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OM BELGIENS REGENTER 1384-1419

Philip den Dristige

Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste søn af
kong Jan (Jean) II af Frankrig.
På det tidspunkt var Hundredeårs-krigen mellem England og Frankrig
(1337-1453) netop brudt ud.
Sit tilnavn fik han, da han allerede som 14-årig sammen med
faderen deltog i et af Hundredeårs-krigens slag, der foregik ved
Poitiers i 1356, og dèr udviste stor klogskab og mod. Det
forhindrede dog ikke, at han og kongen blev taget til fange af
englænderne og ført til London, hvor de forblev indtil de indgik
en fredsaftale med den engelske konge Edward III.
Som den yngste af 4 sønner havde Philip ingen chancer for at blive
tronfølger i Frankrig. Som apanage gav hans far ham derfor i 1364
hertugdømmet Burgundiet (Bourgogne) i len.
Samme år døde faderen, og den ældste søn Karl V blev konge af
Frankrig.
Philip bosatte sig i hertugdømmets hovedby Dijon.
Han havde fra starten ambitiøse planer om at udvide sine besiddelser.
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På det tidspunkt tilhørte Franche-Comté Ludvig van Male, som også
var greve af Flandern. I 1369 giftede Philip sig med hans datter,
Margaretha van Male, der på det tidspunkt var 19 år gammel og
enke.
De fik sammen børnene Margareta, Antoon og Philips.
Da Ludvig van Male døde i 1384, blev Philip greve af Flandern,
Artois, Nevers og Rethel.
Philip døde i 1404 og efterfulgtes af sin søn Jan den Frygtløse.

Jan den Frygtløse

Jan den Frygtløse fik sit tilnavn efter sin deltagelse i et
korstog mod den ottomanske sultan Bayezid I i 1396.
Han blev gift med Margaretha van Beieren-Straubing, der var datter
af den hollandske greve Albrecht af Beieren.
Jan og Margaretha fik børnene Margaretha, Maria, Philip (den
Gode), Anna, Agnes Isabella og Katharina.
Jan den Frygtløse fortsatte sin fars forsøg på at udvide sine
besiddelser i Frankrig. Stridigheder mellem ham og Ludvig I af
Orléans endte med at Jan lod Ludvig myrde.
Efter kampe om magten i det nordlige Frankrig blev Jan myrdet i
1419.
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OM BELGIENS REGENTER 1419-1477

Philip den Gode

I 1419 efterfulgte Philip den Gode som 23-årig sin far, Johan den
Frygtløse, som hertug af Burgund. Foruden Burgund (Bourgogne) blev
han dermed også hersker over provinserne Flandern, Artois og
Franche- Comté.
I de følgende år lykkedes det ham på forskellig måde at udvide
sine besiddelser.
Det startede med, at han
grevskabet Namur (Namen).

i

1421

købte

arverettighederne

til

Dernæst begyndte han i 1424 en krig mod sin kusine, Jacqueline af
Bayern, fordi hun det år giftede sig med den engelske kongesøn
uden hans billigelse. Philip ønskede nemlig ikke på det tidspunkt
den engelske indflydelse i Frankrig udstrakt til sine naboområder.
Det endte med at Philip i 1633 tvang hende til at give afkald på
sine landområder, hvilket gjorde ham til greve af Hainaut,
Holland, Zeeland og Frisland.
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Allerede tre år før, i 1430, havde han arvet hertugdømmerne
Brabant og Limburg fra en ung slægtning, der døde uden at have
direkte arvinger. Samme år tog hans tropper Frankrigs frelserinde,
Jeanne d´Arc, til fange og udleverede hende til englænderne. Af en
domstol bestående af franske teologer blev hun dømt til bålet for
trolddom og kætteri. Hun blev brændt 30.maj 1431 i Rouen.
En halv snes år senere, i 1443, lykkedes det ham at overtale en
gammel barnløs tante til at anerkende ham som arving til fyrstendømmet Luxemburg, som hun tidligere havde fået i pant som medgift.
Det skete dog først efter en strid med de egentlige ejere, en
gammel luxemburgsk fyrsteslægt.
De eneste områder inden for de nuværende lande Belgien, Holland og
Luxemburg,
som
han
nu
ikke
var
herre
over,
var
bispefyrstendømmerne Liège og Utrecht. Det havde dog ikke den store
betydning, da han sørgede for at få betroede mænd anbragt som
biskopper.

Philip den Gode´s besiddelser i 1450
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Karl den Dristige

Efter Philip´s død i 1467 arvede hans søn Karl den Dristige alle
faderens besiddelser.
I de følgende år forsøgte han at skabe sig et sammenhængende rige.
Det udfordrede den franske konge Ludvig XI og førte til flere slag
mellem de franske og burgundiske hære. Under et sådant slag i
Nancy i 1477 blev Karl dræbt.
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OM BELGIENS REGENTER 1477-1520

Marie af Burgund

Maximilian I

I 1477 døde Flanderns hersker, Karl den Dristige, i en kamp mod
den franske konge, som han forsøgte at fravriste magten over
Lorraine´s hovedstad Nancy.
Karl den Dristige´s eneste arving var hans 19-årige datter Marie
af Burgund.
Arven gav hende titlerne
- hertuginde af Burgund, Brabant, Limburg, Luxemburg og Gelre,
- grevinde af Flandern (Vlaanderen), Artois, Holland, Zeeland,
Henegouwen, Namen og Franche-Comté, og
- fyrstinde af de Nederlandske Provinser.
Den franske konge, Ludvig XI, benyttede lejligheden til sætte sig
i besiddelse af Bourgogne og påbegynde en invasion af Artois, mens
de burgundiske provinser og Flandern søgte at opnå en del nye
privilegier.
Marie af Burgund havde flere bejlere, men hun valgte den tyske
kejsers søn, Maximilian I af Østrig. Det lykkedes ham at slå
Ludvig XI´s tropper 2 år senere, så Bourgogne igen kom i Marie´s
besiddelse.
Marie og Maximilian fik det næste par år 2 børn, Philip den Smukke
og Margrethe af Østrig.
I 1482 døde Marie ved en jagtulykke, og Maximilian overtog regentskabet på sine børns vegne.
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I 1493 overtog Maximilian kejserværdigheden efter sin far. Året
efter overlod han Nederlandene til sin 16-årige søn Philip.
Provinserne kunne derefter en tid glæde sig over igen at have en
indført fyrste, som - så vidt det var muligt – handlede til deres
bedste.

Philip den Smukke

Philip giftede sig i 1496 med kong Ferdinand af Aragonien´s datter
Johanne den Vanvittige (det blev hun dog først efter hans død).
Hans og hans mors valg af ægtefæller betød en samling af store
landområder.
Hans regeringstid blev ikke lang, for han døde pludseligt under et
ophold i Spanien i 1506.
Magten overgik derefter til den 6-årige søn Karl under formynderskab af Philip´s søster Margrethe, der kløgtigt varetog Nederlandenes interesser.
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