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Een kind van de zee

Toen het verhaal van de Vlaamse graven begon, was Vlaanderen 
niet meer dan een verlaten Karolingische gouw aan de Noordzee, 
waar het water nog diep in het binnenland doordrong. Het gebied 
zou geleidelijk verlanden en op de schorren werden schapen uit-
gezet, die aan de oorsprong lagen van de bloeiende Vlaamse la-
kenindustrie. Tegelijkertijd begon echter de strijd tegen het water, 
die uitmondde in een netwerk van dijken, waarachter het polder-
landschap uit de modder verrees. Op de duur had Vlaanderen een 
tekort aan schapenwol en ging het zich overzee bevoorraden. De 
Vlaamse vloot werd een vaste waarde op de Engelse kust, maar En-
geland zou deze situatie uitbuiten en in ruil voor wol de Vlamin-
gen proberen aan zich te binden. Vanaf dan had Vlaanderen twee 
meesters: de Franse koning als de feodale leenheer en de Engelse 
koning als de spelleider op economisch gebied. Dat was een uiterst 
benarde situatie, waarin Vlaanderen zich enkel kon handhaven 
door handig tussen beide grootmachten te laveren. De kampioe-
nen in deze moeilijke evenwichtsoefening waren Jacob van Arte-
velde en de laatste Dampierre, graaf Lodewijk van Male. 

–

Geboren uit hartstocht

De allereerste vorst van Vlaanderen was een gouwgraaf, Boude-
wijn de IJzeren. Er zijn niet veel landen waarvan we uit betrouw-
bare bronnen weten hoe ze zijn ontstaan, maar voor Vlaanderen 
is dat zeker het geval. Boudewijn de IJzeren werd gedreven door 
passie en ambitie toen hij een koningsdochter uit haar gevangenis 
bevrijdde en met haar op de vlucht sloeg, om zich uiteindelijk met 
taaie volharding en listigheid met de vader te verzoenen. Die va-
der, Karel de Kale, stuurde hem naar het grensgebied van zijn rijk, 
het drassige Vlaanderen aan de Noordzee, waar de Noormannen 
een eeuwige bedreiging vormden. Boudewijns zoon liet langs de 
kusten een reeks ringwalburchten aanleggen en hield zo de Noor-
mannen voorgoed buiten de deur. 

–

Bruut geweld

Vanaf dat ogenblik zetten de Vlaamse graven alles op alles om het 
rijkere Zuiden te veroveren, met zijn oude abdijen, bisschopsste-

WOORD VOORAF

Vlaanderen is een kind van de zee. Het werd geboren uit 

hartstocht, groeide op met bruut geweld en sloeg wild 

om zich heen. Maar zodra het volwassen was, werd het 

geweld aan banden gelegd, stroomde de rijkdom binnen 

en werd Vlaanderen een voorbeeld voor de naburige lan-

den. Die waren echter jaloers en inhalig, sloegen Vlaan-

deren murw en roofden het leeg. Toch zou Vlaanderen 

overleven, met trotse koppigheid en soms met de moed 

der wanhoop. Toen het uiteindelijk in handen viel van de 

Bourgondische vorsten, vormde het de grondslag van de 

eengemaakte Nederlanden. 

	De Guldensporenslag op 11 juli 1302 speelt zich af nabij 
de muren van Kortrijk, maar in een fantasievol landschap. 
Deze prachtige miniatuur uit een 15de-eeuwse ‘Chroniques 
de France’ (toegeschreven aan Simon Marmion uit Amiens, 
‘de prins der verluchters’), wil vooral de overwinning tonen 
van een volksleger te voet, dat het moet opnemen tegen de 
bereden ruiters van de Franse koning.  
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den en Karolingische domeinen. Langs de kusten drongen ze door 
tot de Aa, de Canche, ja zelfs tot de Somme, terwijl ze in het bin-
nenland de hand legden op de rijke landbouwstreek van Artesië, 
de vlakte van Leie en Deûle en de vallei van Schelde en Scarpe. 
Het is onvoorstelbaar hoeveel bloed en tranen er gevloeid zijn 
om de macht te veroveren in plaatsen als Montreuil, St.-Omer, 
Atrecht, Valenciennes en Kamerijk, of om de macht te behouden 
in opkomende steden als Rijsel, Douai, Aire of Béthune. Het lijkt 
soms of de Vlaamse graven en gravinnen hun hart verloren hebben 
aan hun veroveringen, want de meesten hebben in (het huidige) 
Frankrijk hun graf gekozen. Behalve Gent was vooral St.-Omer de 
begraafplaats van de dynastie der Boudewijns, terwijl Flines-lez-
Râches bij Douai het mausoleum werd van de Dampierres. 

Het kerngebied van Vlaanderen is altijd de streek geweest tus-
sen Schelde, Leie en de Aa, waarbij de laatste twee rivieren al vroeg 
verbonden werden door de Nieuwe Gracht, vandaag het kanaal 
Neuffossé tussen St.-Omer en Aire. Behalve een verdedigings-
gracht tegen invallers vormde Neuffossé op de duur ook de taal-
grens tussen het Picardisch en het Diets. Binnen dat gebied had 
de Vlaamse graaf de meeste gronden in bezit en daar werden ook 
de burggraafschappen en kasselrijen gesticht om het land beter te 
verdedigen en de grafelijke inkomsten beter te beheren. Hier ont-
stonden ook bekende steden als Brugge, Ieper, Poperinge, Kort-
rijk, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Belle, Kassel, St.-Winoks-
bergen en Broekburg. Dat kerngebied noemden de Fransen later 
La Flandre flamingante, want daar was Diets de voertaal. 

Ook Gent en het Land van Waas hoorden van oudsher bij 
Vlaanderen, maar ze lagen op de rand en hun bezit werd gedu-
rende eeuwen door de buren en niet zelden door de inwoners be-
twist. Om deze randgebieden beter in zijn greep te houden, stak 
de Vlaamse graaf de rijksgrens over en veroverde de streek tussen 
Schelde en Dender (Land van Aalst, Dendermonde en Bornem). 
Voor dat nieuwe gebied deed de Vlaamse graaf geen manschap 
aan de Franse koning, maar aan de Duitse keizer. Daarom wordt 
het Rijks-Vlaanderen genoemd. Daartoe behoorden ook Wal-
cheren, Zuid- en Noord-Beveland, bekend als Zeeland bewesten 
Schelde (bedoeld is de Oosterschelde), evenals het Land van de 
Vier Ambachten (Hulst, Boekhoute, Axel en Assenede), dat door 
drooglegging op de zee werd gewonnen. Er is voor Rijks-Vlaan-
deren alweer onvoorstelbaar hard gevochten, niet enkel om het te 
veroveren, maar ook en vooral om het te behouden. 

–

Rijk en rechtvaardig

Vlaanderen ontwikkelde zich al gauw tot een van de dichtstbe-
volkte gebieden van West-Europa, waar handel en nijverheid een 
hoge bloei kenden, waar beroemde jaarmarkten ontstonden en 
Brugge uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de 
Alpen. Handel veronderstelt echter vrede en veiligheid, waarvoor 

de Vlaamse graaf moest instaan en namens hem de burggraven en 
later de baljuws. Vooral in Kust-Vlaanderen vormde dat een groot 
probleem, want het geweld was er nooit uit de lucht. Maar ook gro-
te steden als Gent en Brugge hadden zwaar te lijden onder fami-
lievetes en vendetta’s. De Vlaamse graven die door de tijdgenoten 
het meest geroemd werden, waren zij die het geweld onder con-
trole wisten te houden, al gebruikten ze daarvoor soms extreme 
middelen. Zo liet Boudewijn vii Hapkin nog een veedief zonder 
verpinken in een ketel met kokend water werpen. 

De roofridders werden geleidelijk aan banden gelegd, maar 
toen begonnen de sociale woelingen in de grote steden, eerst tus-
sen de ambachten en de notabelen en op de duur ook tussen de 
ambachten onderling, vooral tussen wevers en volders. Ook op 
het platteland waren de boeren nooit helemaal veilig, want bij elke 
schermutseling tussen steden of gewesten werd het land van de te-
genpartij verwoest, zoals een kroniekschrijver laconiek vermeldt: 

Zoals het onder vijanden gebruikelijk is, hakten ze vijf dagen lang 
de fruitbomen om en vertrappelden en vernielden het graan en al-
les wat op de akkers groeide. Daarna keerden ze met een overvloe-
dige buit naar huis terug. (Annales Gandenses)

De ridderstand kon zijn hang naar geweld en avontuur uitleven in 
de kruistochten. Aan de meeste kruistochten hebben de Vlaamse 
graven met grote overtuiging deelgenomen, met in hun voetspoor 
telkens duizenden Vlamingen van hoog tot laag. De meeste ge-
wone Vlamingen waren gespecialiseerd in het bouwen van bele-
geringstuigen. De diepere grond was ongetwijfeld devotie, want 
Jeruzalem lag toen op ieders lippen en wie met een berouwvol hart 
in de strijd omkwam, ging regelrecht naar het paradijs. Af en toe 
kwam ook eigenbelang om de hoek kijken, want graaf Diederik 
van de Elzas wilde graag in het Heilige Land een eigen vorsten-
dom veroveren, terwijl Boudewijn ix zelfs keizer werd van Con-
stantinopel. 

Devotie en eigenbelang speelden ook mee in de stichting van 
talloze kloosters en kapittelkerken: de kloosterlingen moesten 
bidden voor het zielenheil van de stichter, terwijl de kanunniken 
ook zorgden voor de administratie van zijn goederen. Met de bis-
schoppen konden de graven minder goed overweg, want deze 
waren in hun ogen toch vooral wereldlijke vorsten, die al te licht-
vaardig dreigden met banvloek of interdict, vooral op vraag van 
de Franse koning of de Duitse keizer. Dat was ook geen wonder, 
want bijna alle hoofdzetels van de bisdommen lagen in het buiten-
land: Kamerijk, Noyon, Terwaan en Utrecht. Onder druk van de 
Vlaamse graven kregen Atrecht (1093) en Doornik (1146) een ei-
gen bisschop, maar ook die steden vielen in handen van de Franse 
koning. 



( 13 )

Jaloerse en inhalige buren

De bisschoppen waren doorgaans niet erg vriendelijk voor de 
Vlamingen en evenmin de graven van Henegouwen, Brabant of 
Holland, maar Frankrijk spande in dat opzicht de kroon. De strijd 
met een begerige Franse koning vormt de rode draad in het ver-
haal van de Vlaamse graven. Het overgrote deel van Vlaanderen 
(Kroon-Vlaanderen) maakte immers deel uit van Frankrijk en de 
Vlaamse graaf was in eerste instantie een vazal van de Franse ko-
ning. Aanvankelijk was de invloed van de koning gering en had de 
Vlaamse graaf meer last van andere Franse vazallen, zoals de graaf 
van Vermandois of de hertog van Normandië. Onder Filips van 
de Elzas (1168-1191) bereikte Vlaanderen zijn hoogtepunt, want 
toen was het bezit van de Vlaamse graaf zelfs groter dan het Franse 
kroondomein. Sindsdien kwamen echter Franse vorsten aan het 
bewind (Filips-August en Filips de Schone), die weer greep wil-
den krijgen op hun talloze vazalstaten. Die gingen vroeg of laat 
allemaal voor de bijl, behalve Vlaanderen. Het graafschap had zo’n 
hoge graad van welstand en onafhankelijkheid bereikt dat het zich 
met man en macht tegen de verpletterende invloed van Frankrijk 
zou verzetten. 

Filips van de Elzas maakte zelf de eerste grote fout, toen hij 
Artesië als huwelijksgift wegschonk aan koning Filips-August. 
Zijn opvolgers probeerden dat verlies weer goed te maken, maar 
ze kwamen terecht in een spiraal van geweld, met de veldslag bij 
Bouvines (1214) als eerste orgelpunt. Daarna voerde de meedo-
genloze koning Filips de Schone een uitputtingsslag tegen Gwijde 
van Dampierre, die eindigde met de aanhechting van Vlaanderen 
bij het Franse kroondomein (1301). De koning had zijn doel be-
reikt, maar niet voor lang. 

–

Vlaanderen overleeft

De opstand van de graafgezinden (liebaards) tegen de Franse aan-
hangers (leliaards) leidde in 1302 tot de Guldensporenslag, die 
door de Vlamingen overtuigend werd gewonnen. Daarmee won-
nen ze voorgoed hun land en hun graaf terug. Waarom zoveel his-
torici in recente tijden geprobeerd hebben de historische beteke-
nis van deze veldslag te minimaliseren, blijft een raadsel. Zonder 
de Guldensporenslag was Kroon-Vlaanderen immers voorgoed 
een gewest van Frankrijk geworden en dan was het huidige Vlaan-
deren verstoken van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, 
althans tot aan de Schelde. Die historici benadrukken dat de mi-
litaire overwinning in Kortrijk uitmondde in een diplomatieke 
nederlaag, zodat Vlaanderen een moordend hoge boete moest 
betalen. Dat is waar en het heeft geleid tot nieuwe afstand van 
gebied (Rijsels-Vlaanderen) en nieuwe bloedige opstanden en 
oorlogen onder Robrecht van Béthune en Lodewijk van Nevers. 
Maar hun opvolger, Lodewijk van Male, heeft Rijsels-Vlaanderen 

	In het Vlaamse handschrift Li ars d’amour, de vertu et 
de boneureté (eind 13de eeuw) worden strijders te paard 
uitgebeeld, met centraal een ridder die het wapen van 
Vlaanderen draagt, namelijk de zwarte klimmende leeuw. 

teruggewonnen. Het was de Franse huwelijksgift voor zijn dochter 
Margaretha van Male, die trouwde met de hertog van Bourgondië 
(1369). Door een speling van het lot erfde de Vlaamse graaf bo-
vendien van zijn moeder het graafschap Artesië (1382), zodat het 
Vlaanderen van weleer grotendeels werd hersteld. 

–

Grondslag van de Nederlanden

Toen de Bourgondiërs in 1384 aan het bewind kwamen, vormde 
Vlaanderen (met Artesië) het kroonjuweel van hun bezittingen. 
Vlaanderen werd bovendien de grondslag voor de eenmaking van 
de Nederlanden, want de Vlaamse graven hadden niet stilgezeten. 
Lodewijk van Male was immers getrouwd met een dochter van de 
Brabantse hertog en hij liet zich al tijdens zijn leven aanspreken 
als de toekomstige ‘hertog van Brabant’. Er waren ook histori-
sche banden met omringende gewesten als Holland, Zeeland en 
vooral Henegouwen, dat tot tweemaal toe in een personele unie 
met Vlaanderen werd verbonden. De band werd voor lange tijd 
verbroken door de tragische tweedracht tussen de Dampierres en 
de Avesnes, allebei kinderen van de Vlaamse gravin Margaretha 
van Constantinopel (1244-1278). Toch zou de band later hersteld 
worden. In 1299 raakten Holland, Zeeland en Henegouwen in 
een personele unie verenigd onder Jan van Avesnes. En weer een 
goede eeuw later vielen deze gewesten Bourgondië in de schoot 
door het huwelijk van de kinderen van Margaretha van Male met 
de nazaten van de Avesnes. Voor de afloop van het Vlaamse avon-



( 14 )

tuur kan de lezer terecht in het boek De Bourgondische vorsten, dat 
eerst werd geschreven, maar in feite een vervolg is op De graven 
van Vlaanderen. 

–

Synthese

Dit boek wil een leesbare synthese brengen van meer dan honderd 
jaar wetenschappelijk onderzoek rond de graven van Vlaanderen. 
De opgestapelde kennis is indrukwekkend, maar ligt hopeloos 
verspreid over honderden boeken en artikels, waarvan er som-
mige nog dateren van voor 1900. Dat doet overigens niets af aan 
hun kwaliteit, want de historici waren toen bijzonder vlijtig en ge-
dreven. De zoektocht naar nuttige artikelen stuitte echter op een 
bijkomend probleem. De tijdschriften die aandacht hebben voor 
het oude graafschap Vlaanderen zijn dikwijls regionaal gekleurd. 
Zo hebben Gent, Brugge, Kortrijk, Ieper, Frans-Vlaanderen of 
het Meetjesland hun eigen publicaties. De eerste verdienstelijke 
pogingen tot synthese dateren van na 1900, maar toen werd de 
geschiedenis van het graafschap Vlaanderen reeds ingeschreven 
in een groter geheel, zoals in de Geschiedenis van België (Henri 
Pirenne), de Geschiedenis van Vlaanderen (in zijn huidige beteke-
nis) of de Algemene geschiedenis der Nederlanden. Een van de weini-
ge boeken over de geschiedenis van het middeleeuwse graafschap 
verscheen dan weer in het Engels (David Nicholas, Medieval Flan-
ders, New York, 1992). Ondertussen zagen tal van interessante 
deelstudies en biografieën het licht, waaronder de uitstekende 
notities in Nationaal Biografisch Woordenboek (sinds 1964). Maar 
een samenvattend en betrouwbaar verhaal van de Vlaamse graven 
is nooit eerder op touw gezet. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om twee historici 
speciaal te bedanken die mij in mijn zoektocht door dik en dun 
hebben gesteund: Greet Verschatse, cultureel medewerker van 
de stad Kortrijk, en Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker 
van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 in Koksijde.

–

Een lang verhaal
 
Het verhaal van de Vlaamse graven speelt zich af over een periode 
van meer dan vijfhonderd jaar (861-1384). Dat is een uiterst lange 
periode om samen te vatten en toch onderhoudend te blijven. Het 
gaat om 25 opeenvolgende graven en evenveel gravinnen, om nog 
niet te spreken van hun kinderen – Gwijde van Dampierre had er 
niet minder dan achttien – en verder van invloedrijke edelen of 
raadsmannen en uiteraard van de opeenvolgende Duitse keizers, 
Franse en Engelse koningen, Brabantse, Henegouwse en Hol-
landse graven, prinsbisschoppen van Luik of Kamerijk, van wie er 
velen een eersterangsrol hebben gespeeld in de geschiedenis van 
Vlaanderen. Enkel de opsomming van hun namen vergt reeds een 

aantal bladzijden. Eenvoudig is het dus niet geworden, maar het 
epische en dikwijls dramatische karakter van de gebeurtenissen 
maakt veel goed. 

Behalve een verhaal over de Vlaamse graven is er ook aandacht 
voor het leven van de Vlamingen, het ontstaan van de steden, de 
ontplooiing van handel en nijverheid, de opbloei van het klooster-
leven, het fenomeen van de kruistochten en zelfs de meest belang-
wekkende culturele creaties (bijvoorbeeld Van den Vos Reynaerde). 
En dat allemaal in een doorlopend, chronologisch opgebouwd 
verhaal, waarbij angstvallig werd vermeden aparte hoofdstukken 
te schrijven over politieke, sociaal-economische, culturele of re-
ligieuze geschiedenis, wat nochtans gebruikelijk is in grote syn-
thesewerken. De kans bestaat dat de lezer soms door de bomen het 
bos niet meer ziet, maar hij wordt wel geregeld ondergedompeld in 
de sfeer van de tijd door een overvloed aan authentieke fragmen-
ten uit kronieken, brieven en andere documenten. Deze teksten 
werden vertaald uit eigentijdse bronnen, die meestal in het Latijn, 
soms in het Frans en zelden in het Diets waren gesteld. Als de bron 
niet eigentijds of minder betrouwbaar is, wordt de lezer hierover 
geïnformeerd. 

–

Latijnse gedichten

In het boek worden ook enkele Latijnse gedichten vertaald (eigen 
vertaling) die behoren tot de mooiste getuigenissen van de Vlaam-
se historie. ‘De Lof van Vlaanderen’ werd geschreven in 1110 door 
Petrus Pictor, een balling die zijn liefde voor Vlaanderen ver-
klaart. Maar even indrukwekkend is het gedicht van de Ninoofse 
geestelijke Gilbert van Outer uit 1300, die de bittere wanhoop van 
de Vlamingen uitschreeuwt na de nederlaag tegen de Fransen. Hij 
wist nog niet dat de Guldensporenslag aan Vlaanderen een nieuwe 
toekomst zou geven. 

Vlaanderen, ik groet u, vroom Vlaanderen, land van de vromen,
Ik groet u opnieuw, goed Vlaanderen, waar de goeden wonen.
Weer groet ik u, Vlaanderen, waar eer en trouw gedijen, 
Ik blijf u maar groeten, mijn Vlaanderen, land van de mijnen. 
(Petrus Pictor, 1110)

Vlaanderen, dat het lot naar de top heeft gebracht, 
Nu zijt gij verloren, als een schip in de nacht.
Vlaanderen, gij waart ooit onmetelijk rijk,
Nu ligt gij geveld op de grond in het slijk.
Vlaanderen, gij waart een heerser, gij bezat macht,
Maar dat lijkt voorbij, want we missen de kracht. 
Toch blijft de hoop dat we weer op zullen staan,
Laten we bidden dat het ons zo zal vergaan. 
(Gilbert van Outer, 1300)
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  Boudewijn i de IJzeren      x      Judith van Frankrijk  
  1: 862-879      dochter van Karel de Kale, koning van West-Frankenland 
         achterkleindochter van Karel de Grote
  Boudewijn ii de Kale
  2: 879-918
  x Elftrude van Wessex

  Arnulf i de Grote  Adalolf
  3: 918-965
  x Adela van Vermandois graven van Boulogne-Terwaan

  Boudewijn iii de Jonge 
  4: † 962
  x Mathilde van Saksen

  Arnulf ii de Jonge
  5: 965-988
  x Rozala van Ivrea
     
  Boudewijn iv Schoonbaard
  6: 988-1035
  x Odgiva van Luxemburg
     
  Boudewijn v van Rijsel
  7: 1035-1067
  x Adela van Frankrijk

  Boudewijn vi van Bergen  Robrecht i de Fries   Mathilde
  8: 1067-1070   10: 1071-1093   x Willem de Veroveraar 
  x Richildis van Henegouwen  x Geertrui van Holland    
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  Boudewijn ix van Constantinopel  Elisabeth
  18: 1195-1206    x Filips-August,
  x Maria van Champagne   koning van Frankrijk
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  x (2) Thomas van Savoye   
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        x Margaretha van Frankrijk

        Lodewijk van Male
        25: 1346-1384
        x Margaretha van Brabant
  
        Margaretha van Male
        x Filips de Stoute, hertog van Bourgondië
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