hunner
vorderingen zou een der merkwaardigste hoofdstukken van België's economische
geschiedenis sedert het einde der middeleeuwen leveren.
Het laken werd niet alleen door linnen vervangen. De tapijtweverij, die in de XVe
eeuw te Atrecht en te Doornijk zoo bloeiend was(1), werd onder Philips den Goede
ook in Vlaanderen en in Brabant ingevoerd en bereidde zich de glansrijke plaats
voor, die zij er honderd jaar later moest innemen. Het charter der ‘Legewerkers’ van
Oudenaarde werd in 1441 bewilligd, en in 1450 werden de Brusselsche tapijtwevers
in een afzonderlijk ambacht ingedeeld.

III
De handel onderging, in de XVe eeuw, niet minder veranderingen dan de nijverheid.
Hij ook beleefde verval en herboorte. Zijne geschiedenis is deze van de steden
Antwerpen en Brugge, welke gansch tegenovergestelde strekkingen verdedigden.
Als men de zaken oppervlakkig beschouwt, schijnt het, dat Brugge onder het
Bourgondisch tijdvak het toppunt van zijn rijkdom bereikt heeft. Inderdaad, die
schoone stad schitterde toen met ongemeenen glans. Hare talrijke prachtige gebouwen,
die onder Lodewijk van Male begonnen werden, verrijkten zich in 1393-96 met de
bovenverdieping van het belfort, in 1427 met de kerk van het Heilig-Graf, in 1464
met de hallen van Damme, in 1465 met het Gruuthuse-steen, in 1478 met het huis
der Hanzeaten, in 1482 met het kooreinde van Sint-Salvatorskerk. Onder de regeering
van Philips den Goede en Karel den Stoute, schenken Jan Van Eyck en vervolgens
Memling haar in de kunstgeschiedenis eene plaats, welke voor die van Florence niet
onderdoet. Zij spreidt hare weelde bij elke gelegenheid ten toon. In 1456 ontvangt
zij den dauphin Lodewijk met den hertog, en de door de vreemde kooplieden
uitgestalde pracht, de versiering der huizen, de ‘nieuwe en vreemdsoortige’ verlichting
ver-

(1) Van Atrecht, de eerste Nederlandsche stad waar tapijtweverij beoefend werd, ging zij over
naar Doornijk, en van daar naar Oudenaarde en Brussel. Zie Guesnon: Décadence de la
tapisserie à Arras (Rijsel, 1884).

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

390
rukken de Franschen van het vorstelijk gevolg, ‘die nooit ergens zulk een rijkdom
en zulk een onthaal gezien hadden(1)’. Als, dertien jaar later, Margareta van York
naar Brugge kwam om er met Karel den Stoute te trouwen, vond zij de huizen met
gouden en zijden stoffen en met tapijtwerk behangen en hield de prachtige stoet, die
haar van de Sinte-Kruispoort tot het hertogelijk paleis begeleidde, onderweg tienmaal
halt, om de uit de heilige en algemeene geschiedenis genomen levende beelden te
bewonderen(2). Doch dat tooverachtig schouwspel mag ons niet begoochelen. In
waarheid heeft Brugge het toppunt zijner welvaart bereikt, en begint het in de XVe
eeuw te vervallen. Evenals Venetië, omringt het zich met al de pracht van kunst en
weelde, juist als zijne economische levenskracht begint te verzwakken. Voorzeker
geschiedt dat verval niet plotselings: tot in het midden der eeuw kunnen de
tijdgenooten het nog niet gissen. Handelsgebruiken worden immers maar langzaam
gewijzigd. Zij behielden te Brugge nog langen tijd eene rol, die niet meer
overeenkwam met de werkelijke macht dier stad.
Tot den dood van Karel den Stoute, bleef Brugge de eerste geldmarkt van
Noord-Europa. De vorderingen van het kapitalisme gaven het zelfs in dat opzicht
eene tot hiertoe ongekende beteekenis. De Medici stichtten er een hunner voornaamste
hulphuizen(3). Men ziet er hunne vertegenwoordigers Tommaso Portinari, beschermer
van den schilder Vander Goes, en Tommaso Guidetti ontzaglijke sommen leenen
aan den hertog van Bourgondië en aan den koning van Engeland. Andere Italiaansche
bankiers, die met alle Nederlandsche wisselaars in betrekking staan, ondernemen er
uitgebreide kredietverrichtingen, die soms op opzienbarende stakingen van betaling
uitloopen(4). De bedrijvigheid op handelsgebied schijnt overigens niet te verminderen.
Philips heet Brugge nog in 1450’ de beroemdste

(1) Chastellain, deel III, blz. 305.
(2) Olivier de La Marche, deel III, blz. 114.
(3) Ehrenberg: Das Zeitalter der Fugger, deel I, blz. 275. - Bernardo Portinari is reeds in 1441
te Brugge gevestigd. Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel V. blz. 292. In 1479 bewoont
Tommaso Portinari het door Pieter Bladelin gebouwde steen. Zie J. Weale: Bruges et ses
environs, blz. 213 (Brugge, 1884).
(4) Chastellain, deel III, blz. 314.
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stad der wereld, wegens de hoeveelheid koopwaren die er verhandeld worden en het
aantal kooplieden die er wonen(1)’. In 1468 zag men in het gevolg van Margareta van
York de verschillende ‘natiën’, vertegenwoordigd door afvaardigingen van 60
fakkeldragers, 4 schildknapen, 10 kooplieden, 10 makelaars en 24 knechten te paard
voor de Florentijnen, 60 fakkeldragers, 34 kooplieden en 24 schildknapen voor de
Spanjaards, 108 kooplieden en 6 schildknapen voor de Oosterlingen(2). Doch er zijn
te Brugge veel meer vreemdelingen, die herkomstig zijn uit Portugal, Bretagne,
Milaan, Pisa, Lucca, waaronder die Arnolfini, wiens trekken door Jan Van Eyck
vereeuwigd werden. Al die vreemdelingen waren insgelijks in ‘natiën’ ingericht en
hadden hunne consuls. In 1457 waren in de haven gelijktijdig aanwezig drie
Venetiaansche galeien, eene Portugeesche hulk, twee Spaansche karveelen, zes
Schotsche booten, twee en veertig Bretonsche karveelen, twaalf Hamburger schepen,
zonder vier walvischsloepen en een veertigtal haringbuizen te rekenen(3).
Daaruit blijkt, dat het Brugge der XVe eeuw vooral met de Zuiderlingen levendige
handelsbetrekkingen onderhield(4). De toenmalige uitbreiding van de Spaansche en
de Portugeesche scheepvaart bracht de stad veel voordeel bij. Eene menigte op hare
kaaien geloste zuiderproducten kwamen als eetwaar of huisraad in gebruik bij de
Noordsche volkeren. Onder de in 1441 door galeien en kraken aangevoerde
‘nieuwigheden’, vermeldt men ‘oranje- en grenaatappelen, olijven, citroenen,
limoenen, rozen- en Damascusolie, sukade, confituur, Oostersche haartapijten, matten,
vaatwerk van Valencia enz.(5)’. Volgens dien zelfden tekst hadden die vaartuigen ook
apen, leeuwen en papegaaien medegebracht, wat bewijst dat Brugge

(1) Gilliodts Van Severen: op. cit., deel V, blz. 345.
(2) Olivier de La Marche, deel III, blz. 113. Zie Chastellain, deel III, blz. 304.
(3) J. Finot: Etude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l'Espagne, blz.
203 (Parijs, 1899).
(4) J. Finot: op. cit. - Gilliodts Van Severen: Cartulaire de l'ancien consulat d'Espagne à Bruges,
deel I [1280-1550] (Brugge, 1901).
(5) Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 245, deel VI, blz. 6.
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toen reeds in betrekking was met de Portugeesche kantoren in Afrika; ook weten
wij, dat, in 1479, goederen naar de goudmijnen van de golf van Guinea uit Brugge
verzonden werden(1). De maagschapsbanden, die Philips den Goede en Karel den
Stoute aan het Portugeesch vorstenhuis hechtten, het verwerken van Spaansche wol
in de lakenweverij deden het scheepvaartverkeer tusschen Vlaanderen en het Iberisch
schiereiland vermeerderen. Op het einde der XVe eeuw hadden Spanje en Portugal
in den Brugschen handel een veel grooter aandeel dan eenige andere natie. Op de 75
schepen die, naar wij weten, in 1486-87, de haven binnenliepen, waren er 33
Spaansche en 6 Portugeesche(2).
Brugge kon de Zuiderlingen echter maar blijven aantrekken, als het de groote
stapelplaats van de Noorderlanden bleef. De stad had hare welvaart te danken aan
hare rol van makelaar tusschen Romaansche en Germaansche volkeren. Als eene
echte wereldstad, had zij sedert eeuwen de kooplieden van de verschillende gewesten
van Europa met elkander in betrekking gesteld en den ruilhandel bevorderd. Slechts
een gering deel van de op hare kaaien geloste goederen was voor Vlaanderen bestemd;
het grootste deel daarvan werd dadelijk weer verscheept, zoodat zij, om de schepen
een er natie te kunnen aanlokken, ook de verzamelplaats van de schepen van al de
andere natiën blijven moest. Nu, in den loop der XVe eeuw was zij dat niet meer.
Het kantoor der Hanze, door hetwelk zij zoo lang in betrekking met de Noorderlanden
was geweest, verliest gedurende dat tijdperk heel zijne vroegere beteekenis. De
‘Duitsche koopman’, door zijne oorlogen tegen Denen en Hollanders en door de
mededinging der Engelsche scheepvaart verzwakt, laat het overwicht ontsnappen,
dat hij zoo lang in de Vlaamsche stad oefende. In 1420 waren de Lieger der Duitsche
Orde nog slechts van weinig beteekenis, en dertig jaar later bevestigt Philips de
Goede, dat de Oosterlingen nauwelijks meetellen in de stad, ‘want dat zij alleen
koopmanschappen in pelswerk, en in geenerlei andere waar, zooals de Spanjaards,
Portugeezen, Bretagners en andere kooplieden der verschillende natiën, die Vlaan-

(1) J. Finot: op. cit., blz. 14.
(2) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 275.
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deren bezoeken(1)’. Ongetwijfeld is dit overdreven. Doch de feiten bewijzen klaar,
hoe de tijden veranderd zijn. Als de Hanzeaten in 1451 naar Utrecht verhuisden en
alle verkeer met Vlaanderen afbraken, om de Bruggelingen te dwingen aan hunne
eischen te voldoen, had dit dwangmiddel, dat vroeger noodlottige gevolgen zou gehad
hebben, geen het minste uitwerksel, zoodat zij in 1457 gedwongen waren, zonder
genoegdoening terug te komen.
De te Brugge door de Hanzeaten opengelaten plaats werd door niemand ingenomen.
Het verval der Vlaamsche wolleweverij en het verbod van invoer van Engelsche
lakens dreven de nog jonge scheepvaart der Merchant Adventurers eerst naar
Middelburg, en kort daarop naar Antwerpen. Terwijl de oudgeworden Hanze te
Brugge bleef, bereidde Engeland zijne economische grootheid voor, door Antwerpen's
toekomst te verzekeren. Reeds in 1407 kochten de Merchant Adventurers een huis
in die stad en in 1442-44 vestigden zij er zich in menigte(2). Italiaansche, Spaansche
en Portugeesche kooplieden, en naderhand de bankiers, volgden hun voorbeeld.
Brugge bleef nog wel eenigen tijd de officieele verblijfplaats der ‘natiën’, doch deze
deden voortaan al hare zaken te Antwerpen. De beroerten, die Vlaanderen gedurende
de regeering van Maximiliaan en Maria van Bourgondië verontrustten, bespoedigden
de uitwijking. Daarbij dient gevoegd, dat het Zwijn, dat sedert het einde der XIVe
begon te verzanden en in 1421 reeds zeer verslijkt was(3), te dien tijde onbevaarbaar
werd. De door Karel den Stoute in 1470 bevolen opening van het ‘Zwartegat’ had
den toestand geenszins verbeterd; trots de in 1486-87 uitgevoerde nieuwe werken,
bleef de bodem der haven verzanden, en wel zoo zeer, dat men, twintig jaar later, bij
laag tij, met beladen karren van den eenen oever naar den anderen rijden kon(4). Toen
reeds was de stad

(1) V. Fris: Dagboek, deel II, blz, 160.
(2) Schanz: Englische Handelspolitik, deel I, blz. 9-10.
(3) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel IV, blz. 364. Reeds in het midden der XIVe eeuw
had het indijken van nieuwe polders de verzanding verwekt van ‘de leet commende van der
Sluus tonser stede van Brugghe’. de Limburg-Stirum: Cartulaire de Louis de Male, deel II,
blz. 128.
(4) Gilliodts Van Severen: Bruges port de mer, blz. 91.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

394
nog slechts de schaduw van vroeger. Reeds in 1494 wordt vastgesteld, dat alle handel
opgehouden had en dat meer dan 4000 huizen ledigstonden, gesloten of vervallen
waren(1). Eene in 1508 gehouden jaarmarkt baatte niet. In het begin der XVIe eeuw
houdt Brugge van zijn vroegeren luister nog slechts een onbeduidenden lakenhandel
over(2). Het lag nu schier zoo diep gevallen als Ieperen.
Het verval van Brugge is een keerpunt in de economische geschiedenis der
Nederlanden. Door zijn val, maakt het middeleeuwsche handelswezen plaats voor
eene nieuwe inrichting. De vooruitgang der lange zeevaart, de toenemende
geldsomloop, de ontwikkeling van het kredietwezen brengen, reeds in de XVe eeuw,
grondige wijzigingen aan de verouderde vormen van doorvoerhandel en aan het
handelswezen zelf. In de plaats der handelsmaatschappijen der XIIIe en XIVe eeuw,
tusschen poorters van dezelfde stad opgericht met geringe, op het fortuin van elk
harer leden genomen kapitalen, komen nu machtige compagnieën die met aanzienlijke
kapitalen werken en door krediet ondersteund zijn, en aldus zaken kunnen doen in
alle voorname handelssteden van Europa. De in den handel aangelegde gelden
bereiken tot hiertoe ongekende cijfers. Tommaso Portinari zendt van Brugge naar
Venetië scheepsladingen, die op 40,000 gouden florijnen geschat worden(3). Stoute
speculateurs koopen al de aluin, al de lakens of andere waren op, en doen de prijzen
naar believen stijgen of dalen(4). De koopman wordt voortaan, door zijne briefwisseling
of door het algemeen bestuur zijner zaken, bestendig op zijn kantoor gehouden: in
de vreemde havens of nijverheidssteden wordt hij vertegenwoordigd door klerken
of opkoopers. Hoe meer de macht van het kapitaal zich bevestigt, des te noodzakelijker
worden vrije en ongedwongene economische gebruiken, tot algeheele uitzetting van
den ondernemingsgeest.

(1) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 385, 386.
(2) Gilliodts Van Severen: Les relations de la Hanse teutonique avec la ville de Bruges au
commencement du XVIe siècle. Bullet. de la comm. royale d'Hist., 4e reeks, deel VII [1880],
blz. 272.
(3) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 410.
(4) G. Von Below: Grosshändler und Kleinhändler im deutschen Mittelalter. Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik, deel LXXV [1900], blz. 10 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

395
De nauwgezette middeleeuwsche regelingen en verordeningen met hare stapelrechten,
hare privileges, hare hallen, hare gasten, hare makelaars, het gedurig toezicht waaraan
zij den vreemdeling ten voordeele van den poorter onderwerpen(1), de formaliteiten,
opgelegd aan koopen, verkoopen en wegen der goederen, strooken niet meer met
den nieuweren tijd. Het stadsrecht, dat in de XIIe eeuw het oude recht van het
landbouwtijdvak verdreef, wordt op zijne beurt te oud. Zijne rechtspleging wordt te
ruw en te weinig uitvoerig, zijne waarborgen van onpartijdigheid tegenover
vreemdelingen niet meer voldoende geacht(2). In Vlaanderen maken deze de oprichting
van de Raadkamer ten nutte, om zich aan de bevoegdheid der schepenen te
onttrekken(3).
Brugge, dat in de XIIIe en XIVe eeuw onder alle steden van Europa den handel in
den breedsten zin verstond(4), kon zich naar de nieuwe gedachten niet schikken. Te
midden van de veranderingen, welke om die stad heen geschiedden, bleef zij een
onwrikbaar vertrouwen stellen in de middeleeuwsche wetgeving, waaraan zij hare
grootheid dankte. Zij wilde niets veranderen aan hare economische privileges. Zij
dacht, dat elke afwijking van de keuren, die de stelling der ‘natiën’ regelden, haar
algeheel verval moest verwekken. Zij begreep niet, dat die teenemaal verouderde
keuren nog slechts eene belemmering voor den handel waren, en als zij hare
nauwgezette toepassing eischte, dacht zij nog, de vreemdelingen ‘eerlijk, redelijk,
welwillend en rechtvaardig’ te bejegenen(5). In 1470 deed zij nog eene oude
verordening van 1304, op den handel der vreemde kooplieden, door den hertog
bekrachtigen(6). Drie jaar later stemde zij in het bewilligen der bede aan Karel den
Stouteslechts toe, nadat hij beloofd had, de ‘natiën’ te zullen dwingen binnen hare

(1) G. Von Bulow: Der Untergang der mittelalterlichen Stadtwirtschaft. Ibid., deel LXXVI
[1901], blz. 457 en volg.
(2) Gilliodts Van Severen Inventaire, deel V, blz. 563 [Akte van Karel den Stoute voor de
Venetianen].
(3) Ibid., deel VI, blz. 54-55, 415, 541-42.
(4) Ehrenberg: op. cit., deel I, blz. 8.
(5) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 54.
(6) Ibid., deel VI, blz. 6.
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muren te verblijven(1). Bij de reactie, die na den dood des hertogs uitbrak, gaf zij haar
beschermingsgezind streven nog meer lucht. In 1477 werd door Maria van Bourgondië
beslist, dat de vreemdelingen maar de waren mochten verkoopen, die zij zelven in
de stad brachten, en dat zij geene ter jaarmarkten van Antwerpen en Bergen-op-Zoom
gekochte goederen in de stad mochten brengen(2). Kortom, de stad wil het overwicht,
dat haar ontsnapt, door dwangmiddelen behouden(3). Tegenover de handelsvrijheid,
volgen hare makelaars - wier gilde nog slechts zonen van leden opneemt en een nest
van bekrompen behoudsgezindheid geworden is - de kortzichtige en verachterde
handelwijze der Iepersche wevers tegenover de landelijke nijverheid. Zij hopen nog
slechts op een onmogelijken terugkeer naar 't verleden, en de strijd dien zij tegen
Antwerpen aangaan is even vergeefsch als de machtelooze pogingen van Dordrecht,
rond denzelfden tijd, om de zegevierende mededinging van Amsterdam te
wederstaan(4). Op het einde de XVe eeuw trokken de Antwerpsche jaarmarkten de
kooplieden in zulk groot getal aan, dat de vierschaar van Brugge tijdens heel haren
duur gesloten bleef(5).
De haven van Antwerpen had reeds in het begin der XIVe eeuw eenige beteekenis.
Begunstigd door de economische ontwikkeling, die zich in Brabant na den slag van
Worringen uitte, kreeg het in de volgende jaren een aanzienlijk deel van het
doorvoerverkeer van de Nederlanden naar Duitschland, dat belemmerd werd door
het te Dordrecht op de Hollandsche waterwegen geoefend Maasrecht en Stapelrecht(6).
In 1315 bewilligde hertog Jan II er een charter van privileges aan de Genueesche en
Flo-

(1) Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 53.
(2) Ibid., deel VI, blz. 140. De Bruggelingen vergen nogmaals hetzelfde in 1488 (Ibid., blz. 307)
en in 1498 (Ibid., blz. 428).
(3) In 1434 klagen de Hanzeaten reeds, dat de Vlamingen hen beletten naar de Antwerpsche
jaarmarkten te gaan. Hanserecesse 1431-1476, deel I, blz. 233.
(4) Van Rijswijk: op. cit., blz. 99 en volg. - De economische politiek van Weenen op het einde
der middeleeuwen is met die van Brugge te vergelijken. Aan den Donau als aan het Zwijn,
ziet men dezelfde behoudsgezindheid, dezelfde onbekwaamheid zich naar de omstandigheden
te schikken. Zie Luschin von Ebengreuth: Wiens Münzwesen, Handel und Verkehr im späteren
Mittelalter, blz. 26 en volg. (Weenen, 1902).
(5) Diegerick: Inventaire des chartes de la ville d'Ypres, deel IV, blz. 36.
(6) Van Rijswijk: op. cit., blz. 35.
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rentijnsche kooplieden, alsook aan die van het Duitsche Rijk, en van toen af vestigden
zich talrijke Duitschers te Antwerpen(1). Men weet, dat een hunner, Hendrik Heltewage,
er in 1320 een kartuizerklooster stichtte, en dat in 1352 een zijner landgenooten,
Hendrik Sudermann, naar wiens naam een van Antwerpen's straten thans nog heet,
er zeer belangrijke schenkingen aan de zusters van de Derde-Orde deed(2). De
voorspoed van Antwerpen verwekte weldra den nijd zijner buren. Lange jaren
betwistte Mechelen het hardnekkig den zout-, visch- en haverstapel(3). De Vlamingen,
hunnerzijds, trachtten zijn handel te belemmeren. Toen Brabant, na zijne nederlaag,
Antwerpen aan Lodewijk van Male afgestaan had, werd die stad door hem als vijand
bejegend en aan Brugge geofferd; zoo lang ze tot Vlaanderen behoorde, verminderde
haar bloei bestendig(4). Onder het Bourgondisch huis, begon zij zich opnieuw te
verheffen. De aanzienlijke verbreeding van de Hont, ten gevolge van overstroomingen
in Zeeland in het begin der XVe eeuw, gaf aan hare haven een rechten weg naar de
zee(5), die men vroeger slechts langs de Ooster-Schelde bereiken kon. Antwerpen,
dat gelegen was te midden van het land, aan een diepen stroom en buiten het bereik
der zeeroovers, die de Noordzee onveilig maakten, ja, tot in het Zwijn drongen, werd
de veiligste en de gemakkelijkste haven der Nederlanden. Het ontzag overigens niets,
om de kooplieden aan te lokken. De onbekrompen, voor nieuwe denkbeelden
toegankelijke geest, die het in het tijdperk van zijn bloei zoo zeer moest
onderscheiden, is reeds in de XIVe eeuw merkbaar. In 1396 huurde het, mits 15,000
gouden franks, den vorstelijken tol voor zes jaar(6); door die verstandige uitgave kon
het de lasten der vreemde kooplieden verminderen, wat machtig bijdroeg om hen
naar zijne haven te lokken. Naast de Hanzeaten, die in 1409 van hertog Antoon een
eeuwigdurend privilege kregen(7), kwamen, zooals wij zagen, ook de Engelschen
zich, reeds van

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

Höhlbaum: Hausisches Urkundenbuch, deel II, blz. 103.
Ibid., deel III, blz. 480.
Zie hooger, blz. 170
Mertens en Torfs: Geschiedenis van Antwerpen, deel II, blz. 301 en volg.

A. Kluit: Historica critica comitatus Hollandiae, boek II, 2e deel, blz. 1081.
(6) K. Kunze: Hansisches Urkundenbuch, deel V, blz. 140.
(7) Ibid., blz. 451.
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1407, in grooten getale te Antwerpen vestigen. Mechelen kon de mededinging niet
volhouden. Deze stad, die in 1411 haren stapel aan Antwerpen moet afstaan, die hare
scheepvaart belemmerd ziet(1), wordt weldra verlaten door de kooplieden uit de landen
van Luik, van Loon, van Namen en van Henegouw, die zich nu naar de Scheldestad
richten(2). Trots de pogingen van de Vlaamsche steden, vinden de Engelsche lakens
te Antwerpen meer en meer aftrek. Philips de Goede mag, als vorst van al de
Nederlandsche gewesten, het algemeen belang derzelven niet offeren aan het bijzonder
belang van een enkel gewest. Hij laat de Antwerpenaren straffeloos het hem door de
Vlamingen ontrukte verbod overtreden. De politiek van eenmaking, waartegen de
Vlamingen zich verzetten, komt ten voordeele hunner mededingers uit(3). De vorst
bestrijdt de privileges en den gewestelijken uitsluitingsgeest, bevordert de uitbreiding
van den groothandel, en Antwerpen maakt dit streven ten nutte. Terwijl Gent en
Brugge, als zij door de maatschappelijke hervormingen bedreigd worden, zich op
hun middeleeuwsch ideaal verlaten en een hopeloozen strijd aangaan om hun
overwicht te behouden, is Antwerpen, evenals de Hollandsche steden, minder aan
verleden en aan overleveringen gehecht en kan het zonder moeite eene houding
aannemen, die met de vereischten van den nieuwen tijd overeenkomt. Men vindter
geene dier woedende opstanden, die de straten der Vlaamsche gemeenten met bloed
verfden. Het leeft in goede verstandhouding met den Staat. Treffende tegenstelling
met Brugge: reeds in de XVe eeuw verliest Antwerpen zijn Brabantsch karakter om
eene wereldstad te worden, waar een iegelijk even welkom is.
De nieuwe geest, die het bezielt, uit zich duidelijk in zijn handelswezen(4). Zijne
beide jaarmarkten van Pinksteren en

(1) In 1419 bouwen de Antwerpenaren een blokhuis, om de schepen te beletten tot Mechelen
op te varen. P. Génard: Anvers à travers les àges, deel II, blz. 411.
(2) Gachard: Rapport sur les dépóts littéraires de Dijon et Paris, blz. 145.
(3) Men begrijpt hoe noodlottig het door de Vlamingen geëischte beschermingstelsel voor
Antwerpen zou geweest zijn, als men, na de verordening van 1464 tegen de Engelsche lakens,
de Merchants Adventurers naar Utrecht ziet uitwijken, W. Stein: Die Merchant Adventurers
in Utrecht 1464-67. Hansische Geschichtsblätter, 1809, blz. 179 en volg.
(4) Omtrent hetgeen volgt, zie het voortreffelijk werk van Ehrenberg: op. cit., deel II, blz. 5 en
volgende.
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Sint-Baafmis doen in de XVe eeuw gedenken aan de jaarmarkten van Champagne
der XIIIe eeuw(1). Doch zij verschillen daarvan teenemaal door de belangrijkheid der
zaken en door de soort van handel dien men er drijft. Zij zijn gegrondvest op het
nieuw beginsel der economische vrijheid. Al de kooplieden, die ze bezoeken, zijn
beschermd door vrijgeleiden. In 1424 laat keizer Sigmund ze zelfs bijwonen door
degenen die in den Rijksban zijn(2); in 1448 verklaart de bisschop van Kamerijk, dat
alle interdict tijdens haren duur opgeheven is(3). Het beroep van makelaar en dat van
wisselaar, die te Brugge het monopolie van eenige families blijven, mag hier door
elkeen beoefend worden. Poortersrecht wordt zeer gemakkelijk verkregen. Geene
beperkende of kwellende verordeningen hinderen de vreemdelingen in hunnen handel.
Kredietwezen kan zich vrijelijk ontwikkelen. Geene hallen, waar de verkoopers met
groote kosten hunne waren moeten aanbrengen. De gevolmachtigden der kooplieden
komen op Sinte-Mariakerkhof bijeen en behandelen daar mondelings de belangrijkste
zaken. Uit die vergadering ontstaat, in 1460, de eerste Europeesche handelsbeurs(4).
Door die gunstige omstandigheden, worden de Antwerpsche jaarmarkten weldra de
hoofdmarkt van den Europeeschen handel. Eerst van korten duur, worden zij nu eene
bestendige inrichting. Het aantal vreemdelingen, dat nog versterkt wordt door de
uitgewekenen uit Brugge, groeit gedurig aan. De bevolking vermeerdert met
ongehoorde snelheid. Van 3440 haarden in 1435, stijgt zij op 5689 in 1480, op 6801
in 1496; in 1526 zal zij er 8785 tellen(5). Te dien tijde openen de groote ontdekkingen
van Spanjaarden en Portugeezen overigens een nieuw en glansrijk tijdvak van
Antwerpen's geschiedenis.
Reeds op het einde der XVe eeuw, is de Scheldestad het centrum van den handel
van het Noorden. Als eene koesterende

(1) De Spaansche reiziger Pieter Tafur (1435-39) - aangehaald door Schulte: Handelsbeziehungen
zwischen Deutschland und Italien, deel I, blz. 349 - heet ze reeds de belangrijkste der wereld.
(2) Altman: Die Urkunden Kaiser Sigmunds, n. 5753.
(3) Mertens en Torfs, op. cit., deel III; blz. 618.
(4) Ehrenberg: op. cit., blz 10.
(5) J.F. Willems: Oude bevolking der provincie Antwerpen, in Mengelingen van
historisch-vaderlandschen inhoud, blz. 227 en volg. (Antwerpen 1827-30).
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zon, brengt zij licht en leven om zich heen. Door de Schelde en de diepe rivieren,
die daarin uitwateren, doet hare bedrijvigheid de zuidelijke Nederlanden herleven.
Zij drijft de tapijtwevers van Atrecht, Doornijk, Brussel en Oudenaarde naar den
grooten uitvoerhandel. Zij geeft een spoorslag aan de jeugdige nijverheid van het
Land van Luik. Zij trekt het graan van Artesië en van Henegouw tot zich: daardoor
bevordert zij den landbouw in die gewesten en den bloei van den Gentschen stapel.
Terwijl de kuststreek het verval van Brugge deelt, blijft Oost-Vlaanderen, dank zij
zijne waterverbindingen met Antwerpen, een bloeiend gewest. Ook de snelle
vorderingen van de nieuwe nijverheid, de vlasweverij, vinden wellicht hierin hare
verklaring.
Zoo Antwerpen ten zeerste afsteekt bij Brugge, heeft het toch met hetzelve eene
gelijkenis. Inderdaad, evenals Brugge, neemt het maar onrechtstreeks deel aan den
binnen zijne muren gedreven groothandel. Deze is schier gansch in handen van
vreemdelingen; de poorters zijn slechts ondergeschikte tusschenpersonen:
scheepsbevrachters, verhuurders van huizen of magazijnen, vrachtondernemers,
makelaars enz. Van de talrijke schepen, die aan de Scheldekaaien gemeerd liggen,
behoort schier geen enkel tot de stad. De Nederlandsche vaartuigen hooren meestal
thuis tot de graafschappen Holland en Zeeland.
Tot op het einde der XIVe eeuw, vond men in deze gewesten maar ééne aanzienlijke
handelsstad, namelijk Dordrecht. De graven hadden haar zeer gewichtige privileges
bewilligd. Sedert 1299 bezat zij den stapel der langs Maas en Rijn verscheepte
goederen, en, in 1355, was die stapel feitelijk tot al de rivieren van het land
uitgebreid(1). Gelijk de Vlaamsche nijverheidssteden de beoefening der lakenweverij
in hare omstreken belemmerden, zoo ook drong Dordrecht zijne heerschappij aan al
de kleine kusthavens op, en verplichtte het haar zijn monopolie te erkennen. Zijne
poorters ‘hielden zich voor dezelfden in Holland, als die van Gent in Vlaanderen(2)’
en gaven blijk van denzelfden uitsluitingsgeest. Doch weldra werden zij door den

(1) J. Van Rijswijk: Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht.
(2) Von Löher: Beiträge zur Geschichte der Jacobäa von Bayern, blz. 101.
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vorst hevig tegengewerkt. Hertog Albrecht had reeds tegen hen partij genomen en,
zoo Philips de Goede het stapelrecht niet afschaft, wacht hij zich toch, het te doen
eerbiedigen; hij bevordert daarentegen de ontwikkeling der zeesteden, die in
Dordrecht's privileges een hinder voor zich zelven zagen. Van toen af vervalt de
oude stad van jaar tot jaar. Evenmin als Brugge kan zij de nieuwe vereischten
begrijpen: zij volhardt in eene verachterde handelspolitiek en spant al hare pogingen
in tot het behoud van privileges, die met de ontluikende vrijheid van het economisch
leven niet meer strooken, haren val bespoedigen en hare haven doen verlaten.
Daarentegen breiden hare jeugdige mededingers, Veere, Brielle, Zierikzee en vooral
Amsterdam hunne zeevaart met bewonderenswaardige wilskracht en verrassende
snelheid uit. De Noordzee wordt te klein voor hunne zeelieden: reeds in het begin
der XVe eeuw varen zij door de Sont en in 1417 tracht de Hanze te vergeefs hen uit
de Oostzee te sluiten(1). In 1426 wil zij den handel tusschen Hollanders en Russen
beletten, door het verbod te doen uitvaardigen hun Russisch te leeren(2). Doch dat
baat niet. Terwijl hare macht vermindert, stijgt die harer mededingers voortdurend,
en de oorlog, die tusschen haar en hen in 1437 uitbreekt, verzekert de toekomst dezer
laatsten. Met de hulp van Philips den Goede, die in dien strijd het middel ziet om de
Nederlanden heel en gansch van het Keizerrijk af te scheuren, bieden de Hollandsche
steden hare vijandin zegevierend het hoofd. De tienjarige vrede, die in 1441 gesloten
werd, brak de banden die een groot aantal harer aan de Hanze hechtten(3).
Holland's economische onafhankelijkheid bespoedigde zijn vooruitgang. In 1471
bemerken de Hanzeaten, dat Hollanders en Zeeuwen in de Duitsche havens meer
zaken doen dan zij zelven(4). Amsterdam bereidt reeds zijne latere grootheid voor.
Het telt niet zooveel vreemde kooplieden als Antwerpen, doch vindt daarentegen
zijn voorspoed in den ondernemingsgeest

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

W. Stein: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Hanse, blz. 132 en volg.
P.A. Van Limburg-Brouwer: Boergoensche charters, blz. 24 ['s Gravenhage, 1869].
Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel II, blz. 492.
Ibid., blz. 493.
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zijner zeevaarders. Die zeemansstad is wonderwel gelegen in die noordelijke
Nederlanden, welke later dan de zuidelijke gewesten tot het economisch leven
geroepen worden, maar daaraan al hunne nog maagdelijke wilskracht wijden. Naast
streken met oudere beschaving en ouderen welstand, als Brabant, Henegouw en
Vlaanderen, biedt Holland dezelfde tegenstelling als die, welke men in Duitschland
tusschen de westelijke en zuidelijke streken en de koloniaallanden ten Oosten der
Elbe bemerkt. En, gelijk Oostenrijk en Pruisen, in staatkundig opzicht, verschillende
beschavingstypen bieden, zoo ook laat de scheiding, die later tusschen Noord- en
Zuid-Nederland tot stand zal komen, zich in zekere mate verklaren door hunne
tegenstelling van zeden en belangen.

IV
Zoo de tijdens het Bourgondisch tijdvak verwezenlijkte maatschappelijke en
staatkundige hervormingen min of meer hevige storingen in een groot aantal steden
verwekten, waren zij toch der landelijke bevolking overal heilzaam. Het verzwinden
van de almacht der groote gemeenten bevrijdde den boer van de politieke en
economische onderworpenheid, waartoe hij in de XIVe eeuw gedoemd was. Nu
mocht hij zich vrijelijk aan nering en hanteering overleveren en kon hij, bij de
Justitieraden, beroep inslaan tegen de vonnissen der stedelijke schepenbanken.
Anderzijds verdwenen toen de laatste sporen van het domeinstelsel op het platteland.
De edelen bebouwden hunne landerijen niet meer, doch gaven dezelven in pacht.
Wat van sterfval en vroonen nog overbleef, werd door eenvoudige taksen vervangen.
Verpachting, die reeds sedert het einde der XIIe eeuw in de Nederlanden ingevoerd
was, werd nu algemeen. De bodem, die tot dan toe het uitsluitend bezit van adel en
geestelijkheid geweest was, ontsnapt gedeeltelijk aan beide standen, door de
aankoopen van rijke poorters en vorstelijke ambtenaren. Door de uitbreiding van het
roerend kapitaal en den toenemenden geldsomloop werd de bodem eene handelswaar.
Ten slotte waren de langdurige vrede, dien men onder Philips den Goede genoot, de
betere
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omdeeling der belastingen, het verdwijnen der ‘vriendenoorlogen’, de betere en
veiliger gemeenschapsmiddelen wellicht nog heilzamer voor de landelijke standen
dan voor de bevolking der steden. Wij weten overigens, dat zij sedert het midden
der XIVe eeuw de monarchale politiek des vorsten tegen de groote steden verdedigden,
en dat zij dienvolgens, onder het Bourgondisch huis, met hetzelve de vrucht zijner
zegepraal deelen mochten. Buiten een opstand der inwoners van de kasselrij Kassel
in 1430, waarvan de aanleiding nog ongekend is(1), bemerkt men dan ook, in de XVe
eeuw, geenerlei spoor van misnoegdheid.
De Nederlandsche boeren, die sedert het einde der XIIIe eeuw persoonlijk vrij
waren, zijn sedert dan vrij gebleven; door welke zonderlinge geestesdwaling toch
heeft men meenen te bespeuren, dat onder Philips den Goede eene herinvoering der
hoorigheid beproefd werd? Daarentegen schijnt het aantal kleine plattelandseigenaars
op het einde der middeleeuwen sterk verminderd. Velen werden, althans in de meest
ontwikkelde deelen van het land, - Vlaanderen en Brabant, - pachters of loonarbeiders
op pachthoeven. Rijke kapitalisten, als de Bruggeling Bladelin, schatmeester van
Philips den Goede, lieten op eigen kosten uitgestrekte polders indijken. De macht
van 't kapitaal verdrong aldus die van de vrije vereeniging en van den kloosterarbeid,
waaraan de eerste droogleggingen verschuldigd waren. Bladelin's vermogen liet hem
toe, op zijne landerijen de gemeente Middelburg te stichten, waarheen hij talrijke,
door de verwoesting van 1466 ten onder gebrachte inwoners van Dinant liet komen;
vandaar de Waalsche namen, die men nog ten huldigen dage in de streek ontmoet(2).
Reeds in het begin der XIVe eeuw, maakte de landbouw groote vorderingen. Het
stelsel van wisselbouw, waarbij het derde van elken akker een jaar braak bleef liggen,
wordt verbeterd. Op het braakland worden moesplanten of rapen gekweekt.
Kunstweiden komen meer in gebruik. Die verbeteringen zijn veel vroeger

(1) Desplanque: Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe le Bon, 1427-1431. Annales
du Comité flamand de France, deel VIII [1866]. Die onlusten schijnen verwekt door de
afschaffing van oude gebruiken door den hertogelijken baljuw.
(2) K. Verschelde: Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen (Brugge, 1867).
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in Vlaanderen dan elders gekend. Dat ligt ongetwijfeld aan de dichte bevolking en
vooral aan de veefokkerij, die een overvloedigen mest oplevert. De veeteelt, die daar
reeds sedert de eerste helft der middeleeuwen beoefend was, werd er in de XIVe en
XVe eeuw zeer bloeiend. Vlaanderen, zegt de Engelschman Glanville, is vol
veeweiden(1). Hetzelfde kon gezegd van Zeeland en Holland, waar boter en kaas,
sedert het begin van het Bourgondisch tijdvak, een zeer gezocht uitvoerartikel was(2).
Graangewassen kwamen van over zee, doch vooral van Brabant, Haspengouw,
Namen, Henegouw en Artesië. Dowaai was, in Fransch-Vlaanderen, de groote markt
van de naar het Noorden verzonden granen, en vond daarin eene vergoeding voor
het verval zijner lakennijverheid. Luxemburg kreeg, door zijne minder gunstige
ligging, een kleiner aandeel van de algemeene welvaart. Toch was de inlijving bij
de Bourgondische domeinen dat gewest voordeelig. Door de kronijk van Floreffe
weten wij, dat na dezelve vele bebouwings- en uitroeiingswerken uitgevoerd werden(3).
Philips de Goede moet zelfs voornemens geweest zijn, de rijkdommen van den
ondergrond dier streek te doen ophalen: hij liet er, in 1431, naar goud- en zilveraders
zoeken.
Aan het ander uiteinde der Nederlanden, langsheen het Zeeuwsche en Hollandsche
strand, kreeg de zeevisscherij eene ongemeene uitbreiding. De haringvisscherij, die
tot dan toe hoofdzakelijk te Gravelingen beoefend werd, verplaatste zich naar 't
Noorden, en het kaken, dat in het begin der XVe eeuw ontdekt werd(4), gaf haar eene
ongemeene vlucht. Niet alleen voorzag zij de inlandsche markt, doch zij schiep
weldra ook een zeer levendigen uitvoerhandel. De Nederlanden, die tot dan toe groote
hoeveelheden gezouten visch van Duitschland ontvangen hadden, stuurden er nu, op
hunne beurt, gansche scheepsvrachten naar dat land, tot groot nadeel der Hanze.

(1) Ch. Duvivier, in de Revue d'Histoire et d'Archéologie, deel I [1859], blz. 145. Zie Gilliodts
Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 58.
(2) Gachard: Rapport sur les dépòts littéraires de Dijon et de Paris, blz. 146, W. Stein: Hansisches
Urkundenbuch, deel VIII, blz. 317, 774.
(3) Van Bruyssel: Histoire du commerce et de la marine en Belgique, deel II, blz. 144 n.
(4) Diegerick: Inventaire des archives d'Ypres, deel III, blz. 90.
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Voegt men bij al die hulpbronnen nog hetgeen de boeren met laken- en linnenweverij
verdienden, dan zal men gereedelijk erkennen, dat, over het algemeen, de landelijke
standen het in de XVe eeuw zeer goed stelden. Slechts één erge hongersnood wordt
vermeld, namelijk die van 1438-39, veroorzaakt door de duurte van het graan ten
gevolge van misgewas. De pest kwam de ramp vergrooten en duizenden inwoners
werden ten grave gesleept(1).
Op het eerste zicht, schijnt de algemeene welvaart der bevolking tegengesproken
door eene verordening tot regeling der bedelarij, die in 1459 in Brabant uitgevaardigd
en in 1461 op Vlaanderen toegepast werd(2). Toch mag men daarin geen bewijs van
's lands armoede zoeken. Zij getuigt alleen van de stijgende tusschenkomst van den
Staat in zake openbare orde. De bedelaar, die tot dan toe overgelaten was aan de
zorgen der Kerk en der private liefdadigheid, trekt nu de aandacht van het openbaar
gezag. Landloopers, die in de middeleeuwen zoo talrijk waren en toen zonder
minachting bejegend werden, verschijnen nu als eene oorzaak van maatschappelijke
beroering, die moet bestreden. Overigens gelast de Staat zich niet met hun onderhoud;
hij wil hen enkel door zijn bestuur doen nagaan, hen tot arbeid dwingen. Mogen
alleen bedelen: kinderen beneden de twaalf jaar, ouderlingen boven de zestig,
gebrekkelijke lieden en, ten slotte, andere personen, die door last van jonge kinderen
geen standvastigen arbeid verrichten kunnen. De armen boven de zestig dragen aan
den hals een looden penning met den naam hunner verblijfplaats. Al wie zonder
penning bedelt, wordt tot galei- of gevangenisstraf veroordeeld.
Overigens moet men bekennen, dat de wijzigingen, die in de XVe eeuw in de
maatschappij plaats grepen, het aantal dier zwervers sterk vermeerderden. De stijgende
uitsluitingsgeest

(1) Olivier Van Dixmude: Merkwaerdige gebeurtenissen, blz. 163; Jean de Stavelot: Chronique,
blz. 398 en volg.; Gilliodts Van Severen: Inventaire des Archives de Bruges, deel V, blz.
171. - Zie ook in H. Van Houtte: Documents pour servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794
(Brussel, 1902), de opgave der graanprijzen gedurende dien hongersnood. De tarwe kostte
dan in Vlaanderen, drie- en viermaal meer dan vroeger.
(2) Placcaerten van Brabant, IV, blz. 394; Diegerick: op. cit., dee, VIII blz. 156. Gilliodts Van
Severen: op. cit., deel V, blz. 171.
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der ambachten, het verval der lakenweverij verplichtten tal van menschen hunne
vaderstad te verlaten en ver van huis een bestaan te zoeken(1). De private liefdadigheid
beijverde zich vroegtijdig, het lot dier onterfden te verzachten. Reeds vóór 1453, had
Geeraard De Stoevere, een rijk poorter van Gent, een godshuis voor vreemde kleine
rondleurders of ‘mersmankins’ gesticht(2).
In dit vlug overzicht van den economischen toestand der Nederlanden in de XVe
eeuw, zou men ook met eenige zekerheid het toenmalig cijfer hunner bevolking
willen bepalen. Daarover bezitten wij geenerlei studie, doch de volgende cijfers zijn
ongetwijfeld niet van belang ontbloot. Volgens eene telling, ten jare 1435 bij het
lichten eener bede in Brabant gedaan(3), bevatte dat gewest, buiten Mechelen, ongeveer
89.950 haardsteden. Dergelijke tellingen, in 1469 gedaan(4), geven 41.175 haardsteden
aan Vlaanderen. 9681 aan de baljuwschappen Rijsel, Dowaai, Seclin en Orchies,
28.724 aan Henegouw, 1688 aan het Naamsche, 12.828 aan Picardië, 27.933 aan
Artesië, 5014 aan Ponthieu. Men bemerke echter, dat in de cijfers van 1469 de steden
niet begrepen zijn. Gesteld dat de steden het derde der gezamenlijke bevolking
uitmaakten, dan zou men voor bovenbedoelde gewesten, in 1469, een geheel van
l69.390 haardsteden krijgen. En tegen een middelcijfer van vijf personen per
haardstede, zou Brabant, in 1435, ongeveer 449.750 inwoners, en Vlaanderen met
de naburige gewesten, die met hetzelve het gebied der Rekenkamer van Rijsel
uitmaakten, in 1469 ongeveer 946.950 inwoners gehad hebben, of, voor een
grondgebied dat ongeveer de twee derden der Bourgondische gewesten in de
Nederlanden besloeg, een totaal van 1.396.700 inwoners.

(1) Zie hooger, blz. 321, 385.
(2) De Potter: Gent, deel V, blz. 522 en volg. - Men kan nog aanhalen, voor Leuven, de stichting
van een godshuis voor zwangere vrouwen, rond 1396, en van een vondelingshuis, rond 1439.
Molanus: Historiae Lovaniensium, libri XIV, uitg. de Ram, deel I, blz. 621, deel II, blz. 711
(Brussel, 1861). Over de liefdadigheidsinstellingen der XVe eeuw, die meer en meer een
wereldlijk karakter aannemen, zie over het algemeen Alberdingk-Thijm: De gestichten van
liefdadigheid in België, blz. 172 en volg. (Brussel. 1883.)
(3) Brabantsche Yeesten, deel I, blz. XXXIX en volg.
(4) Inventaire sommaire des archives du département du Nord, deel I (nieuwe uitgave, Rijsel,
1899), blz. 158 en volg.
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Men zal zeker dicht bij de waarheid zijn, als men de bevolking van de aan Philips
den Goede behoorende Nederlanden op twee millioen zielen schat. Onlangs ontdekte
oorkonden geven aan het Land van Luik 700.000 inwoners(1).
Nauwkeurige uitslagen bekomt men, als men de beweging der bevolking
onderzoekt. Inderdaad, voor Brabant, bezitten wij tellingen van haardsteden voor de
jaren 1435, 1464, 1472 en 1492(2). Uit dat onderzoek blijkt, dat het aantal haardsteden
licht geklommen is van 1435 tot 1464, traagzaam afneemt van 1464 tot 1472, en
gedurende de twintig laatste jaren op schrikbarende wijze daalt. Die beknopte
statistische opgaven komen teenemaal overeen met den gang der gebeurtenissen. Zij
bevestigen op hare beurt de bestendige toeneming van de welvaart der Nederlanden
tot op het einde der regeering van Philips den Goede, toonen ons de eerste
verschijnselen van achteruitgang met het begin der groote krijgstochten van Karel
den Stoute en getuigen ten slotte van de verschrikkelijke crisis, veroorzaakt door de
burgeroorlogen na de ramp van Nancy. Reeds in 1469 hadden de Henegouwsche
dorpen door oorlog en inkwartiering twee tot drieduizend haardsteden verloren(3).

(1) A. Hansay: La ‘Crenée’ générale du Pays de Liége et le dénombrement des feux. Bull. de la
Comm. Roy. d'Hist., 5e reeks, deel XII [1902], blz. 13 en volg.
(2) Gedeeltelijk onderzocht in hooger - blz. 399, n. 5 - aangehaald werk van Willems.
(3) Zie het bescheid, hooger aangehaald op blz. 406, n. 4. - Niettemin vindt men in 1479 nog,
dat ‘'t land van Vlaenderen zeere bewuent ende gepeupleert es, ende meer dan eenich ander
land van gelijken grooten’. Gilliodts Van Severen: Inventaire, deel VI, blz. 184. - Volgens
eene nota van A. Wauters: Sur la population du canton de Glabbeek à différentes époques
du XIVe au XIXe siècle. Bull. de l'Acad. de Belgique, 3e reeks, deel III [1882], blz. 265. zou
de bevolking van de XIVe tot de XVe eeuw sterk verminderd zijn. Ongelukkiglijk vind ik
de telling van 1374 niet, waarop Wauters die verbazingwekkende uitkomst steunt. Vóór dat
men die kan aannemen, moet men de oorkonde, die daartoe aanleiding gaf, kunnen
onderzoeken.
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Hoofdstuk IV
Het geestesleven
De geestesontwikkeling der Nederlanden in de XVe eeuw biedt hetzelfde karakter
als hunne politieke ontwikkeling. Evenals die grensstreken, welke zoo lang deels tot
Duitschland en deels tot Frankrijk behoorden, zich van beide Staten losscheuren om
onder elkander een afzonderlijken Staat te vormen, zoo ook ontleent het geestesleven,
dat er zich in letterkunde doch vooral in kunsten en godsdienstige begrippen uit,
steeds minder aan den vreemde en krijgt het eene onbetwistbare oorspronkelijkheid.
De onafhankelijkheid des geestes is het gevolg van de onafhankelijkheid des lands;
het is hoogst opmerkenswaardig, dat de verwezenlijking dezer laatste juist samenvalt
met het glorierijk begin van de geschiedenis der Nederlandsche schilderkunst.
De hertogen van Bourgondië waren niet enkel de tijdgenooten van die weelderige
opkomst. Men moet hun de eer toekennen, dat zij die uit al hunne macht bevorderden.
Evenals de toenmalige Italiaansche vorstenhuizen, is hun hof de vergaderplaats van
alle kunstenaars geworden; hunne door de poorters als eene misdaad aangerekende
weelde heeft schrijvers, toonzetters, doch vooral schilders rondom hen gelokt. De
naam van Philips den Goede is even onafscheidbaar van dien der gebroeders Van
Eyck, als de naam van Leo X van dien van Rafaël en van Michele Angelo. Doch het
vorstenhuis heeft den luister, waarmede het schitterde, niet met hare monarchale
instellingen uit den vreemde ingevoerd; het vond hem in de Nederlanden zelven. Het
beschermde de kunst en bespoedigde daardoor de
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volle ontwikkeling eener reeds kiemende beschaving. Hier ziet men, evenals in het
werk der politieke eenmaking, het einde eener evolutie, die met de XIVe eeuw
begonnen was.

I
't Is inderdaad rond dien tijd, dat de Fransche invloed, die sedert het einde der XIIe
eeuw in alle Belgische gewesten zoo machtig was, begint te verminderen. Vlaanderen's
voortdurende vijandschap jegens de Kroon, de ondergang der jaarmarkten van
Champagne, de toenemende zelfstandigheid der gewestelijke vorstenhuizen tegenover
de Valois, de verzwakking der monarchie gedurende den Honderdjarigen Oorlog en
het verval van kunsten en letteren in Frankrijk rond dat tijdstip, het verlies van Artesië
en vervolgens van Waalsch-Vlaanderen, bevrijden de Nederlanden langzamerhand
van de heerschappij, die hunne zuiderburen, èn op staatkundig èn op verstandelijk
gebied, over hen oefenden.
Ongetwijfeld blijft het Fransch in de Vlaamsche gewesten nog zeer in zwang,
inzonderheid aan het vorstelijk hof, onder den adel, bij de rijke poorters, die nog
steeds hunne kinderen naar Waalsche steden zenden, om die taal te leeren(1). In al de
gewesten wordt deze, samen met het Latijn, in de buitenlandsche betrekkingen
gebezigd(2), en 't is ook in 't Fransch, dat de vorsten met hunne baljuws en raadsheeren
briefwisseling houden. Doch zoo die taal hare stelling behoudt, maakt zij geene
nieuwe veroveringen. Daarentegen speelt het Vlaamsch eene meer en meer belangrijke
rol. Het verdringt in schier al de steden het Latijn voor gewone bestuursakten, voor
het houden der grondboeken, voor het opmaken van rekeningen. De democratische
omwenteling, die de handwerkslieden tot het politiek

(1) In de XIVe eeuw was de kennis van het Fransch het kenmerk eener goede opvoeding. Zie in
De Potter: Gent, deel II, blz. 79, n., eene akte, waarin een Gentsch patriciër aan den tijd
herinnert, toen hij en zijne broeders ‘buten lands waren omme walsch te leeren ende in
scolen’. Zie, voor het later tijdvak, het voorwoord van Ram tot de Historia Lovaniensium
van Molanus, deel I, blz. VI.
(2) In de zuidelijke provinciën der Nederlanden schrijven de vorsten in 't Fransch, niet alleen
aan elkander, doch ook aan de koningen van Frankrijk en Engeland. Aan den Duitschen
Keizer en aan den paus, schrijven zij in 't Latijn. Vlaamsch schijnt niet als diplomatische taal
gebruikt.
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leven roept, begunstigt de vorderingen der landstaal(1). De toenemende betrekkingen
met de Platduitsche kooplieden der Hanze maken het Vlaamsch bij uitnemendheid
tot handelstaal. In de steden worden kleine scholen gesticht(2), waar men leert lezen
en schrijven. Het Vlaamsch, dat overigens door Van Maerlant tot letterkundige taal
verheven was, zal voortaan aan het volk zijne geestesspijs leveren. Uit oorkonden
blijkt, dat eenvoudige ambachtslieden afschriften van den Rijmbijbel of van den
Leeken Spiegel bezaten(3).
Dat samenbestaan van twee talen - elk in een onderscheiden deel der bevolking
verspreid en door eene onafhankelijke letterkunde vertegenwoordigd - moest
vroegtijdig aanleiding geven tot bestuursmaatregelen. Reeds op het einde der XIVe
eeuw, zijn de beide talen officieel erkend. Ter ‘Audiencie’ van Lodewijk van Male
vellen de rechters hunne vonnissen in de taal, gebruikt door de partijen. In Brabant
moet de kanselier Latijn, Fransch en Vlaamsch kennen(4), en de vrede van Sint-Jacobs
legt, in het Land van Luik, dezelfde verplichting op aan de notarissen van den
officiaal(5). In Vlaanderen werd het gebruik der beide talen, zooals wij weten, door
Jan zonder Vrees geregeld(6), en Philips de Goede maakt de door zijn vader
vastgestelde regelen van algemeene toepassing in zijne zuidelijke pro-

(1) In 1451 doen de Gentsche ‘hooftmannen’ in hun strijd tegen Philips den Goede beslissen,
dat aan niemand zal geschreven worden ‘anders dan in vlaemsche’. V. Fris: Dagboek, deel
I, blz. 245.
(2) Zelfs in eene kleine stad als Dendermonde, vindt men, in 1417, eene school voor ‘knechte
en de meyskene’. Voorgeboden der stad Dendermonde. Gedenkschriften van den
Oudheidskundigen kring van Dendermonde, 2e reeks, deel I, [1868], blz. 193.
(3) N. de Pauw: Bijdragen tot de middelnederlandsche letterkunde. Nederlandsch Museum, deel
II [1879], blz. 140 en volg.
(4) Bovendien moet, volgens het ‘Nieuw Regiment’, dat den hertog in 1422 opgelegd werd, de
houder van het leenboek ‘waelsch ende dietsch’ kennen. Placcaerten van Brabant, IV, blz.
385. - In de Staten-Generaal werd Fransch of Vlaamsch gesproken, ofwel werd het gesprokene
dadelijk vertaald. Bulletin de la Comm. royale d' Histoire, 3e reeks, deel I [1860], blz. 315,
deel IV [1863], blz. 338, 342, 344, 348, 349.
(5) St. Bormans: Ordonnances de la principauté de Liége, deel I, blz. 684. Men moet daarom
niet gelooven, dat alle ambtenaren in beide talen goed ter tong waren. In 1434 houdt de
pensionaris van Brussel Pieter A Thymo (Vander Heyden) zich voor, te zwijgen als hij
namens de stad in 't Fransch zou moeten spreken. Wauters: Inventaire des archives de
Bruxelles, deel I, blz. 9 (Brussel, 1888-1894).
(6) Zie hooger, blz. 352.
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vinciën. In de graafschappen Holland en Zeeland, waar het Fransch schier niet
ingedrongen was, hebben de ambtenaren steeds Vlaamsch gesproken en geschreven.
Eerst met de regeering van Karel den Stoute schijnt het Fransch de eenige door den
vorst erkende landstaal te moeten worden, wat eene misnoegdheid verwekt, die in
1477 aanleiding zal geven tot de door het groot privilege van Maria van Bourgondië
bekrachtigde waarborgen op taalgebied. Toch mag men niet meenen, dat Karel de
Nederlanden wilde verfranschen(1). De vorst wilde alleen, in zijne absolutistische
strekkingen, die hem de bevoegdheid van het hoofdbestuur deden uitbreiden, de
uitsluitend door dat bestuur gebruikte taal algemeen maken. Hiervan afgezien, kan
men den hertogen geenerlei vijandelijke poging tegen de taal van de meerderheid
hunner onderdanen aanwrijven, hoewel het Dietsch voor hunne Bourgondische
omgeving als eene ruwe brabbeltaal werd beschouwd(2) en zij zelven niet de minste
neiging voor die taal voelden. Toch wilden zij die leeren. Philips de Goede en Karel
de Stoute konden Vlaamsch spreken(3). Zij kochten menig Vlaamsch handschrift voor
hunne boekerij en Karel bewilligde een jaargeld aan den kronijkschrijver De
Roevere(4).
Het Bourgondisch huis belemmerde dus in niets de verspreiding der Vlaamsche
taal of den bloei der Vlaamsche letteren. Het wist, dat ‘zijne macht veel meer van
Vlaamschen dan van Waalschen oorsprong was(5)’; daarom vermeed het alle taal-

(1) Daarentegen ziet de hertog toe, dat de ambtenaren Vlaamsch kennen. Hij verkiest Victor
Van Ysenburg boven Robrecht van Boulogne als meester ter Rekenkamer van Rijsel, omdat
hij Vlaamsch kent. Inventaire sommaire des archives du département du Nord deel II, blz.
184.
(2) Zie, dienaangaande, eene kenschetsende anecdote in Chastellain, deel III, blz. 104. - Jonge
Vlaamsche edelen gingen verscheidene jaren in het Walenland wonen, om Fransch te leeren.
Zie de Mémoires de Jean de Dadizeele, uitg. Kervyn de Lettenhove, blz. 1 (Brugge, 1850).
Anderzijds lieten de verfranschte groote heeren niet na, hunne kinderen Vlaamsch te doen
leeren. Chastellain, deel V, blz. 110 n.
(3) Ook de bisschop van Luik, Lodewijk van Bourbon, sprak Vlaamsch. Diemar: Die Entstehung
des Deutschen Reichskriegs gegen Herzog Karl den Kühnen von Burgund, blz. 2. - Het
grafschrift van den zoon van hertog Antoon van Brabant was in 't Vlaamsch opgesteld. J.
Bertholet: Histoire du duché de Luxembourg, deel VII, blz. 235.
(4) Bulletin du Comité flamand de France, deel I [1860], blz. 232, 347
(5) Molinet, aangehaald door P. Fredericq: Essai sur le rôle politique et social des ducs de
Bourgogne dans les Pays-Pas, blz. 74 (Gent, 1875).
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onderdrukking. Het Vlaamsch, dat zich reeds in de XIVe eeuw in de Waalsche
gewesten begon te verspreiden, deed er in de XVe eeuw groote vorderingen. De
Henegouwer Froissart kende die taal(1). Te Luik, waar het gebruik dezer laatste reeds
vroeger zeer verspreid was, werd het nog algemeener toen de inlijving van het
graafschap Loon een groot aantal Dietschsprekende inwoners in het bisdom bracht.
Velen van de volksleiders, die onder de regeering van Lodewijk van Bourbon het
bewind in handen namen, als Raes van Heers, Jan de Wilde of Vincent van Buren,
waren van Dietsche afkomst; de heldenstrijd van het Land van Luik tegen de
Bourgondische vorsten werd beschreven door kronijkschrijvers als Cornelis Zantfliet,
Adriaan van Oudenbosch enz., wier namen van hun Nederlandschen oorsprong
getuigen(2). Tal van Vlaamsche uitdrukkingen slopen overigens te dien tijde in het
Luikerwaalsch: schier op elke bladzijde van Jan van Stavelot's schriften zijn er te
vinden(3). Door de economische meerderheid van de Germaansche deelen des lands,
was een iegelijk, die met hen in betrekking stond, verplicht hunne taal aan te leeren.
De Walen, die naar de markt van Antwerpen kwamen, moesten ze leeren, evenals
de Vlamingen zelven, in de XIIIe eeuw, Fransch hadden moeten leeren om de
jaarmarkten van Champagne te kunnen bijwonen. Het Vlaamsch was zekerlijk zeer
verspreid onder de nijvere bevolking van Dinant, en van het begin der XVe eeuw
had het zelfs ingang gevonden in tamelijk onbeduidende Waalsche steden, als
Namen(4). Het indringen van het Fransch in Vlaanderen en van het Vlaamsch in het
Walenland droeg er ongetwijfeld oneindig toe bij, om de verschillende gewesten van
België nader tot elkander te brengen. Vlaamsche en Waalsche steden noodigden
elkander op groote boogschuttersfeesten die, van het einde der XIVe eeuw af, grooten
bijval genoten. Bij de tooneelvoor-

(1) Zie J. Stecher: Biographie nationale, deel VII, blz. 329.
(2) Zie hooger, blz. 275, n. 3.
(3) De stad Luik gebruikte zelfs somtijds de Vlaamsche taal in hare briefwisseling met de Dietsche
steden. L. Mathot: Un acte flamand du XIVe siècle écrit par la commune de Liége. Bull. de
la Comm. roy. d'Histoire. 5e reeks, deel III [1893], blz. 450. Zie ook een Vlaamschen brief
van Doornijk aan de stad Gent. V. Fris: Dagboek, deel I, blz. 329.
(4) Kurth: La frontière linguistique, deel I, blz. 154.
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stellingen, welke die wedstrijden vergezelden, hoorde men in de Vlaamsche
gemeenten Fransche stukken spelen, terwijl in de Romaansche steden Vlaamsche
‘Abelespelen’ werden opgevoerd(1).
In zulke omstandigheden, moesten de Vlaamsche letteren zich snel ontwikkelen.
De Dietsche dichters van Van Maerlant's school zetten, gedurende de XIVe eeuw,
zijne beschavende en onderwijzende taak voort. Doch nu was 't niet meer in
Vlaanderen, doch in Brabant, dat die school met den grootsten roem schitterde.
Vlaanderen, dat door bestendige burgeroorlogen geteisterd werd, dat door de
maatschappelijke eischen der wevers beroerd was, dat het zeer druk had met zijne
oorlogen tegen Frankrijk, had den noodigen tijd noch de vereischte kalmte, om zich
aan didactische letterkunde te wijden. Het bezat wel machtige redenaars, als Zannekin
of de beide Artevelden, onstuimige dichters, die vervoerd waren door klassenhaat,
als de schrijver van het Kerelslied, of door liefde voor de vaderstad, als Boudewijn
Van der Loren, doch het verloor de ‘wijze clercken’, die in gemoedsrust, ten dienste
der poorterij, vrome levensregelen of beginselen der wetenschappen rijmden. Brabant,
daarentegen, dat eene langdurige rust smaakte onder volkslievende vorsten en onder
een alvermogend patriciaat, bemachtigde rond dat tijdstip de Nederlandsche
letterkunde. Zijne gewesttaal verving die van Vlaanderen en behield de overhand,
tot den dag waarop deze, gedurende de omwenteling der XVIe eeuw, op Holland zou
overgaan.
Tot Brabant behoort de merkwaardigste Dietsche dichter van dien tijd: Jan Boendale
(1280-1365). Schepenklerk als Van Maerlant, wijdt hij zich teenemaal aan het
practisch, ernstig vak. Doch hij deelt zijns meesters naïeve bewondering voor
Frankrijk niet. Tijdgenoot van het eerste landsprivilege des hertogdoms en van dien
oorlog van 1333, waar zijne landgenooten hun vorst zoo dapper tegen zijne verbonden
vijanden

(1) Voorbeelden in Corpus chron. Flandr., deel III, blz. 530; De Potter: Gent, deel II, blz. 170.
- A. Wauters: Commencements de l'Ecole flamande de peinture, Bull. Acad., 3e reeks, deel
V [1883], blz. 347, doet opmerken, dat de Vlaamsche steden wel geregeld hare Waalsche
buren op hare schietwedstrijden uitnoodigen, doch nooit Duitsche steden.
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steunden, is hij door en door Brabander. Zijne Brabantsche Yeesten zijn het
kenschetsendste gewrocht van den wereldlijken en volkslievenden geschiedschrijver
der Nederlanden. Men vindt er, evenals in zijne leerende en beschavende schriften,
de algeheele uiting van de denkbeelden der hooge poorterij. Boendale is evenzeer
tegen de steedsche democratie als tegen den adel. Zoo hij geenszins zijne
ongenegenheid voor Jacob van Artevelde en voor de Vlaamsche wevers verbergt,
koestert hij slechts verachting voor den adel; hij stelt al zijn vertrouwen in kooplieden
en boeren. Als een echte optimist, verkiest hij overigens het heden boven het verleden;
men bemerkt dadelijk, dat in zijn tijd de geslachten nog almachtig zijn.
Na Boendale vervalt Van Maerlant's school. De naamlooze voortzetting van de
Brabantsche Yeesten getuigt van een jammerlijk verval, en de weinige rijmkronijken,
die men er tot in de XVe eeuw bijschrijft, zijn alledaagsch en vervelend. Daarentegen
komt het proza op den voorgrond, om aan het volk de stichtende lessen te geven, die
het vroeger in de ‘Spiegels’ vond. Het diep godsdienstig gevoel, dat reeds onder de
leeken, op het einde der XIIe eeuw, begijnen en beggarden verwekt had, was in het
volgend tijdvak nog altijd even levendig. De begijnenhoven, waar de poortersdochters
opgevoed werden, waren brandpunten van mysticisme en onderhielden in de steden
een blakend geestelijk leven. Hun invloed was voorzeker veel doelmatiger dan die
van wereldlijke geestelijkheid en kloosters, die minder met het volk in aanraking
waren en dikwijls, in de gemeenten toch, met hetzelve overhoop lagen. De godsvrucht
ontwikkelde zich dan ook, zoo niet buiten, dan toch nevens de Kerk. Op het einde
der XIIIe eeuw schreef de Brusselsche zuster Hadewijch reeds gedichten, die vol
godsdienstige vervoering waren(1). Doch het mysticisme drukte zich niet lang in
verzen uit. Met Jan Ruysbroeck (1294-1381), land- en tijdgenoot van Boendale, uit
het zich in proza, dat

(1) Omtrent deze dichteres, over wier leven zeer weinig bekend is en die wellicht de door
Ruysbroeck bestreden ketterin Bloemardine is, zie P. Fredericq: Geschiedenis der Inquisitie
in de Nederlanden, deel II, blz. 40 en volg. Zij schreef ook prozawerken. Zie J. Vercouillie:
Werken van Zuster Hadewijch, deel II.
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beter past voor bespiegelende werken en overigens meer in 't bereik was van de
bevolking der steden, die in de scholen had leeren lezen. Hier kunnen wij niet
uitweiden over de verheven bezieling en de fraaie taal van dien grondlegger van het
Vlaamsche proza. De goddelijke liefde, welke bij Hadewijch nog uitgedrukt wordt
door oneerbiedige vergelijkingen vol vurige zinnelijkheid, vindt in zijne schriften
bewoordingen van bewonderenswaardige teederheid en zuiverheid. Neemt hij eene
eerste plaats onder de godsdienstige schrijvers der middeleeuwen in, zoo heeft hij
bovendien rond zich een buitengewonen invloed geoefend. Een zijner leerlingen,
Geert Groote, stichtte de ‘broederschap van 't gemeene leven’ en stelde daardoor,
ten dienste van het mysticisme der XIVe eeuw, eene zoo werkzame inrichting als,
twee eeuwen vroeger, de begijnenhoven waren. Trots de pogingen der bedelmonniken,
die de bemoeiing der leeken met geloofszaken als een gevaar voor het echte geloof
aankloegen, schreven de ‘Broeders’ in het Vlaamsch eene menigte stichtelijke werkjes,
die zij onder 't volk verspreidden, en in die libri teutonici, welke met den zelfden
adem als de Navolging Christi bezield zijn, vindt men het puik der Nederlandsche
letteren van het einde der middeleeuwen.
Intusschen had de ongewijde letterkunde zich ontdaan van de ernstige waardigheid,
waarmede Van Maerlant's school haar omkleed had, en zich tot dusverre verlaagd,
dat zij nog slechts diende tot 's lezers vermaak. Volslagen gebrek aan kunst en aan
wezenlijke bezieling worden vergoed door groote hoeveelheid en slechte
hoedanigheid. Aan de Rhetorica-kamers overgelaten, wordt zij voor de burgers eene
liefhebberij, een tijdverdrijf, net als schuttersfeesten en landjuweelen, die 's volks
voorliefde voor feesten en praalvertoon openbaren. Zij brengt vooral tooneelwerken
voor, waarvan de letterkundige waarde verre overtroffen wordt door de prachtige
tooneelschikking. Er zijn vertooningen bij de vleet: de steden betalen de kosten der
volksschouwspelen, en wedijveren met elkander voor de schoonste en langste
mysteriën. Reeds in 1444 mocht Brussel zich beroemen, op dat gebied de kroon te
spannen met zijne Zeven Blijdschappen van Maria, die opvolgenlijk gedurende eenen
cyclus van zeven jaren moes-
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ten opgevoerd worden(1). Zulke prachtuitstallingen werden door 's lands rijkdom
bevorderd en het voorbeeld van België was wellicht niet zonder invloed op die
‘schouwburg woede(2)’, die in de tweede helft der XVe eeuw Frankrijk bemeesterde.
De Waalsche steden van Artesië en van Henegouw waren niet minder verzot op
tooneelvertooningen dan de Vlaamsche en Brabantsche. Langs weerszijden van de
taalgrens, behaalden Fransche en Dietsche ‘rhetorikers’ evenveel bijval. Doch in het
Romaansch gedeelte der Nederlanden verschilt de ernstige letterkunde teenemaal
van die uit het Germaansch gedeelte. Tusschen Ruysbroeck en zijne tijdgenooten
Jan le Bel en Froissart grenst de tegenstelling aan 't ongelooflijke. Terwijl de groote
Vlaamsche prozaschrijver mystieke opstellen voor de godvruchtige poorterij levert,
werken de beide Waalsche kronijkschrijvers alleen voor den adel en uitsluitend in
wereldlijken trant.
Evenals in de XIIe en XIIIe eeuw, blijft de Fransche letterkunde het geestesvoedsel
van den Nederlandschen adel. Zoo, in de eerste helft der XIVe eeuw, hertog Jan III
van Brabant (1312-1355) nog een levendig belang in de Vlaamsche dichtkunst stelt,
die hij zelf beoefent, troont, na zijn tijd, het Fransch in de vorstenhoven. Nauwelijks
zijn het Luxemburgsche huis in Brabant en het Beiersche huis in Holland gevestigd,
of zij breken alle verstandelijke betrekking met Duitschland. Joanna en Wenceslaus
verschijnen, voor taal en voor zeden, als geboren Franschen, en, terwijl dichter
Eustatius Deschamps aan hun hof verbleef, bemerkte hij nauwelijks, dat hij verre
van Parijs was. De enkele Hoogduitsche dichters, die gedurende de eerste jaren de
Wittelsbach's naar hun nieuw vaderland gevolgd hadden(3), verlieten weldra eene
streek, waar niemand hunne taal verstond(4), en sedert hertog Albrecht werd het
Hollandsch hof

(1) W.J. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel II, blz. 366 (4e uitg.).
(2) G. Paris: La poésie du moyen âge, deel II, blz. 242 (Parijs, 1895).
(3) Jonckbloet: op. cit., deel II. blz. 265. - Wellicht oefenden die Duitsche dichters eenigen
invloed op sommige Hollandsche schrijvers, als Dirk Potter en Willem van Hildegaersberch.
(4) Eene oorkonde van 1435 over de notarissen van het concilie van Bazel zegt: ‘Die seind all
de partibus inferioribus Reni und de Brabancia und Flemming, der deutsch wir nicht versten
muegen’. Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Konzils, blz. 92
(Bazel, 1896). - Uit het feit, dat Neder-Duitschland, in letterkundig opzicht, schier niets
voortgebracht heeft, verklaart men, dat, niettegenstaande het druk verkeer, dat het door
bemiddeling der Hanze met de Nederlanden onderhield, het geen verstandelijken invloed op
deze laatsten geoefend heeft.
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verfranscht, evenals de hoven van Vlaanderen en Brabant het reeds sedert lang waren.
De opkomst van het Bourgondisch huis bekrachtigde en bevestigde slechts de door
het Fransch in de Nederlanden veroverde stelling. Jacoba van Beieren en Philips de
Goede hadden dezelfde opvoeding genoten, spraken dezelfde taal, lazen dezelfde
boeken.
Tot in het midden der XIIIe eeuw was de Fransche letterkunde der Nederlanden
eene gewestelijke letterkunde: Waalsch in 't Oosten, Picardisch in 't Westen. Doch
van toen af voelen al degenen, die goed willen schrijven en den lof der kenners willen
verwerven, eene bijzondere neiging voor het ‘Fransch uit Frankrijk’. Alleen de
Luiksche kronijkschrijvers, als Jan d'Outremeuse, Jacob van Hemricourt, Jan van
Stavelot, die leven in eene streek waar goede smaak en onderwijs door den armen
landadel niet kunnen bevorderd worden, blijven aan de naïeve en ruwe landstaal
getrouw. Doch in Henegouw gaat het er heel anders aan toe. Onder de vorsten van
het huis van Avesnes, geeft dit gewest het voorbeeld van ridderlijkheid. Graaf Willem
en zijn broeder Jan van Beaumont gaan door voor de volmaaktste vertegenwoordigers
van hoffelijkheid. In hun slot van Le Quesnoy kregen Philippine van Engeland en
keizerin Margareta hare opleiding; uit hunne omgeving kwam, bij den aanvang van
den Honderdjarigen Oorlog, de edelman Gautier van Mauny, de verpersoonlijking
van ridderlijke eer; ook daar ontmoet men den eersten grooten prozaschrijver der
XIVe eeuw, den Luikschen kanunnik Jan Le Bel.
Le Bel is overigens kanunnik noch Luikenaar meer. Als rijke burgerzoon, trad hij
slechts in de Kerk om er een maatschappelijken stand te zoeken. Hij verschilt
teenemaal van zijn stadgenoot Hocsem, die zoo zeer aan zijn kapittel en aan zijn
vaderland gehecht is. Le Bel heeft geen ander ideaal dan dat leenroerig leven, dat
zich zoo schitterend in Henegouw ontwikkelt. Vroegtijdig reeds is hij in dienst bij
Jan van Beaumont, en aan zijne zijde gaat hij, voor Edward III, tegen de Schotten
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vechten. Als hij, oud van jaren, naar Luik terugkeert, verblindt hij de arme
Haspengouwsche ridderschap door zijne weelde en zijn goeden smaak(1), en 't is niet
voor hen, doch voor de voorname heeren met wie hij bevriend was, dat hij die
gedenkschriften maakt, welke om hunne krachtige taal, hunne vlugge beschrijving,
hunne kleurrijke voorstelling, een der meesterwerken van de toenmalige Fransche
letterkunde zijn.
En toch - treffend blijk van de toenemende onafhankelijkheid der Nederlandsche
geestesontwikkeling tegenover den vreemde - is Le Bel niet franschgezind. Zijn held
is koning Edward; hij verbergt geenszins zijne ongenegenheid voor Philips van
Valois. Hij neemt wel Frankrijk's zuivere taal aan, doch geenszins zijn invloed, want
hij volgt den trant der Fransche schrijvers niet. Tegenover de Fransche letterkunde,
neemt hij de houding aan, die de hooge Belgische adel, voor welken hij schrijft, in
't begin van den Honderdjarigen Oorlog zelf tegenover de Fransche politiek aanneemt.
Hij blijft oorspronkelijk en is de eerste dier talrijke Fransche schrijvers, wier school
in de Nederlanden met die van het koninkrijk wedijvert.
Die school bestaat hoofdzakelijk uit geschiedschrijvers. Terwijl zij, voor de andere
letterkundige vakken, op geen enkel man van talent kan bogen, bezit zij, in de XIVe
en XVe eeuw, tal van uitmuntende schrijvers van gedenkboeken. Van Jan Le Bel tot
Joris Chastellain, levert het verhaal der opvolgenlijke gebeurtenissen de stof harer
gewrochten. Voegt men daarbij de buitengewone vruchtbaarheid der Belgische
kronijkschrijvers gedurende het voorgaande tijdvak, zoo komt men wellicht tot het
besluit, dat die getrouwheid aan hetzelfde vak eene onbetwistbare strekking van den
landaard doet blijken. Jan Froissart's beroemdheid moest ook medewerken om onze
school den ingeslagen weg te doen vervolgen. Froissart is de leerling en ook in
zekeren zin de voortzetter van Le Bel. Doch hij leeft met de vorstengeslachten, die
in het midden der XIVe eeuw in de Nederlanden gekomen waren; zijn blik omvat
derhalve een ruimer gebied. Jan Le Bel schrijft voor de Avesnes en ziet

(1) Zie de beschrijving zijner levenswijze in Jacob van Hemricourt's Miroir des nobles de la
Hesbaye, uitg. Salbray, blz. 158.
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niets dan de gebeurtenissen waarin zij betrokken zijn. Froissart, die beschermd wordt
door Albrecht van Beieren en Wenceslaus van Luxemburg, welke vorsten met eene
menigte regeerende huizen vermaagschapt en in de groote politiek gewikkeld zijn,
zoekt daarentegen zijne onderwerpen in de geschiedenis van gansch Europa. Alleen
een Nederlander kon die kronijken schrijven, waarin de verschrikkelijke nationale
botsingen van het einde der middeleeuwen een louter voorwerp van letterkundig
tijdverdrijf worden. Evenals zijne beschermers is Froissart, tusschen Frankrijk en
Engeland, teenemaal onzijdig, en zoo hij, als beschermeling van koningin Philippine,
in den beginne genegenheid voor Engeland toont, zet hij zich, op het einde zijns
levens, aan het omwerken zijner kronijk, uit een ander gezichtspunt, alleen om
Wenceslaus te behagen. Zijne beroemdheid verklaarde zich zekerlijk door zijn gemis
aan nationaal bewustzijn in een tijd, toen nationaliteitsgevoel in de groote Staten
ontwaakte. Hij beviel eenieder, omdat hij tot geene partij behoorde. Zijn werk neemt
in de geschiedenis-literatuur dezelfde plaats in, als de Nederlanden toen in Europa
innamen. Evenals zij, is het tevens onzijdig en wereldburgerlijk.
Dat kan niet meer gezegd worden van de talrijke schrijvers, die zich in de volgende
eeuw rondom de hertogen van Bourgondië schaarden. Froissart's twijfelzucht is bij
zijn voortzetter Monstrelet reeds heel verdwenen. Hoe meer de Bourgondische macht
zich bevestigt en zich tegenover de macht van Frankrijk stelt, des te meer bevestigt
zich in de Nederlanden, tegenover de Fransche letterkunde, eene met haar
wedijverende letterkunde. Ongetwijfeld bezit die letterkunde geenerlei nationaal
karakter; zij bezingt de dynastie en bevat niet het minste spoor van vaderlandsliefde.
De talrijke schrijvers, die Philips de Goede niet alleen uit de Nederlandsche gewesten,
doch uit Frankrijk en Bourgondië, uit Artesië en Picardië tot zich trekt, hebben geene
andere opdracht dan hem op te hemelen en mede te werken om zijn glans en zijn
gezag in Europa's oogen te vergrooten. Die opgelegde werken zijn meestal koel,
vervelend en alledaagsch. Toch vindt men in die hoofsche letterkunde, die maar voor
een gering getal hovelingen en geleerde groote heeren
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bestemd was, een zeer merkwaardig kunststreven, dat de nadering der Renaissance
doet gevoelen. Te midden van schilders en beeldhouwers, die met de schrijvers de
vorstelijke omgeving uitmaken, streven deze laatsten vooral naar een verheven,
hoogdravenden stijl. De Vlaming Chastellain was in zijn tijd, als het ware, de koning
der letterkunde. Zijne kronijk, waarvan ‘de louter verhalende hoofdstukken wellicht
het belangrijkste voortbrengsel der middeleeuwsche geschiedschrijvers zijn, en die,
vóór Commines, blijk geeft van de meeste onafhankelijkheid, eigen oordeel en
schrijverstalent(1)’, spreidt ook al de deftige waardigheid van een woordenpronkten
toon, welke de tijdgenooten in verrukking bracht. Chastellain ging door voor den
meester der welsprekendheid. Zijn met Latijnsche woorden doorspekte stijl ontrolt
zich, vol woordenpraal, in hoogdravende volzinnen, die Cicero's trant willen
nabootsen, en verschaft hem de eer, voor den grootsten rhetoriker door te gaan. ‘Hij
werd de vader eener Bourgondische letterkundige school, die, na hem, opvolgenlijk
Jan Molinet van Valencijn en Jan le Maire de Belges tot hoofden had en die, op het
einde der eeuw, in Frankrijk zelf zou zegevieren, met Willem Cretin en Jan Marot.’

II
Zoo, in de XIVe en in de XVe eeuw in de Nederlanden eene Germaansche en eene
Romaansche letterkunde zich gelijktijdig ontwikkkelen, zonder invloed op elkander
te oefenen, terwijl elk harer ook hare bijzondere lezers heeft, deze de edelen, gene
de burgers, is het op het gebied der kunst anders gesteld. Hier zijn Vlamingen en
Walen, die sedert zoo lang denzelfden weg van beschaving opgaan, niet meer
gescheiden door den tweetaligen aard van het land. Aan de samenwerking van de
beide Nederlandsche rassen is die heerlijke kunst te danken, welke in de XVe eeuw
de Vlamingen Jan en Huibrecht Van Eyck en den Waal Rogier van der Weyden
(Roger de la Pasture) onsterfelijk maakte.
De Nederlandsche kunst, die eerst den Duitschen, vervolgens

(1) G. Paris: loc. cit., blz. 224.
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den Franschen invloed onderging, geeft op het einde der XIIIe eeuw de eerste blijken
van zelfstandigheid. Het gemeenteleven, dat alsdan zoo welig bloeit in de steden der
bekkens van Maas en Schelde, bevordert dat streven. Terecht, mocht men zeggen,
dat de eeuw der Artevelden door de eeuw der Van Eyck's opgevolgd werd(1). De
rijkdom der poorters uit zich, inderdaad, door toenemende weelde, en doet te Gent,
te Brugge, te Brussel, te Doornijk, te Atrecht, te Valencijn, eene menigte takken van
kunstnijverheid ontstaan. Beeldhouwkunst, schilderkunst, goud- en zilversmederij,
die tot dan toe uitsluitend voor de versiering der kerken zorgden, nemen een
wereldlijk, steedsch karakter aan. Zij worden nog, wel is waar, door godsdienstzin
bezield, doch worden voortaan beoefend door leeken uit de stad. Hugo van Oignies,
de grootste Belgische goudsmid der XIIIe eeuw, is nog een monnik; doch na hem
ontvlucht de kunst de kloosters, om welig op te schieten in de groote gemeenten.
Overigens worden minder groote kerken gebouwd in een tijdvak, dat de
kunstarbeiders in de steden meer en meer bezigheid vinden. Het versieren van hallen
en stadhuizen, het opsmukken van banieren en tenten der gemeentelegers, het maken
van schilderijen voor de neringen en van tooneelversieringen voor het opvoeren van
mysteriën geven werk aan de schilders. Goudsmeden drijven juweelen voor de
schietwedstrijden, ringen, bekers, borstnaalden, zegels voor de burgerij. Door de
beeldhouwers worden, voor schepenen of voor rijke kooplieden, grafplaten in
kalksteen gehouwen of in koper gestoken. Reeds in het midden der XIVe eeuw zijn
die kunstarbeiders zoo talrijk, dat zij zich in neringen vereenigen. Zoo de meesten
hunner zich met het uitvoeren der loopende bestellingen tevreden stellen en zich niet
boven het peil der goede werklieden verheffen, worden de bekwaamheid en de
scheppingsgeest van anderen weldra buiten de stad gekend. Vroegtijdig vertrouwen
de vorsten aan die meesters belangrijke werken, waarbij elk hunner aan zijne
aangeboren begaafdheid vrijen loop mag geven. De rekeningen van het ‘hotel d'Artois’
geven de

(1) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 347.
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namen van eene verbazende hoeveelheid Vlaamsche en Waalsche kunstenaars, die
voor gravin Mathilde werken (1302-1329)(1), en laten bij vergelijking oordeelen welke
krachtige kunstbeweging toen heerschen moest aan de hoven van de graven van
Vlaanderen en van Henegouw of van de hertogen van Brabant, die ten minste zoo
rijk waren als die vorstin.
De oudste, ons bekende gewrochten van die eerste, half-Vlaamsche, half-Waalsche
school zijn beeldhouwwerken. Vele Belgische steden bezitten talrijke steenen of
koperen grafplaten der XIVe eeuw, waar verbazende technische vaardigheid met
trouwe nabootsing wedijvert. Doch de groote heeren eischten kostelijker graven.
Niet alleen moesten zij, op hunne grafplaat, in hoog verheven werk afgebeeld zijn,
doch op de vier zijden van het voetstuk, waarop de plaat rustte, moest bovendien
heel hun lijkstoet staan. De grafplaatmakers werden aldus ‘beeldsnijders’. De schoone
grafstede van den jongen graaf Robrecht van Artois, die heden nog de hoofdkerk
van Saint-Denis nabij Parijs versiert (1320), is het werk van een dier ‘beeldsnijders’,
Pepijn van Hoei, een Luikenaar. Evenals Pepijn vestigden zich, van het begin der
XIVe eeuw af, vele andere Nederlandsche kunstenaars te Parijs, alwaar, dank zij de
aanwezigheid van het hof en van den schitterenden adel, die 's konings omgeving
uitmaakte, overvloedige bestellingen te vinden waren. Daar maakten zij zich
vertrouwd met die bevalligheid en dien goeden smaak, die de Fransche
beeldhouwkunst der XIIIe eeuw in zulke hooge mate kenschetsen. Doch zoo zij
onbetwistbaar den invloed derzelve ondergingen, werden zij er geenszins door
medegesleept. Naast een diepen eerbied voor den vorm, vindt men bij hen een sterk
afgeteekend realisme, waarin reeds de strekking kiemt, die later de schilderkunst
hunner landgenooten zal kenschetsen. Opgeleid in een uitsluitend wereldlijk midden,
in broederschappen, die in den schoot der burgerij zelve ontstaan waren, zochten zij
vroegtijdig hunne onderwerpen in het luidruchtige en schilderachtige leven, waarin
zij zich bewo-

(1) J.M. Richard: Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne. Etude sur la vie privée, les arts
et l'industrie en Artois et à Paris au commencement du XIVe siècle (Parijs, 1887.)
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gen. De figuren van den lijkstoet, die zij op de graven kappen, geven hun de
gelegenheid, vrijen loop aan hunne verbeeldingskracht te laten. Hun beitel past zich
meer en meer de hulpmiddelen der kunst aan en geeft aan steen, marmer en albast,
die de meest verschillende - gewijde en ongewijde - onderwerpen scheppen, rondere
en vollere vormen en levendiger figuren dan die van den hoekigen, mageren
Gothischen trant. Reeds in de tweede helft der XIVe eeuw verheffen zich beroemde
kunstenaars uit de ongekende menigte der beeldsnijders. Hennequin van Luik was
een der hofbeeldhouwers van koning Karel V, en Andries Beauneveu, aan wien
wellicht het schoone beeld der heilige Katharina uit Kortrijk's kerk te danken is,
vervulde dezelfde betrekking bij Lodewijk van Male. Eenige jaren later levert die
reeds zoo merkwaardige school een genialen kunstenaar, den Zeeuw Claus Sluter,
den schepper van het onsterfelijke beeldhouwwerk aan den hoofdingang van het
kartuizerklooster en van den Mozesput te Dijon. Die meesterstukken, tijdgenooten
van de eerste werken van Ghiberti en Donatello, geven aan de Nederlanden, reeds
op het einde der XIVe eeuw, naast Italië de eerste plaats in de kunstgeschiedenis.
Dat is, voorwaar, geen louter toeval. Inderdaad, dezelfde maatschappelijke oorzaken
hadden, ten Noorden en ten Zuiden van de Alpen, dezelfde uitwerkselen. De gouwen
van Maas en Schelde, die door haar groot aantal steden, haren rijkdom, haar krachtig
politiek leven met Italië te vergelijken waren, boden, evenals en terzelfder tijd als
Italië, aan het schoonheidsgevoel het gunstigste midden voor zijne vrije uiting en
zijne scheppende bedrijvigheid. In beide landen heeft de weelderige levensbloei de
kunstenaars bezield en hen aangespoord te breken met het symbolisme en het zuiver
idealisme der middeleeuwen. Het realisme van Claus Sluter vindt men, hoewel
eenigszins getemperd door de vereering der antieken en een verzorgden trant, bij de
groote Florentijners van dien tijd terug. Weer als in Italië, was de beeldhouwkunst
in de Nederlanden veel vroeger ontwikkeld dan de schilderkunst, aan welke zij den
weg baande. Evenals Nicolaas Pisano gevolgd werd door Cimabue en Giotto, als
Brunellesco, Donatello en Ghiberti gevolgd werden door Masac-
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cio(1), zoo was Claus Sluter de voorbode van de gebroeders Van Eyck en van van der
Weyden.
De schilders, die even talrijk waren als de beeldhouwers, bleven langer dan zij
aan de overlevering verslaafd. Terwijl de laatsten verplicht waren de natuur aandachtig
na te gaan om de trekken hunner klanten op de grafzerken trouw af te beelden, gaven
de anderen langer aan phantazij gehoor. Doch de beeldhouwkunst moest des te meer
hare zuster deelachtig van hare vorderingen maken, daar zij dezer hulp weldra noodig
had om de gehouwen beelden met kleuren te versieren. Tal van beeldhouwers, zooals
Andries Beauneveu (1364-1390), hanteerden ook 't penseel, en het valt niet te
betwijfelen, dat zij hun naturalistisch ideaal door kleuren zochten uit te drukken. Dit
ideaal blijkt reeds, in Beauneveu's tijd, uit miniaturen van Hennequin van Brugge
en uit de statige figuren der Apocalypsis van Angers, waarvan de kartons door hem
geteekend zijn (1375-1379). Van dat tijdstip af, wedijveren schilders en beeldhouwers
met elkander en deelen zij de gunst van den hoogen adel en van de Fransche koningen.
Hennequin van Brugge is schilder en kamerknecht van Karel V van Frankrijk; Pol
van Limburg versiert het wonderschoon getijboek van hertog Jan van Berry; Jan van
Woluwe leeft aan het hertogelijk hof van Brabant; Jan van Hasselt werkt met
Beauneveu voor Lodewijk van Male en Melchior Broederlam maakt te Dijon, voor
Philips den Stoute, op de twee door den Dendermondenaar Jacob van de Baerze
gesneden houten altaarbladen, de eerste schilderwerken waarmede de geschiedenis
der Nederlandsche schilderschool begint: Maria-Boodschap, Maria-Presentatie en
de Vlucht naar Egypte. Aldus komen de beide kunststroomingen der Nederlanden
zich vereenigen in het kartuizerklooster van Dijon.
Terwijl de beeldhouwkunst, in de XVe eeuw, de meesterstukken van Claus Sluter
niet overtreffen moest, maakte de schilderkunst daarentegen zulke snelle vorderingen,
dat zij honderd jaar lang met onvergelijkelijken glans bleef schitteren. Het
ontwikkelingstijdvak is voorbij, en te midden van de welvaart

(1) E. Müntz: Histoire de l'art pendant la Renaissance, d. I, blz. 590 (Parijs, 1889)
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van den Bourgondischen Staat verrijst eene glorierijke kunstenaarsschaar. In plaats
van naar Parijs te trekken, komen Vlaamsche en Waalsche kunstenaars bijeen in de
groote steden van Vlaanderen en Brabant, waar zij van het hof, van kooplieden, van
bankiers bestellingen krijgen, die zoovele meesterstukken doen ontstaan. Huibrecht
van Eyck komt uit Limburg zich te Gent vestigen (rond 1410?); zijn broeder Jan
verblijft eenige jaren in Holland, aan het hof van Jan van Beieren, en gaat vervolgens
naar Brugge; Rogier van der Weyden verlaat zijne vaderstad Doornijk en zijn ouden
Waalschen meester Robrecht Campin en gaat te Brussel wonen (1435); de zoo talrijke
als glinsterende school wordt volledigd door den Brabander Pieter Christus en Simon
Marmion van Valencijn, Justus van Gent (Joost van Wassenhove) en zijn stadgenoot
Hugo van der Goes, Dirk Bouts van Haarlem en den onbekenden schilder van het
altaar van Flémalle (Jacob Daret van Doornijk?). Al de kunstenaars van het Noorden
worden naar de Nederlanden aangetrokken. Memling komt van Menz om zich de
vorderingen der schilderkunst eigen te maken; hij blijft hier en wordt zelf een meester.
De schilder blijft geen alledaagsche handwerksman; door studie der wetenschap kan
hij zijne techniek volmaken; zijne personaliteit bevestigt zich in zijne werken en de
roem maakt zijn naam bekend. Jan van Eyck geniet aan het hof van Philips den Goede
hetzelfde aanzien als Rubens, in de XVIIe eeuw, bij Albrecht en Isabella genieten
zal. De hertog bezoekt zijne werkplaats, is peter zijner dochter, geeft hem een huis
en een jaargeld, belast hem met geheime zendingen.
De faam der Belgische kunstenaars verspreidt zich weldra verre buiten de grenzen
des lands. Zij schilderen niet alleen voor den vorst, voor kanselier Rolin, voor de
Portinari of de Arnolfini van Brugge, voor schatmeester Bladelin: hunne werken
worden overal gevraagd en heel Europa door verzonden. Men weet dat Memling's
Laatste Oordeel, dat in de Mariakerk te Dantzig bewaard wordt, in 1473 door den
zeeroover Paul Benecke gevonden werd in de lading van een Hollandsch schip, dat
de schilderij denkelijk naar Italië vervoerde.
Plaatsruimte en bevoegdheid ontbreken ons om den invloed
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van allen aard, die op de Nederlandsche schilderschool ingewerkt heeft, en de
bijzonderestrekkingen van de kunstenaars dier school te schetsen. Het volstaat hier
te toonen, dat die school de uiting van de algemeene beschaving des lands is, dat zij,
als dit laatste, tegelijk èn Germaansch èn Romaansch is, kortom, dezelfde evolutie
als het politiek leven doormaakt en, in de XVe eeuw, het steedsch midden verlaat,
waarin zij het levenslicht zag, om, onder de bescherming der hertogen, haren vollen
bloei te bereiken.
Doch schilderkunst en beeldhouwkunst konden al de bewonderenswaardige
levenskracht van den kunstzin der Nederlanden niet uitputten. Dezelfde
omstandigheden, die het genie van Sluter, van de gebroeders Van Eyck, van van der
Weyden opwekten, braken ook de banden, die de toonkunst aan de overlevering
hechtte. Alle kunsten maakten gelijktijdige vorderingen. Zoo de gewrochten der
toonkundigen van dat gelukkig tijdvak ons natuurlijk minder bekend zijn dan die
van schilders en beeldhouwers, verrukten zij niet minder hunne tijdgenooten; de
werken van hedendaagsche vorschers bewijzen, dat zij even hoog in de achting
hunner nakomelingen verdienen te staan. Ook de Belgische muziek dient beschouwd
als de uiting van de gemeenschappelijke beschaving der beide Nederlandsche rassen.
Onder de beroemde toonkundigen, zijn beide weer vertegenwoordigd. Hier ook was
eenheid van maatschappelijk midden sterker dan verscheidenheid van rassen, en de
invloed dezer laatste is ten hoogste te erkennen in de ongelijke verdeeling, waarbij
meer Vlamingen onder de schilders, en meer Walen onder de toonkunstenaars
gevonden worden. Willem Dufay van Chimay (ongev. 1350-1432), de ‘morgenster
der School’, wordt opgevolgd door Gillis van Binche († 1460), Antoon Busnois (†
rond 1480), den Vlaming Jan Ockeghem († 1494-1496) en den Henegouwer Josquin
des Prés (ongev. 1450-1521), die het eenstemmig door het meerstemmig gezang
vervangen en het contra-punt in de toonzetting invoeren. Hun roem evenaart dien
der schilders. Hunne leerlingen worden in Italië geroepen, en de koning van Frankrijk
belast Ockeghem met het bestuur zijner kapel. De voorliefde der hertogen van
Bourgondië en inzonderheid van Karel den Stoute voor de muziek verzekert aan
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die kunstenaars, in hun vaderland zelf, een gemakkelijk bestaan en tijd voor studie.
Dufay wordt kanunnik in Sint-Donatianus te Brugge; Gillis van Binche en Busnois
zijn kapelmeesters van Philips den Goede en zijn zoon.
Het hertogelijk hof schittert dus met den glans van alle kunsten en bevordert haren
bloei. Reeds in de tweede helft der XVe eeuw straalt het tot over de Alpen. Onder
Karel den Stoute, komen Italiaansche plaatsnijders, - als die Nicolaas Spinelli waarvan
Memling ons het portret nagelaten heeft, - werk en eer in de Nederlanden zoeken. 't
Is ongetwijfeld aan den invloed dier vreemdelingen, dat men de Renaissance-motieven
moet toeschrijven, die reeds in Memling's schilderijen voorkomen en de voorboden
zijn van Italiaansche richtingen, welke alras in de Nederlandsche schilderkunst zullen
overheerschen.
Terwijl in de middeleeuwen, de ontwikkeling der beeldende kunsten afhing van
die der kerkelijke bouwkunst, is het in de XIVe en XVe eeuw heel anders gesteld.
De beeldhouwkunst drijft de bouwkunst naar eene nieuwe richting en krijgt nu de
overhand. Het tijdvak van groote kerkelijke bouwwerken is gesloten. Nu worden
nog slechts burgerlijke gebouwen opgericht, die vooral streven naar sierlijkheid, die
pracht en weelde verraden. Onder die nieuwe aandrift, onttrekt de bouwkunde zich
teenemaal aan den Franschen invloed, die haar gedurende het vorige tijdvak
bemachtigd had. De Gothische stijl verliest die sobere lijnen en die strenge statigheid,
welke de werken der Doornijksche school in de XIIIe eeuw kenschetsen. Voortaan
droomen de bouwmeesters van gevels, die, door hunne overvloedige versierselen,
bevallige teekening en behouwen steen, aan de werken der beeldsnijders herinneren
en de medewerking van alle nijverheidskunsten zullen vergen.
Reeds laat het stadhuis van Brugge, dat in 1376 door Jan van Valencijn begonnen
werd, duidelijk die streving blijken. Doch het is in het Brabant der XVe eeuw, dat
deze hare hoogste uitdrukking moet vinden. Het stadhuis van Brussel (1402-1444),
eene schepping van Jacob van Thienen en Jan van Ruysbroeck, het stadhuis van
Leuven (1448), het werk van Matthijs van Layens, openen de reeks van
prachtgebouwen, waarin weldra

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

428
zullen plaatsnemen de stadhuizen van Bergen, Damme, Aalst, Gent, Oudenaarde,
Middelburg, Sint-Quintens en Atrecht. Bij het beschouwen dier stadspaleizen voelt
men, dat het heldentijdvak der gemeenten plaats gemaakt heeft voor een tijdvak van
kalmte en vreedzame welvaart, waarin de magistraten, in hun schepenhuis, geene
volksopstanden meer te vreezen hebben. Aan de nok der openbare gebouwen ziet
men geene tinne meer, doch eene sierlijke, gebeeldhouwde omheining. De met
glasschildering versierde vensters zijn omgeven met arabesken en van elkander
gescheiden door met goud en helle kleuren beschilderde standbeelden. Het belfort,
dat oude kenmerk der stedelijke zelfstandigheid, ontbreekt, als aan het stadhuis van
Leuven, of is nog slechts, als aan het stadhuis van Brussel, een open torentje, een
louter versiersel van weergalooze fijnheid en slankheid. De scheppende
verbeeldingskracht, die de meesters der burgerlijke bouwkunde bezielt, deelt zich
weldra aan de meesters van kerkelijke bouwkunde mede. De kerken worden versierd
met kapellen, hoofddeuren, kansels en torens, waarbij gebruik wordt gemaakt van
al de hulpmiddelen eener kunst, die zeker is van zich zelven en al de moeilijkheden
der techniek trotseert. Groote heeren of rijke poorters doen zich paleizen bouwen,
waarvan het Gruuthuse-steen, te Brugge, nog een der kenschetsendste modellen
gebleven is. Baksteen, die eerst den trant der hardsteenen gebouwen nabootste, doet
in Vlaanderen eene nieuwe, eigenaardige bouworde ontstaan, die met de verwerkte
materialen overeenkomt. Baksteen verschijnt niet alleen in rijke paleizen, doch begint
het hout te vervangen, dat tot dan toe schier uitsluitend voor burgerwoningen gebruikt
werd. Rond het midden der XVe eeuw geeft zij aan de Vlaamsche steden die kunstig
versierde, gekleurde gevelspitsen, die de straten van Ieperen en Brugge zoo
aantrekkelijk maken.

III
De verdwijning van den middeleeuwschen trant, die onder de hertogen op zulke
schitterende wijze in de meesterstukken van schilder-, beeldhouw- en toonkunst
bevestigd wordt en zich ook op het gebied der instellingen voelen doet, beantwoordt
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aan een grondigen verstandelijken en zedelijken ommekeer in den schoot der
maatschappij. In der waarheid, kan het weelderig en soms vreemdsoortig praalvertoon
dier maatschappij ons misleiden omtrent de gevoelens die haar bezielen. Men vraagt
zich af of het menschen waren dan wel groote kinderen, die in 1468 naar de
huwelijksfeesten van Margareta van York met Karel den Stoute kwamen, met een
houten huis, te water van Brussel naar Brugge gevoerd, aan wiens versiering
honderden werklieden en kunstenaars uit Vlaanderen, Brabant, Henegouw en Artesië
maanden lang gearbeid hadden. Er was een toren op, die een-en-veertig voet hoog
was en versierd met gemaakte apen, wolven en evers, die konden dansen en zingen,
een walvisch van zestig voet, die in de zaal rondliep, olifanten, dertig boomen, acht
voet hoog, elk van een vergulden tuin omgeven, eene kristallen fontein, een pelikaan,
die hypocras spuwde, kortom, eene menigte bekoorlijk of vreemdsoortig, maar toch
steeds kostelijk speelgoed, waarvan de opsomming het hoofd duizelen doet(1). Een
weinig later, doet het kamp bij Neuss - eene wezenlijke houten stad met stoven,
kerken, gasthoven, op welke overal banieren in den zonneglans wapperden - denken
aan eene overgroote doos met looden soldaatjes.
Doch schijn bedriegt. Te midden van dat praalvertoon, dat het Bourgondisch
tijdvak op eene lange, vroolijke kermis lijken doet, komen ernstige, beraden mannen
op den voorgrond. Het zijn staatsmannen als Rolin, financiers als Bladelin, geleerden
als Lubertus Hautschild, abt van den Eekhout, die door de kerkvergadering van
Constanz over de hervorming van den almanak geraadpleegd werd(2). Hoe ijdel het
hof, met zijne nauwgezette etiquette en zijn geruisch van met goud beladen kleederen,
op het eerste zicht ook schijnt, toch huist het eene menigte geleerde en kloeke geesten.
Daar wordt het verstand van Philips van Commines gewekt; daar voert Margareta
van York eene letterkundige briefwisseling met Caxton. En zelfs in

(1) De Laborde: Les ducs de Bourgogne. Etudes sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le
XVe siècle, deel II, blz. 293 en volg.
(2) L. Delisle: Notice sur un livre d'astrologie de Jean, duc de Berry. Bulletin du Bibliophile
(Parijs, 1896). - Zie J. Weale, in La Flandre, blz. 274 (Brugge, 1869).
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den adel, die schijnbaar alleen bedacht is op steekspelen, wapenpassen,
ridderavonturen en minnehandel, ontdekt men bij nader onderzoek talrijke
onderscheiden en reeds moderne personages. De heer van Gruuthuus is een
hartstochtelijk boekenliefhebber en de beschermer van Colard Mansion, die rond
1472 de boekdrukkunst in Brugge invoert. Olivier van de Mark, die ons zoo lichtzinnig
voorkomt, is krijgsman en diplomaat. Gilbert van Lannoy en Bertrand van la Broquière
reizen in Pruisen, in Rusland, in Egypte, in Palestina, geven hunne meening over die
landen te kennen, met opgave der noodige werken om de verzande havens te herstellen
en de steden weder te bevolken.
Zoo de XVe eeuw, met den ommekeer, dien zij in het staatkundig en
maatschappelijk leven brengt, 's menschen persoonlijkheid doet ontwaken, vervult
zij de harten terzelfder tijd met eene onrust en eene angstvalligheid, die door vele
kenteekenen verraden worden. De portretten van dien tijd toonen ons ernstige
gezichten, zonder een zweem van glimlach. Onder het volk liepen akelige verhalen
rond over vergiftigingen en andere misdaden(1), die door de veelvuldige politieke
sluipmoorden maar al te zeer gerechtvaardigd worden. Een verschrikkelijke dorst
naar bloed en naar folteringen openbaart zich bij de oorlogen van Luik en bij den
opstand van Gent. Ten slotte getuigen de talrijke zelfmoorden nog beter van de
verwarring der gemoederen(2). Geen wonder dus, dat de menschen van dien tijd zich
als het ware met razernij in den maalstroom der genoegens wierpen. De algemeene
welvaart begunstigde overigens de verslapping der zeden. Het buitengewoon groot
aantal onechte kinderen rechtvaardigt Philips van Commines' gezegde over de
zedelooze feestgelagen met vrouwen. De achttien bastaards

(1) Werden, overigens ten onrechte, vermoed als met vergif gedood: Michaëla van Frankrijk,
vrouw van Philips den Goede (Monstrelet, deel IV, blz. 118)), Jan van Beieren (Zantfliet,
kol. 418), Philips van Saint-Pol, hertog van Brabant (Monstrelet, deel IV, blz. 399), Jan IV,
hertog van Brabant, en Jan III, graaf van Namen (Jan van Stavelot, blz. 126). Kenschetsend
is het, dat Chastellain, deel III, blz. 259, sprekende over een eetmaal, dat Philips de Goede
bij een boer nam, zegt dat ‘de hertog at zonder vrees voor vergiftiging’.
(2) Over de veelvuldige zelfmoorden in dat tijdvak, zie E. Poullet: Sire Louis Pynnock, blz. 106
(Leuven 1864); Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, deel XIV
[1877], blz. 244. Chastellain en Jacob Du Clercq vermelden er een groot aantal.
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van Philips den Goede en het schier even groot getal aterlingen van den bisschop
van Luik, Jan van Heinsberg, verbaasden geenszins eene maatschappij, waarin men,
onder de talrijke verkrijgers van brieven van echtverklaring, ondereen aantreft: den
kanselier Rolin, den deken van St-Donatianus van Brugge, de algemeene ontvangers
van Henegouw en van Vlaanderen, Pieter Bladelin, den baljuw der Vier-Ambachten,
den bisschop van Doornijk, den voorzitter der Rekenkamer van Rijsel, talrijke
rekwestenmeesters, rechtsgeleerden, priesters en poorters(1). In de steden worden de
stoven weldra ontuchthuizen. Te Leuven vervolgt de magistraat te vergeefs de
lichtekooien, die de studenten binnenlokken onder voorwendsel, dat zij kamers te
verhuren hebben(2). De speelwoede maakt zulke verschrikkelijke vorderingen, dat de
herhaalde ordonnantiën ze niet kunnen bestrijden. Uitzinnige sommen worden besteed
aan tafel en kleeren.
Doch terwijl die noodlottige gewoonten van ontucht en verkwisting zich uitbreiden,
blijft het geloof onwankelbaar; ja de beroering der gemoederen verscherpt den
godsdienstzin. De teedere vereering der Maagd bemeestert de zielen, die hulp en
troost zoeken. Op het einde der XIVe eeuw reeds, schrijven de Bruggelingen aan
hare tusschenkomst Philips van Artevelde's nederlaag te Rozebeke toe. Later worden
de Mariabeelden van Scheut bij Brussel(3), van Montenaken in Haspengouw(4) als
wonderdadig geroemd en op buitengewone wijze vereerd. In 1447 trekt de uitstalling
der reliquieën zulk een groot aantal bedevaarders naar Aken, dat de Staten van Luik
niet kunnen verga-

(1) Zie Inventaire sommaire des archives du département du Nord, deel II, blz. 169, 175, 181,
186, 188. Verg. Gilliodts Van Severen: Inventaire des archives de Bruges, deel V, blz. 177.
- Mag men Jan van Stavelot, blz. 575, gelooven, dan had Jan van Heinsberg zooveel bastaards
als zijn voorganger, Hendrik van Gelder, die in dat opzicht in de Luiksche geschiedenis
bekend gebleven is. Hertog Willem van Gelder. († 1402) had er ook eene menigte, waarvan
vijf hem overleefden; zijn opvolger insgelijks (Nyhoff: op. cit., deel III, blz. CI, CLVIII); ten
slotte kent men, wellicht al te kwistig, drie en zestig bastaards toe aan hertog Jan II van Kleef.
De Chestret de Haneffe: Histoire de la maison de La Marck, blz. 60 (Luik, 1898).
(2) E. Poullet: op. cit., blz. 43. - In 1454 worden vermeld te Luik ‘Ruffiani qui in alias regiones
ducentes puellas, illic eas vendunt’. Zantfliet: op. cit., kol. 484.
(3) Wauters: Histoire des environs de Bruxelles, deel I, blz. 36.
(4) Zie hooger, blz. 284.
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deren(1). Overal wemelt het van godsdienstige broederschappen. De beroemdste onder
haar, het ‘ghezelscepe van den helighen bloede’ wordt gesticht te Brugge, rond
1400(2). Reizende predikers trekken overal menigvuldige toehoorders en verwekken
eene geestdrift, die denken doet aan den bijval der protestantsche preeken der XVIe
eeuw. De karmeliet Thomas Conecte, die in 1428 tegen den vrouwenopschik en de
ongebonden zeden predikt, verwekt in Henegouw en in Artesië zonderbare
betoogingen. Het volk gaat hem te gemoet en vergezelt hem; edellieden betwisten
elkander de eer, zijn muilezel te geleiden; de rijkste poorters willen hem herbergen.
Vóór de verhevenheid van waar hij tot het volk spreekt, wordt een vuur aangestoken,
waarin de spelers hunne damborden, kaarten, kegels en teerlingen, de vrouwen hare
schoone huiven komen werpen(3).
De hertogen beijveren zich uit al hunne macht, de ongemeen verbasterde zeden
der geestelijkheid te verbeteren. Zij ondersteunen de pogingen van Nicolaas van
Cusa, die, na de kerkvergadering van Constanz, naar de Nederlanden kwam om de
zedeloosheid te bestrijden. Van Philips den Stoute af, begunstigen zij, honderd jaar
lang, de kartuizermonniken, wier godsvrucht en zedenstrengheid toen zoo hoog
aangeteekend stonden. Philips de Stoute laat nabij Dijon het kartuizerklooster van
Champmol bouwen, dat zulke groote plaats in de kunstgeschiedenis der Nederlanden
verdient; Philips de Goede en Margareta van York zijn in briefwisseling met den
beroemden Doctor extaticus, Denijs van Rijckel, den beroemdsten schrijver van die
orde in de XVe eeuw. De adel en de poorterij deelen hunne genegenheid voor die
kloosterlingen. Onder de eerste begiftigers van het kartuizerklooster, dat te Leuven
door Walter Watervliet, kapelaan van Karel den Stoute gesticht werd, telt men rijke
kooplieden van Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Reeds in 1414, komen de observanten
van de orde van Sint Franciscus, opgericht door Bernardin van Siena, zich in de
Nederlanden

(1) Jean de Stavelot, blz. 595.
(2) J. Cuvelier: Inventaire analytique des archives du Saint-Sang à Bruges. Annales de la Soc.
d'Emulation enz., deel L [1900], blz. 10.
(3) P. Fredericq: Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, deel I, blz. 307 (Gent, 1889).
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verspreiden, evenals de Cluniacenzer beweging zich daar in de XIe eeuw verspreidde.
Zij hervormen het klooster van Sint-Omaars, dat weldra een heilzamen invloed op
een groot aantal abdijen oefent. Ten slotte wordt het augustijnerklooster van
Windesheim, bij Zwolle, het hoofdhuis eener orde, die haren invloed weldra in alle
Nederlandsche gewesten, ja, tot in Duitschland uitbreidt(1).
Dat klooster van Windesheim, dat, op het einde der eeuw, de Navolging Christi,
dat meesterstuk van mysticisme scheppen zal, vestigt natuurlijk onze aandacht op
een der grootste figuren van de godsdienstige geschiedenis der middeleeuwen, Geert
Groote van Deventer (1340-1384). Die buitengewone man behoorde tot eene rijke
burgerfamilie. Hij moest wellicht, als zoovele andere jongelieden van zijn stand,
eens als raadsheer in dienst des graven van Holland treden, want hij had te Keulen,
te Parijs en te Praag gestudeerd. In 1361 hadden de schepenen van Deventer hem
met eene vertrouwelijke zending bij den paus belast. Naderhand had hij rijke
prebenden in de kapittels van Utrecht en Aken gekregen. Doch zijne betrekkingen
met de Gottesfreunden van Keulen, en wellicht ook het lezen van Ruysbroeck's
schriften, trokken hem van lieverlede naar het mysticisme. Hij was drie en dertig
jaar oud, toen eene ernstige ziekte hem in 1373 deed besluiten, aan de aardsche
genoegens te verzaken. Hij stond zijne prebenden af, liet het grootste deel van zijn
vermogen aan het kartuizerklooster van Arnhem, en wijdde zich in den beginne aan
bespiegeling en aan de studie der heilige boeken. Doch mysticisme ging bij hem
gepaard met een vurigen bekeeringsijver en de moedige wilskracht eener strijdlustige
natuur. Op veertigjarigen ouderdom doorliep hij Gelder, Friesland, Holland, predikte
met medesleepende welsprekendheid in de volkstaal, over de genuchten der goddelijke
liefde, terwijl hij ook heftig opkwam tegen het verval van de Kerk en tegen de
verdorvenheid der priesters en der bedelmonniken. Zoo hij overigens, als nauwgezet
strenggeloovige, onmeedoogend is voor de misbruiken der geestelijkheid, is hij

(1) Acquoy: Het klooster te Windesheim en zijn invloed (Utrecht, 1875-1880).
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het niet minder voor de ketterij; door zijn ijver in het vervolgen en bestrijden der
verdachte leerstellingen, verwerft hij den bijnaam van malleus hereticorum. Zijne
vurige overtuiging schaarde weldra eene groep geestdriftige volgelingen rond hem.
Een dezer stichtte in 1386 het klooster van Windesheim.
Doch 't is vooral in de burgerij, die door het lezen van de libri teutonici van de
school van Ruysbroek het mysticisme leerde kennen, dat het een diepen invloed
oefende. Als Holland door dien invloed overwonnen is, biedt het, in de tweede helft
der XIVe eeuw, dezelfde opwelling van godsdienstijver, welke, twee eeuwen vroeger,
Jacob van Vitry in de Maasvallei verbaasde. In de steden zijn de devoten ‘doorgaans
kennelijk aan hunne kaalgesleten, of opzettelijk misvormde of zonder noodzaak
gelapte kleederen; hunne oogen worden zorgvuldig neergeslagen; in de kerk verliezen
enkelen bij de devotie onder de mis niet zelden hunne gewone strakheid en deftigheid;
zij baden zich in overvloedige tranen of snikken luide of vallen maar al te dikwerf
onder overmaat van gemoedsbeweging, in onmacht en zenuwtrekkingen(1)’. Onder
hen onderscheiden zich eene geestenzienster als de heilige Lidwina van Schiedam,
apostelen als Joannes Brugman. Kiesche zielen zoeken nu het geluk in verzaking
aan de wereld, in stille overweging of zoeken ‘naar een hoeksken met een boeksken(2)’.
De bedelmonniken, woedend tegen eene beweging die hun de aalmoezen der
geloovigen onttrekt, beweren te vergeefs, dat dit alles ketterij is, en bekampen de
verspreiding onder de leeken van in de volkstaal geschreven kerkelijke boeken.
Groote's ijver, die in opzicht van orthodoxie onaantastbaar is, maakt dag voor dag
nieuwe vorderingen.
De bijval dier propaganda maakte eene duurzame inrichting noodig: zij werd
verwezenlijkt door de ‘Broederschap van het gemeene leven’. Toen Groote zijn
apostelschap begon, had hij zijn huis te Utrecht afgestaan aan arme meisjes, die zich
aan den dienst des Heeren wijdden, en, uit deze vereeniging van

(1) W. Moll: Johannes Brugman in het godsdienstig leven onzer vaderen in de XVe eeuw, deel
I, blz. 51 (Amsterdam, 1854).
(2) Ibid., blz. 52 n.
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vrome meisjes, ontstonden weldra ‘zustershuizen’ in alle Nederlandsche steden.
Anderzijds had de stijgende voorliefde voor stichtelijke boeken onder de leeken eene
menigte schrijvers en kopisten doen ontstaan, wier bedrijvigheid mag vergeleken
worden met die van de drukkers in de volgende eeuw. Groote en zijn vriend Floris
Radewijn brachten die schrijvers in kloosters bijeen, en heetten hen ‘de Broeders
van 't Gemeene leven’. Evenmin als beggarden en begijnen der XIIe en XIIIe eeuw,
maken die broeders eene eigenlijke godsdienstige orde uit. Zij leggen geene gelofte
af en blijven wereldlijken. Zij leven samen onder een regel van werk en van gebed,
en onderscheiden zich daardoor van de monniken, dat zij schenkingen noch aalmoezen
aanvaarden: elkeen moet door arbeid in zijn onderhoud voorzien. Evenals in de
begijnenhoven, is uitsluitende bespiegeling uit hunne kloosters gebannen;
godsdienstzin moet er zich op practische wijze uiten. Doch terwijl beggarden en
begijnen zich aan wolleweverij overleveren, zoeken de broeders een bestaan in
letterkunde en onderwijs. Groote beschouwde de onwetendheid als de plaag der
toenmalige geestelijkheid. Inderdaad, van het vroeger in kapittels en kloosters zoo
bloeiend onderwijs bestond nu niets meer. Van de beroemde Luiksche scholen bleef
nog alleen de herinnering over. Toen Petrarca in 1333 in die stad was, kloeg hij,
wellicht met wat overdrijving, dat hij met moeite een weinig slechten inkt had kunnen
vinden in tam bona civitate barbarica(1). Buiten de geestelijke studenten, die de lessen
van de hoogescholen van Parijs of van Keulen gingen volgen, wijdde zich niemand
meer aan academische studie. Kanunniken, die niets van 't Latijn kenden, waren
geene zeldzaamheid. Reeds in het midden der XIVe eeuw verweet Jacob van Guise
zijnen landgenooten, dat zij slechts sciencias grossas atque palpabiles lustten(2). In
de stedelijke scholen, die door haren aard zelf, practisch waren, leerde men de
kinderen der burgerij slechts lezen en schrijven.
De poging van Groote en van zijne discipelen veranderde dit alles in eenige jaren.
Door de bemoeiing van Radewijn worden

(1) Wattenbach: Das Schriftwesen im Mittelalter, blz. 200 (Leipzig, 1875).
(2) Zie het 1e deel van dit werk, blz. 331.
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in de kloosters der broeders, gedurende de vacantie, lessen en herhalingen voor
geestelijke studenten ingericht. Jan Cele, een andere vriend van Groote, wordt weldra
rector van de school te Zwolle, die onder zijn bestuur eene modelinrichting wordt.
Zij breekt met den schoolschen slenter en wordt een brandpunt van verstandelijke
ontwikkeling. De drie klassen, waaruit zij tot dan toe bestond, worden uitgebreid tot
acht klassen, die op hare beurt verdeeld zijn in groepen van acht tot tien leerlingen,
welke in onderscheiden kamers onderricht krijgen. Uitstekende meesters worden
zelfs in de hoogeschool van Parijs aangeworven. Dank zij eene oordeelkundige
leerwijze en een levendigen geest, wordt de studie overal hervat. In de XVe eeuw
stichten de broeders alom in de Nederlanden nieuwe scholen. Zij zijn te Gent vóór
1432, te Brussel in 1422 en verspreiden zich weldra in Duitschland, waar zij het
tijdvak van Wimpheling, Hegius, Dringenberg, Duitschland's groote paedagogen,
voorbereiden(1). Tot verspreiding hunner schriften, beoefenen zij, de eersten in de
Nederlanden, de nieuw gevonden boekdrukkunst. De eerste Belgische letterzetter,
Dirk Maertens, is een hunner leerlingen. Reeds vóór den dood van Karel den Stoute
wordt de boekdrukkunst ingevoerd overal waar zij vasten voet gekregen hebben, te
Aalst, te Brugge, te Brussel, te Deventer, te Gouda, te Leuven en te Utrecht.
Het geslacht, dat zij in hunne scholen opleiden, zal in het Noorden een der
bedrijvigste werktuigen der Renaissance worden. En terwijl het grootgebracht wordt,
geeft de stichting van de hoogeschool te Leuven, in 1426, aan de Nederlanden de
verstandelijke bakermat, die zij tot hiertoe misten. Aldus is hunne onafhankelijkheid
op allerlei gebied verwezenlijkt, en, bij het instappen in het nieuwere tijdvak, bezitten
zij al de kenteekenen van zelfbestaan.

(1) M. Schoengen: Die Schule von Zwolle (Freiburg, 1898)
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Aanhangsel
Chronologische tabellen
(XIVe EN XVe EEUW)
(Zie het 1e deel van dit werk, blz. 405 en volg.)

Bisschoppen van Luik
ADOLF I VAN WALDECK, 1 September 1301 - † 12 December 1302.
THIBAUT VAN BAR, 13 Maart 1303 - † 29 Mei 1312.
ADOLF II VAN DE MARK, 16 April 1313 - † 3 November 1344.
ENGELBERT VAN DE MARK, 25 Februari 1345 - 1363 (overgezet naar Keulen).
JAN V VAN ARKEL, 15 April 1364 - † 1 Juli 1378. (Hij was vroeger bisschop
van Utrecht.)
ARNOLD VAN HOORN, 1378 - † 8 Maart 1389. (Hij was vroeger bisschop van
Utrecht. - Zijn mededinger EUSTATIUS PERSANT DE ROCHEFORT [8 November
1378 - † 1395], bevestigd door den paus van Avignon, Clemens VII, kon in het
bisdom niet blijven.)
[DIRK VAN DE MARK, gekozen op 5 Juni 1389, deed vrijwillig afstand van de
bisschoppelijke waardigheid].
JAN VI VAN BEIEREN, 3 Maart 1390 - 1417. (Hij deed afstand van het bisdom,
om na den dood van zijn broeder Willem IV [VI], graaf van Henegouw, Holland
en Zeeland, aanspraak te maken op de erfenis van het huis van Beieren in de
Nederlanden. - Hij had voor mededinger in het bisdom DIRK VAN HOORN of
VAN PERWEZ [18 Maart 1407 - † 23 September 1408 in den slag van Othée],
die door den paus van Avignon, Benedictus XIII, bevestigd werd).
JAN VII VAN WALENRODE, 30 Mei 1418 - † 28 Mei 1419. (Hij was vroeger
bisschop van Riga. Hij kwam te Luik in de maand Juli 1418.)
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JAN VIII VAN HEINSBERG, 20 September 1419 - 22 November 1455. (Hij deed
afstand van het bisdom en stierf op 19 October 1459.)
LODEWIJK VAN BOURBON, 7 April 1455 - † 30 Augustus 1482. (Hij kwam te
Luik op 13 Juli 1456.)

Bisschoppen van Kamerijk
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.
WILLEM II VAN AUXONNE, 17 Juli 1336 - 1342 (overgebracht naar Autun).
GWIJDE IV VAN VENTADOUR, 25 September 1342 - 1347 (overgebracht naar
Vabres).
PIETER IV VAN CLERMONT, 17 Februari 1349 - † 13 September 1368. (Hij was
vroeger eerst bisschop van Noyon, vervolgens van Clermont geweest.)
ROBRECHT VAN GENEVE, 11 October 1368 - 1371. (Hij was vroeger bisschop
van Theruanen. Later werd hij kardinaal, vervolgens paus onder den naam van
Clemens VII.)
GEERAARD III VAN DAINVILLE, 6 Juni 1371 - † 18 Juni 1378. (Hij was vroeger
bisschop van Theruanen.)
JAN IV T SERCLAES, 5 November 1378 - † 12 Januari 1388.
ANDREAS VAN LUXEMBURG, 22 December 1389 - † 1396.
PIETER V VAN AILLY, 15 November 1396 - 1411 (Hij was vroeger bisschop
van Le Puy en werd later kardinaal.)
JAN V VAN GAVERE, 5 Juli 1412 - † 1436 of 1438.
JAN VI VAN BOURGONDIË, 11 Mei 1439 - † April 1479. (Zie hertogen van
Bourgondië.)

Bisschoppen van Utrecht
GWIJDE VAN AVESNES, 1301 - † 29 Mei 1317.
FREDERIK II VAN SIRK, 21 November 1317 - † 20 Juli 1322.
JACOB VAN OUDSHOORN, 1322 - † 22 September 1322.
JAN III VAN DIEST, 8 November 1322 - † 1 Juni 1341.
NICOLAAS VAN CAPUTIIS, 10 Januari 1341. (Hij deed hetzelfde jaar afstand van
zijn ambt.)
JAN IV VAN ARKEL, 20 November 1342 - 1364 (overgebracht naar Luik).
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JAN V VAN VIRNEBURG, 24 April 1364 - † 23 Juni 1371. (Hij was vroeger
bisschop van Munster.)
ARNOLD II VAN HOORN, 9 Juli 1371 - 1378 (overgebracht naar Luik).
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FLORIS VAN WEVELINGHOVEN, 7 November 1379 - † 4 April 1393. (Hij was
vroeger bisschop van Munster. REINOUT VAN VIANEN [28 November 1379],
die door den paus van Avignon, Clemens VII, tegenover hem benoemd werd,
kon in het bisdom niet blijven).
FREDERIK III VAN BLANKENHEIM, 7 Juli 1393 - † 10 October 1423. (Hij was
vroeger bisschop van Straatsburg).
ZWEDER VAN CULEMBORG, 6 Februari 1425 - 21 Augustus 1433 (afgezet).
RUDOLF VAN DIEPHOLT, 10 December 1432 - † 25 Maart 1456. (Na den dood
van Frederik van Blankenheim werd hij door 't kapittel gekozen, doch de paus
weigerde hem te erkennen. Door de ondersteuning der Hoekschen kon hij toch
in 't bisdom blijven, dat zich in zijn voordeel verklaarde en bij het concilie van
Bazel beroep tegen den paus insloeg. Paus Eugenius IV gaf hem het bisschopp
lijk ambt, dat hij Zweder van Culemborg ontnomen had.)
GIJSBRECHT VAN BREDERODE, 7 April 1456 - 1457 (deed afstand van het
bisdom).
DAVID VAN BOURGONDIË, 12 September 1457 - † 16 April 1494. (Hij was
vroeger, sedert 1451, bisschop van Theruanen. Zie hertogen van Bourgondië.)

Graven van Henegouw
Huis van Avesnes.
JAN I, 1280 - † 22 Augustus 1304.
WILLEM I, 1304 - † 7 Juni 1337. (Zie Graven van Holland.)
WILLEM II, 1337 - † 27 September 1345, in den slag van Stavoren. (Zie Graven
van Holland.)

Huis van Beieren.
MARGARETA, 1345 - † 23 Juni 1356. (Oudste dochter van Willem I, erfde zij
Henegouw bij den dood van haren broeder, Willem II, die kinderloos stierf. Zij
was in 1324 getrouwd met keizer Lodewijk van Beieren. Zie Graven van
Holland.)
WILLEM III, 1356 - 1358. (Vierde zoon van keizer Lodewijk van Beieren en
van Margareta, erfde hij Henegouw bij den dood zijner moeder. Hij werd
krankzinnig in 1358 [rond de maand Januari] en stierf kinderloos in Maart 1389.
Zie Graven van Holland).
ALBRECHT I, 1358 - † 12 December 1404. (Broeder van den voorgaande en
sedert 30 Maart 1358 belast met het stadhouderschap over zijne landgoederen,
die hij bij zijnen dood erfde. Zie Graven van Holland en Hertogen van
Bourgondië.)
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WILLEM IV, 1404 - † 31 Mei 1417. (Zie Graven van Holland en Hertogen van
Bourgondië.)
JACOBA, 1417 - 12 April 1433. (Dochter van den voorgaande. Zij erkende op
3 Juli 1428 Philips den Goede als erfgenaam harer landgoederen, die zij hem
bepaald afstond op 12 April 1433. Zij stierf kinderloos op 9 October 1436).
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Huis van Bourgondië.
PHILIPS DE GOEDE. (Zie Hertogen van Bourgondië.)

Hertogen van Brabant
Huis van Leuven.
JAN II, 1294 - † 17 October 1312.
JAN III, 1312 - † 5 December 1355.

Huis van Luxemburg.
JOANNA VAN BRABANT EN WENCESLAUS VAN LUXEMBURG, 1355 - 8 December
1383 [dood van Wenceslaus] - 1 December 1406 [dood van Joanna]. (Joanna,
die sedert 1347 getrouwd was met Wenceslaus van Luxemburg, broeder van
keizer Karel IV, erfde het hertogdom samen met haren gemaal bij den dood
haars vaders Jan III, die geene mannelijke afstammelingen achterliet, en wiens
oudste dochter zij was. Na den dood van Wenceslaus, wees zij als hare
erfgenamen aan, hare nicht Margareta van Vlaanderen en dezer echtgenoot,
Philips den Stoute, hertog van Bourgondië. Zij stonden in 1404 hunne rechten
af aan hun tweeden zoon, Antoon, graaf van Réthel).

Huis van Bourgondië.
ANTOON, 1406 - † 25 October 1415, in den slag van Azincourt. (Nadat hij in
1404 het graafschap Réthel aan zijn broeder Philips van Nevers afgestaan had,
oefende hij, sedert den 7n Mei, het stadhouderschap van Brabant uit, in naam
van Joanna; hij erfde het hertogdom van haar in 1406. Hij trouwde: 1o, op 19
Februari 1392 met Joanna, dochter van Walram III van Luxemburg, graaf van
Saint-Pol; 2o, op 27 April 1409, met Elisabeth van Görlitz, hertogin van
Luxemburg.)
JAN IV. 1415 - † 17 April 1427. (Hij trouwde met Jacoba van Beieren, den 10
Maart 1418, en stierf zonder kinderen.)
PHILIPS VAN SAINT-POL, 1427 - † 4 Augustus 1430. (Broeder van den
voorgaande. Hij had van zijne moeder het graafschap Saint-Pol geërfd in 1415;
hij stierf kinderloos.)
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PHILIPS DE GOEDE. (Zie hertogen van Bourgondië.)

Graven van Holland
Huis van Avesnes.
JAN II, 1299 - † 22 Augustus 1304. (Zie Graven van Henegouw.)
WILLEM III, 1304 - † 7 Juni 1337. (Zie Graven van Henegouw.)
WILLEM IV, 1337 - † 27 September 1345. (Zie Graven van Henegouw.)
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Huis van Beieren.
MARGARETA, 1345 - 7 December 1354. (Haar zoon Willem betwistte haar de
graafschappen Holland en Zeeland, die zij hem in 1354 afstond. Zie Graven
van Henegouw.)
WILLEM V, 1354 - 1358. (Zie Graven van Henegouw.)
ALBRECHT I, 1358 - † 12 December 1404. (Zie Graven van Henegouw.)
WILLEM VI, 1404 - † 31 Mei 1417 (Zie Graven van Henegouw.)
JAN VAN BEIEREN, 1418 - † 6 Januari 1425. (Broeder van den voorgaande en
prins-bisschop van Luik sedert 1390, liet hij zijn bisdom in den steek om zijne
nicht Jacoba van Beieren, bij den dood van Willem VI, de graafschappen Holland
en Zeeland te betwisten. Keizer Sigmund gaf hem het verlei in Maart 1418.
Philips de Goede, door Jan en Jacoba als scheidsrechter gekozen, wees hem,
op 13 Februari 1419, een gedeelte dier grondgebieden toe. Jan IV, hertog van
Brabant, gemaal van Jacoba, stond hem, in 1421, voor twaalf jaren, beide
graafschappen af.)
JACOBA VAN BEIEREN, 1417 - 12 April 1433. (Zie Graven van Henegouw.)

Huis van Bourgondië.
PHILIPS DE GOEDE. (Zie Hertogen van Bourgondië.)

Graven van vlaanderen
Huis van Dampierre.
GWIJDE VAN DAMPIERRE, 1278 - † 7 Maart 1305.
ROBRECHT III VAN BÉTHUNE, 1305 - † 17 September 1322. (Kreeg in 1272 het
graafschap Nevers door zijn huwelijk met Iolande, weduwe van graaf Jan Tristan,
zoon van den heiligen Lodewijk.)
LODEWIJK VAN NEVERS of VAN CRÉCY, 1322 - † 25 Augustus 1346, in den slag
van Crécy. (Zoon van Lodewijk van Nevers [† Juli 1322], oudste zoon van
Robrecht van Béthune. Hij erfde van zijne moeder, in 1325, het graafschap
Réthel).
LODEWIJK II VAN MALE, 1346 - † 30 Januari 1384. (Bij den dood zijner moeder,
Margareta, dochter van Philips V, koning van Frankrijk, op 9 Mei 1382, erfde
hij het vrijgraafschap Bourgondië en Artesië).

Huis van Bourgondië.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

MARGARETA VAN MALE en PHILIPS DE STOUTE, 1384 - 27 April 1404 [dood
van Philips] - 16 Maart 1405 [dood van Margareta]. (Zie Hertogen van
Bourgondië.)
JAN ZONDER VREES, 1405 - † 10 September 1419. (Zie Hertogen van
Bourgondië.)
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Hertogen van Bourgondië (Valois)
PHILIPS DE STOUTE, geboren op 15 Januari 1342 te Pontoise, overleden op 27
April 1404 te Halle. Hij was de vierde zoon van Jan II de Goede, koning van
Frankrijk, en van Bona van Luxemburg. Hij kreeg in 1363 van zijn vader het
hertogdom Bourgondië, en trouwde op 19 Juni 1369 met Margareta, dochter
van Lodewijk van Male, die, bij den dood haars vaders, gravin van Vlaanderen,
van Nevers, van Réthel, van Artesië en van Bourgondië werd, en op 16 Maart
1405 overleed.
Uit dit huwelijk:
JAN ZONDER VREES, die volgt.
KAREL, geboren in Maart 1372, overleden op 13 Juli 1373.
LODEWIJK, geboren in 1377, overleden op 10 Januari 1378.
ANTOON, geboren in 1384, graaf van Réthel, vervolgens hertog van Brabant.
(Zie Hertogen van Brabant.)
PHILIPS, geboren in October 1389, gedood op 25 October 1415 in den slag van
Azincourt, was sedert 1404, ten gevolge van den afstand zijner broeders Jan en
Antoon, graaf van Nevers en van Réthel.
MARGARETA, geboren in October 1374, overleden op 8 Maart 1441, gehuwd
op 12 April 1385 met Willem IV [VI] van Beieren, graaf van Henegouw, van
Holland en van Zeeland. (Zie Graven van Henegouw en Graven van Holland.)
KATHARINA, geboren in 1378, overleden 26 Januari 1426, getrouwd op 15
Augustus 1393 met Leopold IV, hertog van Oostenrijk.
BONA, geboren in 1379, overleden op 10 September 1399.
MARIA, geboren in Augustus 1380, overleden op 6 October 1428, getrouwd in
Mei 1401 met Amedeus VIII, graaf, vervolgens hertog van Savoye.
JAN ZONDER VREES, geboren op 28 Mei 1371, te Dijon, vermoord op 10
September 1419 op de brug van Montereau. - Op 16 Maart 1384 kreeg hij van
zijn vader het graafschap Nevers, dat hij in 1404 afstond aan zijn broeder Philips.
Hij werd, bij den dood zijns vaders, hertog van Bourgondië en, bij den dood
zijner moeder, graaf van Vlaanderen, van Artesië en van Bourgondië. Hij
trouwde op 12 April 1385 met Margareta, dochter van Albrecht van Beieren,
graaf van Henegouw, van Holland en van Zeeland, overleden op 14 Januari
1423.
Uit dit huwelijk:
PHILIPS DE GOEDE, die volgt:
MARGARETA, overleden op 2 Februari 1441, getrouwd: 1o, in Juni 1409 met
hertog Lodewijk van Guyenne [† 18 December 1415], zoon van Karel VI, koning
van Frankrijk; 2o, op 10 October 1423, met Arthur, graaf van Richemont,
vervolgens hertog van Bretagne, connetable van Frankrijk.
MARIA, overleden op 30 October 1463, getrouwd op 12 Juli 1406 met Adolf
IV van de Mark, hertog van Cleef.
KATHARINA, overleden te Gent, verloofd van October 1407 tot November 1413
met den oudsten zoon van Lodewijk II, hertog van Anjou.
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ISABELLA, getrouwd in 1406 met Olivier van Châtillon, graaf van Penthièvre.
JOANNA.
ANNA, overleden op 14 November 1432, getrouwd op 13 April 1423 met Jan
Plantagenet, hertog van Bedfort.
AGNETA, overleden op 1 December 1476, getrouwd op 5 Augustus 1435 met
Karel I, graaf van Clermont, vervolgens hertog van Bourbon.
Onder de bastaards van Jan zonder Vrees is te vermelden:
JAN VI, bisschop van Kamerijk. (Zie bisschoppen van Kamerijk)
PHILIPS DE GOEDE, geboren op 30 Juni 1396 te Dijon, overleden te Brugge op
15 Juni 1467. - Tijdens het leven zijns vaders voerde hij den titel van graaf van
Charolais. Hij trouwde: 1o, in Juni 1409 met Michaëla, dochter van Karel VI,
koning van Frankrijk, overleden te Gent, op 8 Juli 1422; 2o, op 30 November
1424 met Bona van Artesië, weduwe van graaf Philips van Nevers, overleden
op 17 September 1425; 3o, op 7 Januari 1430 met Isabella, dochter van koning
Jan I van Portugal en van Philippine van Lancaster, overleden op 17 December
1471.
Uit dit laatste huwelijk:
ANTOON, geboren op 30 September 1430, overleden op 5 Februari 1431.
JUDOCUS, geboren op 14 April 1432, in jeugdigen ouderdom overleden.
KAREL, die volgt.
Onder zijne talrijke bastaards zijn te vermelden:
DAVID, bisschop van Theruanen, vervolgens van Utrecht. (Zie bisschoppen van
Utrecht); Cornelis († 1452) en Antoon († 1504).
KAREL DE STOUTE, geboren op 10 November 1433 te Dijon, gedood in den slag
van Nancy op 5 Januari 1477. - Tijdens het leven zijns vaders voerde hij den
titel van graaf van Charolais. Hij trouwde: 1o, in Mei of Juni 1439 met Catharina,
dochter van Karel VII, koning van Frankrijk, overleden op 28 Augustus 1446;
2o, op 30 October 1454 met Isabella, dochter van Karel I, hertog van Bourbon,
overleden op 25 September 1465; 3o, op 3 Juli 1468 met Margareta van York,
zuster van Edward IV, koning van Engeland, overleden in 1503.
Uit het tweede huwelijk:
MARIA, geboren te Brussel, op 13 Februari 1457, overleden te Brugge, op 27
Maart 1482, getrouwd op 19 Augustus 1477, met Maximiliaan van Oostenrijk,
zoon van keizer Frederik III.
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Alphabetisch register
A
AALST, 330 n. 1, 372 n. 1, 428, 436.
AARDENBURG, 52, 61, 74.
AARLEN, 13.
AARSCHOT (de heeren van), 146.
ADOLF VAN DE MARK, bisschop van Luik, 15, 16, 19, 20, 22, 31 n., 36, 40, 95,
96, 128, 135, 137, 140 n., 141, 162, 163, 255, 258, 266.
ADOLF VAN WALDECK, bisschop van Luik, 34.
ADOLF, hertog van Kleef, 209.
ADOLF, hertog van Gelder, 302.
ADOLF, hertog van Gulick, 225, 227.
ADOLF IV, graaf van Berg, 39.
ADOLF II, graaf van de Mark, 39.
ADRIAAN VAN OUDENBOSCH, kronijkschrijver, 412.
AENEAS SILVIUS, zie Pius II, paus.
AIGUES-MORTES, 376.
AKEN, 215, 234, 431, 433.
ALBRECHT I VAN OOSTENRIJK, koning der Romeinen, 23, 25.
ALBRECHT II VAN OOSTENRIJK, Roomsch koning, 234, 235 n.
ALBRECHT, aartshertog van Oostenrijk, 425.
ALBRECHT VAN OOSTENRIJK, broeder van keizer Frederik III, 234, 239.
ALBRECHT VAN BEIEREN, graaf van Henegouw-Holland, 139, 168, 169. 203,
204, 211, 256, 257, 336, 401, 416, 419.
ALBRECHT II, hertog van Saksen, 307.
AMADEUS, hertog van Savoye, 202.
AMERSFOORT, 225.
AMIENS, 301.
AMSTERDAM, 225, 396, 401, 402.
ANDREAS BEAUNEVEU, beeldhouwer, 423, 424.
ANNA VAN BOURGONDIË, gemalin van den her og van Bedfort, 221, 224, 229.
ANS, 266.
ANTOON VAN BOURGONDIË, hertog van Brabant, 206, 211, 212, 213, 215, 217,
227, 354, 355, 397, 411 n. 3.
ANTOON, bastaard van Philips de de Goede, hertog van Bourgondië, 237 n.,
244.
ANTOON BUSNOIS, muzikant, 426, 427.
ANTOON VAN CROY, 243-245, 270, 343, 344, 362, 377.
ANTOON HANERON, leeraar van Karel den Stoute, 292.
ANTWERPEN, 5, 11, 14, 20, 53, 97-100, 109, 110, 170, 171, 179, 200, 205, 249,
322, 329, 331, 349, 353, 356, 372 n., 376, 381, 386, 389. 393, 396, 397-401,
412, 432.
ARKEL (de heeren van), 167.
ARNHEM, 433.
ARNOLD VAN HOORN, bisschop van Luik, 256.
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ARNOLD VAN EGMOND, hertog van Gelder, 225, 227, 302.
ARNULF V, graaf van Loon, 35.
ARNULF VAN BLANKENHEIM, proost
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van St-Lambrechts, te Luik, 35.
ARNOLFINI, Italiaansch koopman, 391, 425.
ARQUES, bij St-Omaars, 86.
ATH, 150.
ATRECHT, 32, 231, 377, 389, 400, 421, 428.
AUXY (jonkheer van), leeraar van Karel den Stoute, 292.
AVESNES, 150.
AWANS (de), Haspengouwsch geslacht, 33, 37, 38, 139, 342.
AZINCOURT, 215, 220.

B
BARTOLOMEO COLLEONI, condottiere in den dienst van Karel den Stoute, 307.
BASSEVELDE, 105.
BASTENAKEN, 357 n.
BEAUNE, 364 n.
BEAUVAIS, 301, 308.
BELLE, 387.
BENEDICTUS XIII, paus, 259.
BERGEN, 150, 224, 372 n., 428.
BERGEN-OP-ZOOM, 386, 396, 432.
BERNARDIN VAN SIENA (St), 432.
BERNARDO PORTINARI, Italiaansch bankier, 390 n.
BERN, 111, 304.
BERNIER'S (de), raadsheeren van den graaf van Henegouw, 129.
BERTHOUT'S (de), heeren van Mechelen, 19, 146, 342 n..
BERTRAND VAN LA BROQUIÈRE, Bourgondisch edelman, 430.
BESANçON, 236.
BÉTHUNE, 4, 76, 111, 176 n.
BINCHE, 150.
BLANCA VAN VALOIS, vrouw van keizer Karel IV, 14.
BLANCKAERDEN (de), Brabantsch geslacht, 342.
BLOEMARDINE, Brabantsche ketterin, 414 n.
BOENDALE, 10, 413.
BOESBEEK, 182.
BONA VAN ARTESIË, vrouw van Philips den Goede, 221.
BONA VAN BOURBON, nicht van Philips van Valois. 163.
BONIFACIUS IX, paus, 256.
BORGWORM, 283.
BORNHEM, 133.
BORSELEN (de heeren van), 167.
BOUCHAIN, 150.
BOUDEWIJN VAN LUXEMBURG, aartsbisschop van Trier, 11.
BOUDEWIJN VI, graaf van Vlaanderen en van Henegouw, 23.
BOUDEWIJN VIII, graaf van Vlaanderen, zie Baudewijn V, graaf van Henegouw.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

BOUDEWIJN V, graaf van Henegouw (Boudewijn VIII van Vlaanderen), 6, 69,
214.
BOUDEWIJN VAN DER LOREN, Gentsch dichter, 194, 322, 413.
BOUDEWIJN VAN DER NIEPE, leeraar van Jan zonder Vrees, 220 n.
BOUVIGNES, 269, 270, 281, 322.
BREDERODE (de heeren van), 167.
BREISACH, 304.
BRIELLE, 401.
BRISTOL, 99 n..
BROUWERSHAVEN, 225, 246.
BRUGGE, 5, 39, 49, 53, 58, 61, 56, 69-79, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 92, 94, 101,
102, 114, 116, 118 n., 122, 123, 130, 152 n., 153, 154, 166, 170, 179, 180, 181,
184, 188, 194, 199, 208, 233, 234, 245, 247, 248, 286, 322, 324 n., 326, 330,
331, 332, 333, 335, 338, 372, 376, 377, 378, 384 n., 384, 386, 389-400, 421,
427-432, 436.
BRUNELLESCO, beeldhouwer, 423.
BRUSTHEM, 284.
BRUSSEL, 18, 44, 46, 47, 48 n., 49, 51, 52, 208, 215, 216, 285, 291, 320, 321
n., 329, 355, 377, 379, 386, 389, 400, 415, 421, 425, 427, 429, 436.
BULGNÉVILLE, 246.
BUREN (de heer van), kanselier van Markus van Baden, te Luik, 280.
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C
CADZAND (eiland), 98.
CALIXTUS III, paus, 272.
CAMPO BASSO, condottiere in den dienst van Karel den Stoute, 307, 314.
CASIMIR, koning van Polen, 235 n.
CAXTON, Engelsch geleerde, 429.
CEUTA, 237 n.
CHAMPMOL, bij Dijon, 432.
CHRISTIAN I VAN OLDENBURG, koning van Denemarken, 307.
CIMABUE, schilder, 423.
CINEY, 287.
CLAUS SLUTER, 423, 424, 426.
CLEMENS V, paus, 16.
CLEMENS VII, paus, 197, 199
COBLENZ, 99.
COLARD MANSION, drukker, 430.
COLVEREN (de), Brabantsch geslacht, 342.
COMPIÈGNE, 97, 270.
CONSTANTINOPEL, 53 n.
CORNELIS, bastaard van Philips den Goede, 235.
CORNELIS ZANTFLIET, kronijkschrijver, 412.
CORTENBERG, 329.
COUVIN, 262, 268.
CRÉCY, 121, 122, 163.
CROY (de heeren van), zie Antoon van Croy en Jan van Croy.

D
DAMME, 74, 199, 389, 428.
DAMVILLERS, in Luxemburg, 213.
DANTZIG, 425.
DATIN (de broeders), Luiksche politiekers, 267, 268.
DAVID VAN BOURGONDIË, bisschop van Theruanen, vervolgens van Utrecht,
271, 272,
DE DYNTER, kronijkschrijver, 365 n.
DEINZE, 182.
DENDERMONDE, 72 n., 117, 122, 196, 352, 385 n., 410 n..
DENYS VAN RIJCKEL, kartuizermonnik, 432.
DEVENTER, 433. 436.
DIEDENHOVEN, 235.
DIEST, 49.
DIETRICH VON MÖRS, aartsbisschop van Keulen, 305.
DIJON, 423, 424, 432.
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DIKSMUIDE, l17 n
DINANT, 14, 45, 51, 166, 249, 262, 269, 270, 281, 282, 283, 287, 291, 322, 324,
330 n., 403, 412.
DINO RAPONDI, Italiaansch bankier, 372.
DIRK POTTER, 416 n. 3.
DIRK VAN PERWEZ, bisschop van Luik, 259, 261.
DIRK VAN DEN ELZAS, graaf van Vlaanderen, 195, 212.
DIRK VAN HEINSBERG, graaf van Loon, 17.
DIRK III, heer van Valkenburg, 18.
DIRK BOUTS, schilder, 425.
DIRK MAERTENS, drukker, 436.
DONATELLO, beeldhouwer, 423.
DOORNIJK, 66, 108, 115, 116, 162, 200, 389, 400, 412 n., 421, 425.
DORDRECHT, 11, 166, 179, 184, 218, 225, 322, 378, 384, 396, 400, 401.
DOWAAI, 4, 7, 70, 76, 110, 111, 152 n., 173, 176, 201, 349, 372 n. 1, 404.
DRINGENBERG, Duitsch geleerde, 436.
DRONGELEN, in Nederland, 11.
DUIVENVOORDE (de heeren van), 167.

E
EDWARD I, koning van Engeland, 94.
EDWARD II, koning van Engeland, 26.
EDWARD III, koning van Engeland, 10, 26, 88, 95-100, 102, 106-111, 113-116,
118-123, 131, 161, 162, 163 n., 165, 167, 169, 172-177, 181, 203, 223, 232,
383, 418.
EDWARD IV, koning van Engeland, 297, 301, 306, 309, 310, 382.
EDWARD, graaf van Cambridge, 175, 177.
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EEKLOO, 182.
ELEONORA COBHAM, vrouw van Humfred, hertog van Glocester, 226.
ELISABETH, vrouw van Albrecht II, koning der Romeinen, 235 n.
ELISABETH VAN GÖRLITZ, hertogin van Luxemburg, 209, 210, 213, 215, 216,
217, 234, 263.
ENGELBERT VAN DE MARK, bisschop van Luik, 17, 135, 141, 142, 168, 255,
256.
ESPLECHIN, 116.
ESTAIRES, 182.
EUSTATIUS PERSANT DE ROCHEFORT, bisschop van Luik, 256.
EUSTATIUS DESCHAMPS, Fransch dichter, 416.
EVERAARD t' SERCLAES, 171.

F
FAMAGUSTA, in 't eiland Cyprus, 53 n..
FERRAND VAN PORTUGAL, graaf van Vlaanderen, 10, 297.
FEXHE, in 't land van Luik, 18, 136.
FLINES, abdij, 7.
FLORENCE, 66 n., 74 n., 385, 388 n., 389.
FLORIS RADEWIJN, vriend van Geert Groote, 435.
FOSSE, 262.
FRANKFORT A/ MEIN, 66.
FRANS II, hertog van Bretagne, 296.
FRANS ACKERMAN, Gentsch hoofdman, 28, 199.
FRANS VAN BORSELEN, stadhouder van Philips den Goede in Holland, 226.
FREDERIK BARBAROSSA, keizer, 214, 289.
FREDERIK III VAN OOSTENRIJK, keizer, 235, 236, 237, 239, 298, 303, 306, 309,
311.
FREDERIK, paltsgraaf van den Rijn, 298, 305.
FROISSART, schrijver, 24, 102, 412, 416, 418, 419.

G
GAASBEEK (de heeren van), 146; (de heer van), 343.
GALEAZZO SFORZA, hertog van Milaan, 307, 310 n. 2, 311, 370.
GAUTIER VAN MAUNY, Henegouwsch ridder, 417.
GAVER, 270, 337.
GEERAARD, hertog van Gulik, 303.
GEERAARD IV, graaf van Gulik, 39.
GEERAARD DENYS, deken der wevers te Gent, 117 n.
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GEERT GROOTE, stichter der broederschap van 't gemeene leven, 415, 433, 434,
436.
GEERAARD DE STOEVERE, burger te Gent, 406.
GEERAARDSBERGEN, 117 n., 122, 133.
GELNOOT VAN LENS, Gentsch hoofdman, 106 n.
GENAPPE, 241, 277.
GENT, 39, 59, 61, 66, 69-75, 81, 82, 84, 90, 92, 94, 101 en volg., 106-120, 122,
123, 152 n., 153, 154, 166, 176, 184, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 220,
224, 232, 247, 248, 251, 252 n., 261, 285, 303, 322, 323, 324, 326, 331, 333-339,
352, 372 n., 377, 378, 380, 381, 386, 398, 406. 412 n., 421, 425, 428, 430, 436.
GHIBERTI, beeldhouwer, 423.
GIJSBRECHT VAN BREDERODE, bisschop van Utrecht, 272.
GILBERT VAN LANNOY, Bourgondisch edelman, 430.
GILLIS VAN BINCHE, muzikant, 426, 427.
GIOTTO, schilder, 423.
GISTEL, 182.
GLANVILLE, Engelsch schrijver, 404.
GLYMES (de heeren van), 343.
GODFRIED, zoon van Jan III, hertog van Brabant, 163, 169.
GOES VAN STRAILHE, Luiksch hoofdman, 288.
GOUDA, 436.
GRANSON, 311, 313, 375.
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GRAVE, 11
GRAVELINGEN, 372 n., 404.
's GRAVENHAGE, 217, 357.
GRENOBLE, 313.
GRUUTHUUS (de heer van), 430.
GWIJDE VAN DAMPIERRE, graaf van Vlaanderen, 9 n., 34, 58, 59, 69, 70, 100,
107, 128, 152, 187, 215, 247, 327, 337.

H
HAARLEM, 225.
HADEWIJCK, Brabantsche dweepster, 414, 415.
HALLE, 207.
HAM, in Vermandois, 327.
HARELBEKE, 182.
HASSELT, 275.
HEERLEN, 11.
HEGIUS, Duitsch geleerde, 436.
HELKIJN, in het Doornijksche, 86.
HENNEQUIN VAN BRUGGE, schilder, 424.
HENNEQUIN VAN LUIK, beeldhouwer, 423.
HENDRIK VII, keizer, 11, 12, 15.
HENDRIK V, koning van Engeland, 220, 221, 231.
HENDRIK VI, koning van Engeland, 232, 233.
HENDRIK VAN GELDER, bisschop van Luik, 133, 431 n.
HENDRIK VAN VERDUN, bisschop van Luik, 133.
HENDRIK, bisschop van Norwich, 199.
HENDRIK I, hertog van Brabant, 138.
HENDRIK IV, hertog van Mecklemburg, 307.
HENDRIK III. graaf van Luxemburg, 11.
HENDRIK IV, graaf van Luxemburg, vervolgens keizer, zie Hendrik VII.
HENDRIK, zoon van Jan III, hertog van Brabant, 163, 169.
HENDRIK HELTEWAGE, Duitsch koopman te Antwerpen, 397.
HENDRIK SUDERMANN, Duitsch koopman te Antwerpen, 397.
HERENTHALS, 49.
HERMAN, landgraaf van Hessen, 309.
HESDIN, 245.
HEUSDEN, in Holland, 11.
HOCHEPORTE, bij Luik, 266.
HOCSEM, Luiksch kronijkschrijver, 32, 137, 138, 141, 417.
HOEI, 14, 35, 39, 275, 281, 282 n., 284, 290.
HOEKSCHEN (de), partij in Holland, 165, 167, 218, 222, 224, 225, 226, 342,
379.
HOESELT, 39, 41.
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HONDSCHOOTE, 182.
HUGO CAPET, koning van Frankrijk, 11.
HUGO VAN PIERREPONT, bisschop van Luik, 138.
HUGO VAN DER GOES, schilder, 390, 425.
HUGO VAN LANNOY, heer in Bourgondië, 344 n.
HUGO VAN OIGNIES, goudsmid, 421.
HUIBRECHT VAN ELTERN, hofmeester van het hertogdom Luxemburg, 210, 213,
215.
HUIBRECHT VAN EYCK, schilder, 408, 420, 424, 425, 426.
HULST, 182.
HUMBERCOURT (de heer van), raadsheer van Karel den Stoute, 286, 287, 290,
344, 362.
HUMFRED, hertog van Gloucester, 222-225, 232,

I
IEPEREN, 7, 61 n., 65, 70, 71, 72, 75, 82, 90, 92, 94, 101, 118 n., 152 n., 153,
166, 184, 185, 188, 191, 192, 193, 199, 248, 323, 326, 372 n. 1, 378, 380, 385,
387. 394, 428.
INGELRAM. heer van Amboise, 174 n.
INNOCENTIUS VII, paus, 259.
IOLANDE VAN FRANKRIJK, hertogin van Savoye, 307, 308, 310-313.
ISABELLA VAN BEIEREN, vrouw van Karel VI, koning van Frankrijk, 203, 209,
220 (op blz. 203 verkeerdelijk Elisabeth geheeten).
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ISABELLA VAN PORTUGAL, vrouw van Philips den Goede, hertog van
Bourgondië, 233, 240, 292, 294 n.
ISABELLA, koningin van Engeland, 26.
ISABELLA, dochter van Edward III, koning van Engeland, 122.
ISABELLA, aartshertogin van Oostenrijk, 425.
ISABELLA, dochter van Willem I, van Henegouw, 22.
IVOY (CARIGNAN), 213.

J
JACOB VAN MAERLANT, 410, 413.
JACOB VAN VITRY, bisschop van Acra, 434.
JACOB VAN ARTEVELDE, 28, 88, 102-106, 110-121, 152 n., 162, 166, 173, 190,
191, 214, 249, 413, 414.
JACOB BADUT, Luiksch volksman, 253.
JACOB VAN CHÂTILLON, stadhouder van Vlaanderen onder Philips den Schoone,
8, 55, 78.
JACOB DARET, schilder, 425.
JACOB VAN GUISE, kronijkschrijver, 435.
JACOB VAN HEMRICOURT, Luiksch schrijver, 133, 138, 139, 255, 257, 417.
JACOB VAN DE BAERZE, beeldhouwer, 424.
JACOB PEIT, Brugsch volksman, 87, 88, 104.
JACOB VAN THIENEN, bouwmeester, 427.
JACOBA VAN BEIEREN, gravin van Henegouw en van Holland, 216, 217, 222,
227, 232 n., 263, 272, 357, 417.
JAN-ZONDER-LAND, koning van Engeland, 93.
JAN DE BLINDE, koning van Bohemen, 12, 13, 18, 95, 97, 127.
JAN DE GOEDE, koning van Frankrijk, 173-175.
JAN I, koning van Portugal, 233.
JAN VAN BOURGONDIË, bisschop van Kamerijk, 271.
JAN VAN ARKEL, bisschop van Luik, 142, 256.
JAN VAN BEIEREN, bisschop van Luik, 217, 218, 222, 223, 251, 257-263, 274,
425, 430 n.
JAN VAN HEINSBERG, bisschop van Luik, 236, 251, 264, 266, 269, 272, 383,
430, 431 n.
JAN VAN WALENRODE, bisschop van Luik, 263.
JAN CHEVROT, bisschop van Doornijk, hoofd van den Raad van Philips den
Goede, 243, 272, 341, 362.
JAN VAN VOEST, Urbanistische bisschop van Doornijk, 197.
JAN PLANTAGENET, hertog van Bedfort, 221, 223, 226, 229.
JAN, hertog van Berry, 424.
JAN-ZONDER-VREES, hertog van Bourgondië, 180 n., 203, 208, 209, 210-211,
213, 216-220, 231, 237 n., 241, 251, 260, 261 n., 268, 327, 328, 334, 351 n.,
354, 363, 370, 374, 383, 410.
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JAN I, hertog van Brabant, 10, 11,
JAN II, hertog van Brabant, 10, 34, 47, 48, 144, 396.
JAN III, hertog van Brabant, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 48, 95, 96, 115, 116,
122, 143, 145, 147, 162, 164, 169, 416.
JAN IV, hertog van Brabant, 149, 215, 217, 218, 222, 224, 226, 320, 355, 356,
430 n.
JAN VAN MONTFORT, hertog van Bretagne, 178.
JAN II, hertog van Kleef, 431 n.
JAN II VAN AVESNES, graaf van Henegouw, Holland en Zeeland, 23.
JAN I, graaf van Holland, 23.
JAN I, graaf van Namen, 9 n., 57, 70, 76-78, 85.
JAN II, graaf van Namen, 18.
JAN III, graaf van Namen. 430 n.
JAN II, graaf van Nevers, 245, 279, 284, 339, 344 n.
JAN, graaf van Oldenburg, 307.
JAN, zoon van Jan III, hertog van Brabant, 22.
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JAN BOUTILLIER, rechtsgeleerde, 358 n.
JAN CELE, vriend van Geert Groote, 436.
JAN VAN CROY, 243-245, 270, 343, 344, 362, 377.
JAN VAN EYCK, schilder, 222 n., 364, 389, 391, 408, 420, 424, 425, 426.
JAN VAN HENEGOUW, heer van Beaumont, 18, 24, 26, 417.
JAN VAN HASSELT, schilder, 424.
JAN LE BEL, schrijver, 24, 416, 417, 418.
JAN LE MAIRE DE BELGES, schrijver, 420.
JAN VAN LUXEMBURG, generaal van Philips den Goede, 224.
JAN MAROT, schrijver, 420.
JAN MOLINET, schrijver, 420.
JAN OCKEGHEM, muzikant, 426.
JAN D'OUTRE-MEUSE, kronijkschrijver, 417.
JAN VAN ROSIMBOZ, leeraar van Karel den Stoute, 292.
JAN VAN RUYSBROECK, bouwmeester, 427.
JAN VAN STAVELOT, kronijkschrijver, 412, 417.
JAN SURLET, Luiksch patriciër, 33 n.
JAN VAN THOISY, kanselier van Philips den Goede, 363.
JAN VAN TOURAINE, zoon van Karel VI, koning van Frankrijk, 216.
JAN VAN VALENCIJN, bouwmeester, 427.
JAN DE WILDE, Luiksch hoofdman, 275 n., 287, 412.
JAN VAN WOLUWE, schilder, 424.
JAN YOENS, Gentsch hoofdman, 28, 190, 191.
JERUSALEM, 237 n.
JOANNA, hertogin van Brabant, 22, 147, 163, 164, 169, 170, 171, 182, 202,
203-207, 211, 212, 215, 227 n., 416.
JOANNA VAN NORMANDIË, kleindochter van Philips van Valois, 163.
JOANNES BRUGMAN, dweper, 434.
JOHN KEMP, Vlaamsch wever, 181.
JORIS PODIEBRAD, koning van Bohemen, 235 n, 300.
JORIS CHASTELLAIN, schrijver, 418.
JOZEF II, keizer, 126, 262.
JOSQUIN DES PRÉS, muzikant, 426.
JUDOCUS, markgraaf van Moravië, 210, 213.
JUSTUS VAN GENT, schilder, 425.
JUSTUS LIPSIUS, 159.

K
KABELJAUWSCHEN (de), partij in Holland, 165, 167, 218, 225, 226, 272, 328
n., 342, 379, 435.
KALES, 64 n., 113, 175, 179, 199, 224, 232, 306, 331, 336, 384, 385.
KAMERIJK, 162.
KAPRIJK, 182.
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KAREL IV VAN LUXEMBURG, keizer, 14, 127, 163, 164, 165, 169, 171, 172, 174
n., 202, 204, 215.
KAREL V, keizer, 246.
KAREL IV, koning van Frankrijk, 14, 88.
KAREL V, koning van Frankrijk, 175, 176, 177, 178, 203, 423, 424.
KAREL VI, koning van Frankrijk, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 210, 216,
327, 361.
KAREL VII, koning van Frankrijk, 219-221, 228, 230, 231, 235, 237 n., 240,
241, 242, 250, 277, 337.
KAREL, hertog van Berry, vervolgens van Guyenne, 296, 300, 301.
KAREL DE STOUTE, hertog van Bourgondië, 202, 234, 236, 237 n., 240, 242-245,
250, 251, 278, 280-290, 292-319, 339, 341, 343 n., 344 n., 346, 347, 352,
357-359, 366, 368, 370-372, 374, 375, 377, 380-383, 388 n., 389-393, 395, 407,
411, 427, 429, 432, 436.
KAREL DE GOEDE, graaf van Vlaanderen, 69.
KASSEL, 9, 39, 79, 91, 92, 101, 182, 387.
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KATHARINA VAN BOURGONDIË, dochter van Philips den Stoute, 202, 209.
KATHARINA VAN FRANKRIJK, vrouw van Karel den Stoute, 240, 297.
KATHARINA DE COSTER, vrouw van Jacob van Artevelde, 104 n.
KEULEN, 49 n., 53, 290, 305, 433.
KOMEN, 182, 387.
KORTRIJK, 4, 28, 55, 58, 85, 117 n., 198, 302, 332, 335, 336, 352, 372 n. 1, 423,
KUIK (de heer van), 11.

L
LADISLAUS, koning van Hongarije, 235, 241.
LA GORGUE, in Vlaanderen, 182.
LALAING'S (de), 343, 362.
LAMBRECHT, graaf van Leuven, 143.
LAMPERNISSE, 82.
LANGEMARK, 182.
LANNOY'S (de), 343, 362.
LA ROCHE, 13.
LEEUWE, 46.
LEIDEN, 225, 226.
LEMBEKE, 182.
LEO X, paus, 408.
LEOPOLD IV, hertog van Oostenrijk, 202.
LE QUESNOY, 24, 168, 329, 417.
LEUVEN, 11, 17, 44, 46, 47, 48 n., 50, 227, 286, 292, 320, 355, 379, 385, 406
n., 428, 431, 432, 436.
LIDWINE VAN SCHIEDAM (Ste), 434.
LIER, 49.
LODEWIJK VAN BEIEREN, keizer, 6, 25, 26, 40, 98, 99, 162, 164, 168.
LODEWIJK XI, koning van Frankrijk, 235 n., 237 n., 241-245, 250, 277-279,
280, 284, 287, 288, 290, 294, 296, 297, 299-302, 304, 306, 308, 310-313, 339,
368, 398.
LODEWIJK VAN BOURBON, bisschop van Luik, 236, 251, 270-275, 277-279,
281, 283, 286, 287, 288, 305, 337, 411 n., 412.
LODEWIJK, hertog van Beieren, 298.
LODEWIJK, hertog van Beieren, broeder van Albrecht, graaf van Henegouw,
168.
LODEWIJK, hertog van Orléans, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 219, 241, 260,
327.
LODEWIJK VAN MALE, graaf van Vlaanderen, 29, 73, 121, 122, 123, 130, 153,
154, 163, 169, 170, 171, 172-178, 181, 182, 184-187, 190, 191, 193-196, 199,
200, 203, 220, 255, 259, 317, 325, 326, 348, 349, 351, 353, 383, 384, 389, 397,
410, 423, 424.
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LODEWIJK VAN NEVERS, graaf van Vlaanderen, 7, 8, 9, 17, 20, 22, 24, 38, 68,
69, 71, 72, 75, 77, 85, 86, 88, 90, 95-97, 99-102, 108, 110, 121, 122, 131, 162,
163, 172, 189, 196, 200, 332.
LODEWIJK, landgraaf van Hessen, 234.
LODEWIJK IV, graaf van Loon, 17 n., 18.
LODEWIJK, graaf van Saint-Pol, 296.
LODEWIJK VAN VELTHEM, Vlaamsch dichter, 322.
LOTHARIUS II, koning van Lotharingen, 223, 239, 310.
LUBERTUS HAUTSCHILD, abt van den Eekhout, te Brugge, 429.
LUCCA, 391.
LUIK, 14. 16, 29. 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42 n., 44, 47, 51, 56, 60, 136, 166,
193, 216, 248-262, 264-278, 282, 283, 286-289, 290, 298, 302, 304, 309, 322,
324, 325 n., 337, 339, 412, 430, 431 n.
LUXEMBURG, 313.

M
MAASTRICHT, 14, 18, 30, 258, 260, 286, 290.
MALE, bij Brugge, 196, 329.
MARCUS VAN BADEN, momboor van het land van Luik, 279, 282.
MARGARETA, gravin van Henegouw, vrouw van keizer Lodewijk van

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 2

453
Beieren, 26, 126, 150, 164, 167, 168, 417.
MARGARETA, gravin van Vlaanderen, 79.
MARGARETA VAN ENGELAND, vrouw van Jan II, hertog van Brabant, 10.
MARGARETA VAN BEIEREN, vrouw van Jan-zonder-Vrees, 203, 209.
MARGARETA VAN BOURGONDIË, of van Beieren, vrouw van Willem IV, graaf
van Henegouw-Holland, 203, 227.
MARGARETA VAN BOURGONDIË, dochter van Jan-zonder-Vrees, 207.
MARGARETA VAN BRABANT, vrouw van Hendrik IV van Luxemburg, 11.
MARGARETA VAN BRABANT, vrouw van Lodewijk van Male, 163, 169.
MARGARETA VAN VLAANDEREN, vrouw van Philips den Stoute, hertog van
Bourgondië, 173-177, 197, 202, 205, 210.
MARGARETA VAN FRANKRIJK, vrouw van Lodewijk van Nevers, 8 n., 174, 176,
200 n.
MARGARETA VAN YORK, vrouw van Karel den Stoute, 297, 390, 391, 429, 432.
MARIA, vrouw van Philips van Valois, 18.
MARIA VAN BOURGONDIË, dochter van Karel den Stoute, 240 n., 299, 300, 303,
304, 368, 377, 393, 396, 411.
MARIA VAN BOURGONDIË, dochter van Philips den Stoute, 202.
MARIA VAN BRABANT, vrouw van Reinoud III, graaf van Gelder, 163, 169.
MARIA VAN HARCOURT, vrouw van Reinoud IV, graaf van Gelder, 210 n.
MARIA VAN LUXEMBURG, vrouw van Karel IV, koning van Frankrijk, 14.
MARTINUS V, paus, 217.
MASACCIO, beeldhouwer, 424.
MATHILDE, gravin van Artesië, 422.
MATHILDE VAN LANCASTER, vrouw van Willem III, graaf van Henegouw, 168.
MATTHIJS VAN LAYENS, bouwmeester, 427.
MAUBEUGE, 150.
MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK, keizer, 240 n., 300, 303, 304, 347, 393.
MECHELEN, 19, 20, 22, 90, 95, 97, 122, 127, 133, 162, 163, 170, 179, 193, 200,
205, 221, 285, 322, 339, 349, 353, 368, 386, 398, 406.
MEDICI (de), 390.
MEESEN, 182.
MELCHIOR BROEDERLAM, schilder, 424.
MEMLING, schilder, 389, 425, 427.
MENZ, 425.
METZ, 42 n.
MICHAËLA VAN FRANKRIJK, vrouw van Philips den Goede, 221, 430 n.
MICHELE ANGELO, 408.
MIDDELBURG (Vlaanderen), 403.
MIDDELBURG (Zeeland), 184, 393, 428.
MILAAN, 289, 391.
MIRABELLO'S (de), Italiaansche bankiers in Vlaanderen, 112.
MOLLINS, bij Luik, 266.
MONFORT, in de Ardennen, 287.
MONSTRELET, Bourgondisch kronijkschrijver, 419.
MONTENAKEN, 260, 431.
MONTEREAU-AAN-YONNE, 219, 231.
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MONTHLÉRY, 280, 296.
MONTMÉDY, 213.
MONTORGUEIL (toren van) bij Dinant, 269, 270.
MULREPAS' (de), Limburgsch geslacht, 342.
MURTEN, 313.

N
NAMEN, 286, 289, 321, 372 n., 412.
NANCY, 250, 310, 314.
NEUSS, 308, 310, 312, 429.
NICOLAAS V, paus, 237 n.
NICOLAAS VAN CUSA, kardinaal, 432.
NICOLAAS VAN CALABRIË, hertog van Lotharingen, 303.
NICOLAAS PISANO. beeldhouwer, 423.
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NICOLAAS ROLIN, kanselier van Philips den Goede, 243, 362, 363, 364, 425,
429, 431.
NICOLAAS SPINELLI, graveerder, 427.
NICOLAAS ZANNEKIN, 28, 81, 82, 166, 413.
NICOPOLI, 237 n
NIEUWKERKE, 182, 387.
NIMES, 252 n.
NIJMEGEN, 303.
NIJVEL (abdij), 164.
NINOVE, 337.
NOTKER, bisschop van Luik, 19.

O
OLIVIER VAN DIXMUDE, kronijkschrijver, 358, 383.
OLIVIER VAN DE MARK, kronijkschrijver, 430.
ONUFRIUS, bisschop van Tricarico, legaat van den paus, 287.
OOSTENDE, 378, 389.
ORCHIES, 173. 176, 201, 349.
ORCHIMONT, 213.
ORLÉANS, 15.
OTHÉE, bij Luik, 217, 251, 260, 261.
OTTO II, keizer, 19.
OUDENAARDE, 61 n., 117, 122, 191, 196, 198, 199, 327, 352, 389, 400, 428.

P
PARIJS, 15, 18, 29, 53, 90, 110, 173, 175, 178, 193, 197, 206, 207, 208, 210,
220, 242, 277, 298, 361, 422, 433. 436.
PATSENDRIES' (de), Limburgsch geslacht, 342.
PAUL BENECKE, kaperkapitein, 425.
PEPIJN VAN HOEI, beeldhouwer, 422.
PÉRONNE, 288.
PERWEZ (de heer van), 260, 261.
PETRARCA, schrijver, 435.
PEVELBERG, 55.
PHILIPPINE VAN HENEGOUW, vrouw van Edward III, koning van Engeland, 26,
164, 417, 419.
PHILIPS DE SCHOONE, hertog van Bourgondië, koning van Spanje, 321 n.
PHILIPS-AUGUST, koning van Frankrijk, 4, 69, 177, 297.
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PHILIPS DE SCHOONE, koning van Frankrijk, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 34, 58, 59, 69,
76, 78, 100, 152 n., 176, 232, 327, 337, 339.
PHILIPS VAN VALOIS, koning van Frankrijk, 9, 18, 19, 21, 22, 69, 88. 95, 97,
101, 107, 108, 109, 114, 115, 121, 122, 163, 418.
PHILIPS DE GOEDE, hertog van Bourgondië, 23, 73, 149, 158, 159, 202, 218-247,
251, 268-274, 277-279, 281, 284, 285 n., 290, 292, 294-296, 298, 302, 305,
307, 308, 323 n., 328, 331-340, 343, 356, 357, 359, 362-366, 370-372, 375,
376, 380, 381. 383, 386, 389, 390, 392, 398, 401-404, 407, 408, 410, 411, 417,
419, 425, 427, 430 n., 431, 432.
PHILIPS DE STOUTE, hertog van Bourgondië, 68, 174, 176, 177, 107, 200,
201-211, 217, 219, 220, 294, 299, 317, 323 n., 325, 327, 333, 348, 349, 351,
354, 361, 363, 370, 371, 379 n., 383, 424, 432.
PHILIPS VAN ROUVRE, hertog van Bourgondië, 174, 200 n.
PHILIPS VAN SAINT-POL, hertog van Brabant, 222, 227, 269, 356, 430 n.
PHILIPS VAN DEN ELZAS, graaf van Vlaanderen, 69, 175.
PHILIPS VAN BOURGONDIË, graaf van Nevers, 211, 221
PHILIPS VAN ARTEVELDE, 28, 194, 195, 196, 198, 260, 413, 431.
PHILIPS VAN COMMINES, geschiedschrijver, 246, 309, 344, 371, 420, 429.
PHILIPS VAN LEIDEN, rechtsgeleerde, 139, 257.
PIETER, bisschop van Straatsburg, 236.
PIETER ANDRICAS, Luiksch politieker, 28, 43, 166.
PIETER A THYMO, pensionaris van Brussel, 410 n.
PIETER BLADELIN, schatmeester van
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Philips den Goede, 244, 390, 403, 425, 431.
PIETER VAN DEN BOSSCHE, Gentsch hoofdman. 208.
PIETER CHRISTUS, schilder, 425.
PIETER DE CONINC, 55, 104, 166.
PIETER COUTEREEL, Leuvensch politieker, 28, 50.
PIETER FLOTE, raadsheer van Philips den Schoone, 8.
PIETER VAN GOUX, kanselier van Philips den Goede, 363.
PIETER VAN HAGENBACH, luitenant van Karel den Stoute, 299, 304, 305, 344,
362, 429.
PIETER HURIBLOC, Gentsch hoofdman, 325.
PIETER TAFUR, Spaansch reiziger, 180 n., 399 n.
PISA, 391.
PIUS II, paus, 237 n., 244.
POL VAN LIMBURG, 424.
POLANEN (de heeren van), 167.
POPERINGE, 72 n., 117, 387,
PRAAG, 433.
PUBLEMONT, heuvel te Luik, 36,

R
RAES VAN HEERS, Luiksch politieker, 276, 279, 282, 283, 286 n., 412.
RAOUL IV, graaf van Eu, 18.
RAFAËL, schilder, 408.
REGENSBURG, 237, 238.
REGINAR LANGHALS, hertog van Lotharingen, 10.
REIMS, 242.
REINOUD III, hertog van Gelder, 163, 169.
REINOUD IV, hertog van Gelder, 210, 260.
REINOUD II, graaf van Gelder, 18, 39, 106.
REINOUD, graaf van Valkenburg, 11.
RENATUS I VAN ANJOU, hertog van Lotharingen, koning van Napels, 229 n.,
240, 307, 310, 312, 370.
RENATUS VAN PROVENCE, 310.
RENATUS II VAN VAUDEMONT, hertog van Lotharingen, 309, 310, 311, 312,
314.
RHODES, 237 n.
RICHARD II, koning van Engeland, 197, 199, 200, 203, 204, 278.
RICHARD, graaf van Warwick, 300, 301.
RICHILDE, gravin van Henegouw, 257.
RIJSEL, 4, 7, 69, 70, 76, 90, 110, 111, 152 n., 173, 176, 201, 237 n., 324, 326,
327. 349, 352. 370.
ROBRECHT VAN BÉTHUNE, graaf van Vlaanderen, 4, 7, 8, 9, 59, 69, 71, 76, 80,
108, 110, 152, 173.
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ROBRECHT VAN ARTOIS, pretendent naar het graafschap Artesië, 18.
ROBRECHT VAN ARTOIS, zoon van Mathilde, gravin van Artesië, 422.
ROBRECHT VAN KASSEL, oom van Lodewijk van Nevers, 8, 71, 82, 83, 85, 86,
90,
ROBRECHT CAMPIN, schilder, 425.
ROBRECHT VAN BOULOGNE, Bourgondisch ambtenaar, 411 n.
ROEVERE (DE), Vlaamsch kronijkschrijver, 411.
ROGIER VAN DER WEYDEN, schilder, 247 n., 293, 364 n., 420, 424, 425, 426.
ROME. 15.
ROWAAN, 29, 193, 197.
RUBEMPRÉ (de bastaard VAN), 245.
RUBENS, schilder, 425.
RUDOLF VAN DIEPHOLT, bisschop van Utrecht, 225. 272.
RUPRECHT VAN DE PALTS, koning der Romeinen, 206, 207, 211.
RUPRECHT VAN DE PALTS, aartsbisschop van Keulen, 298, 305.
RUTTEN, in Haspengouw, 260.
RUYSBROECK, Brabantsch dweper, 145, 184, 414, 416, 433, 434.

S
SAINT-RIQUIER, 221.
SAINTE-WALBURGE, bij Luik, 266, 288.
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SAINT-DENIS, bij Parijs. 422.
SALINS, in Bourgondië, 313.
SCANDERBEG, koning van Albanië, 237 n.
SCHEUT, bij Brussel, 431.
SEGHER JANSSONE, Vlaamsch volksman, 91.
SIGER VAN KORTRIJK, Vlaamsch ridder, 102.
SIGMUND, keizer, 213-218, 225-231, 234, 236, 237, 239, 268, 308, 399.
SIGMUND, hertog van Oostenrijk, 298, 299, 300, 304, 306, 308.
SIMON VAN HAELEN, ruwaard van Vlaanderen, 112, 113, 131 n
SIMON MARMION, schilder, 425.
SIMON PARIS, deken der kleine neringen van Gent, 118 n.
SAINT-LAURENT, voorstad van Luik, 288.
SAINTE-MARGUERITE, voorstad van Luik, 36, 288.
SINT-OMAARS, 69, 86, 115, 433.
SINT-QUINTENS, 428.
SINT-TRUIDEN, 34, 45 n., 280, 282, 285.
SITTARD, 11.
SLUIS, 54, 74, 77, 81, 98 n., 119, 237 n., 244, 331, 332, 333.
STAVOREN, in Friesland. 164.
STEVEN MARCEL, provoost der Parijsche kooplieden, 29, 189.
STRAATSBURG, 311.

T
TERVUREN, 215, 329.
TEILINGEN, bij Leiden, 226.
THEOBALD van Bar, bisschop van Luik, 15, 35.
THIELT, 182.
THOMAS CONECTE, prediker, 432.
THOMAS DENYS, Gentsch schoenlapper, 118 n.
THORN, 193 n.
THUIN, 262, 268.
TOMMASO GUIDETTI, Italiaansch bankier te Brugge, 390.
TOMMASO PORTINARI, Italiaansch bankier te Brugge, 372, 390, 394, 425.
TONGEREN, 285, 287, 290.
TRIER, 303.
TRISTAN DE HEREMIET, raadsman van Lodewijk XI, 278.
TURKONJE, 387.

U
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URBANUS VI, paus, 197, 200.
UTRECHT, 272, 393, 398, 433, 436.

V
VAL-BENOÎT, abdij, 265 n.
VALENCIJN, 24, 96, 149, 242, 421.
VALENCIA, 391.
VEERE, 401.
VENETIË, 54, 180, 394.
VERDUN, 16.
VERVIERS, 388.
VEURNE, 328, 329 n.
VÉZELAY, abdij, 8.
VICTOR VAN IJSENBURG, Bourgondisch ambtenaar, 411 n.
VILLANI, Italiaansch kronijkschrijver, 4.
VILVOORDEN, 47, 354, 380.
VINCENT VAN BUREN, 275 n., 412.
VOTTEM, in Haspengouw, 35.

W
WAASTEN, 334 n., 335, 387.
WALCOURT, 268.
WALTER WATERVLIET, kapelaan van Karel den Stoute, 432.
WAROUX, Haspengouwsch geslacht, 33, 37, 38, 139, 342.
WATIER DATIN, Luiksch politieker, 267 n., 268 n.
WAT TYLER, Engelsch agitator, 29, 81, 185.
WEENEN, 396 n. 4.
WENCESLAUS VAN LUXEMBURG, hertog van Brabant, 50, 147, 148, 150, 163,
164, 169, 170, 171, 174 n., 182, 202, 204, 416, 419.
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WENZEL VAN LUXEMBURG, 202, 205, 206, 210, 212, 213, 216.
WERVIK, 182.
WEST-ROZEBEKE, 28, 198, 208, 261, 278, 328, 431.
WIERINGEN, Friesch eiland, 225.
WIJNENDALE, 329.
WILLEM VAN AUXONNE, bisschop van Kamerijk, 129 n.
WILLEM I, hertog van Brunswijk, 307.
WILLEM I, hertog van Gelder, 204, 205. 207, 431 n.
WILLEM, hertog van Saksen, 235, 242.
WILLEM VAN NORMANDIË, graaf van Vlaanderen, 69.
WILLEM I VAN AVESNES, graaf van Henegouw, Holland en Zeeland, 7, 9, 18,
19, 23, 24, 25, 26, 76, 95, 96, 98, 161, 417.
WILLEM II VAN AVESNES, graaf van Henegouw, Holland en Zeeland, 22, 115,
162, 165.
WILLEM III VAN BEIEREN, graaf van Henegouw en van Holland, 165, 167, 168,
257.
WILLEM IV VAN BEIEREN, graaf van Henegouw en van Holland, 203, 211, 216,
217, 257-260, 268.
WILLEM V, graaf van Gulik, 18.
WILLEM, graaf van Namen, 260.
WILLEM VAN GULIK, proost van Maastricht, kleinzoon van Willem van
Dampierre, 36, 179.
WILLEM CRETIN, schrijver, 420.
WILLEM DE DEKEN, burgemeester van Brugge, 28, 88, 90, 114.
WILLEM DUFAY, muzikant, 426, 427.
WILLEM FILLASTRE, hoofd van den Raad van Philips den Goede, 243, 341, 362
WILLEM HUGONET, kanselier van Karel den Stoute, 344, 362, 363.
WILLEM VAN JULÉMONT, kannunik van Luik, 15.
WILLEM VAN DE MARK, edelman van 't Land van Luik, 343.
WILLEM DE LA VIOLETTE, burgemeester van Luik, 274, 287.
WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH, Hollandsch schrijver, 416 n.
WILLEM VAN VARNEWIJCK, Gentsch hoofdman, 106.
WIMPHELING, Duitsch geleerde, 436.
WINDESHEIM, abdij bij Zwolle, 433, 434.
WINOKSBERGEN, 378.
WONDELGEM. 190.
WORMS, 16.
WORRINGEN, 10

X
XHOVÉMONT, bij Luik, 266.
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Y
YARMOUTH, 98.
YORK, 26.

Z
ZIERIKZEE, 401.
ZWEDER VAN KUILENBURG, bisschop van Utrecht, 225.
ZWENTIBOLD, koning van Lotharingen, 239, 310.
ZWEVEZELE, 388 n.
ZWOLLE, 436.
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