
Een eeuw
Van r34B tot I45? voerden Frank-
rijk en Engeland ecn oorlog, die
in de geschiedenis de naam kreee
van Honderdjarige Oorlog, omdat
hij ongevecr ecn ecu\\r duurcle.
Engeland 1vas, op het ogenblik dat
dc oorlog begon, ecn sterke mo-
gendheid, die de macht van de
Franse koningen bcdrcigdc: ecn
groot gcdeelte van Frankrijk u'as
immers Engels bezit of r.r'as dat
vroeger geweost en stond nog
onder Engelse invloed. Iingeland
r'vildc liet Franse heltogdom
Guycnne voor zijn wijn en het
graafschap Vlaanderen voor de
wolhandel. l)e aanleiding tot deze
l:rngdurige oollos r'vas de opvol-
gingskr'vestie in Frankrijk. Toen
Karel IV de Schone in r3zB over-
leed, lvaren er twee kandidaten
voor de Franse troon: de Engelsc
koning Edward III en de Frans-
man Filips van Valois. lngevolge
de salische rvet r'vcigerdcn de
Franse baronnen Edrvard en ko-
zen Filips van Valois ais Filips VI.
Nu moet je niet denken, dat die
oorlog gedulende een ganse eeu\{

zeeslag van Sluis

onophoudelijk woedde; er waren
ook periodes van rust. Men kan dc
oorlog eigenlijk in vier fazen in-
delen. De ee rste strijdperiode
duurde tr'vintig jaar (r 34o- r 36o)
en verliep in het voordeel van
Engeland. De vijandelijkheden
waren in Vlaanderen begonnen
rnet Jakob van Artevelde, die Ed-
ward III als koning van Frankrijk
erkende. De zeeslag van Sluis
bracht de Engels-Vlaamse vloot
een schittelende or.r'r,r'innirtg err

verzekerde haar het meesterschap
over zec. Na een mislukt beleg
van Doornik, verplaatstc zich het
strij dtoncel naar Noord-Flankrij k.
Hier bchaalden de Engelsen tr,r.ee

grotc ovcrnvinninsen. Het Eng;else
leger, aangevoerd door Edwalds
oudste zoon Richard, de Zrvarte
Prins rraar de klt'ul varr zijl
harnas zegevicrdc in de slag
van Crécy in Ponthieu (r346) en
nam Calais in na een langdurig
bcleg. Dan volgde een gedr,r'ongcn
wapenstilstand, maar dc strijd
herbegon reeds in r355, ditmaal
in zuidrvest-Frankrijk. In de slag

slag van Crécy

van N{aupertuis, brj Poitiers,
werd het Franse leger in de pan
gehakt: slechts r2 ooo Engelsen
versioegen het 56 ooo man sterke
leger van l-rankrijk ! De l-ranse
konins Jan de (]oede rverd se-
vangcn gcnomcn. Dc Iingelsen
dankten hun grote successen voor-
ai aan hun bekr,r''ame boogschut-
ters en hun strenge disciplinc.
Naast militaire nederlagern had
Frankrijk op dat ogenblik nog af
te rekencn met ccn pcstepidemie,
de Zrvarte l)ood, en met een reeks
opstandcn. Dc bevolking had erg
gelcdcn ondcr dc oorlog en overal
brak oproer los. In die omstan-
digheden r'vas de regent wel ver-
plicht dc vredc van Brétigny te
tekenen. Engeland kreeg de stre-
ken ten zuiden van de Loirc: één
van zijn oorlogsdoeleindcn was
bereikt !

Onder Jan II de Cloede en Karel
V had Frankrijk zich herstcld. Nu
breekt de t."veede ooriogsperiode
aan (r36o-r3Bo). Bertrand de
Gnesclin voerde een guerilla-oor-
log en u'on op die manier het aan
de Engclscn afgestanc grondge-
bied tenrgJ behalve 5 steden
(Bayonne, Bordeaux, Brest, Cher-
bourg en Calais) . IJeze tweede
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oorlogsfaze eindigt met de dood
van Karel V.
Tijdens de derde periode werd er
eigenlijk geen strijd geleverd,
maar heerste een gedwongen vrede
tussen beide landen. Karel VI
van Frankrijk was krankzinnig
geworden. Er ontstond nu een
verbeten strijd voor de opvolging
tussen enerzijds de Bourgondische
hertogen Filips de Stoute en Jan
zonder Vrees, die het volk en het
noordoosten van hct land met zich
hadden, en aan de andere kant de
Armagnacs, geleid door de hertog
van Orleans en de graaf van Ar-
magnac, aan wie de adel en het
zuidwesten zijn steun had toege-
zegd. Engeland maakte eveneens
een duistere periode door: gods-
dienst- en boerenopstanden, een
pestepidemie en een staatsgreep,
die Richard II in r3gg van de
troon stootte ten voordele van de
Lancaster Hendrik IV.
De vierde en laatste periode van
de Honderdjarige Oorlog (t4t5-
r453) begon met een overwinning
van Engeiand. In 14I5 won
Hendrik V de slag van Azincourt,
waardoor Normandië werd ver-
overd en die tevens het vertrou-
wen, dat Frankrijk in de Arma-

Du Guesclin knielt voor Karel V

gnacs had gesteld, verbrak. Vier
jaren later werd Jan zonder Vrees
vermoord en sloot Filips de Stoute
een bondgenootschap met Enge-
land. Parijs viel in handen van
Hendrik VI die in de kathedraai
van Notre Dame tclt koning van
l-rankrijk werd uitgeroepen. De
dauphin Karel VII, kinds ger,vor-
den, had zich in een kasteel ten
zuiden van de Loire teruggetrok-
ken. Frankrijk scheen totaal ver-
loren. Jeanne d'Arc, een r7-jarig
hr.rderinnetje uit Domremv in
Lorreinen, bracht toen de redding.
Ze kreeg het bevel over het ieger
en rukte op naar Orleans. Op
B mei r42g nam ze de stad in.
Weldra had ze a1le gewesten aan
de Loire en in Champagne op dc
Engelsen heroverd. Ze trok op
naar Reims en liet daar, op r 7 juli
van hctzelfde jaar, de dauphin tot
koning zalven. In mei r43o werd
Jeanne echter door de Bourgon-
dische troepcn gevangen geno-
men en aan de Engelserr verkocht.
Een kerkelijke rechtbank veroor-
deelde haar wegens hekserij en
omdat ze mannenkleding had
gedragenl Op 3o mei r43o stierf
dit dappere meisjc, amper rB jaar
oud, op de brandstapel te Rouen.

slag van Azincourt

Van r34B tot 1453 bestreden
Engeland en Frankrijk elkaar
in de Honderdjarige Oorlog.
Engeiand wilde zijn macht op
het continent vestigen ten
koste van Frankrijk. Verschei-
dene kercn laaide de strijd op,
telkens onderbroken door en-
kele jaren van gedwongen
vrede. Aanvankelijk was En-
geland aan de winnende hand,
maar Jeanne d'Arc bevrijdde
het grootste gedeelte van haar
land. Ze stierf verlaten op de
brandstapel te Rouen.

De oorlog was r-chter nog niot
afgelopen. Jeanne's luitenanten
l)ubois en Gilles de Rais zetten
de strijd voort. Filips de Goede
sloot met Karel VII het verbond
van Atrecht, r,vaardoor Bourgon-
dië zich met de koning verzoende.
I)e Engelsen werden steeds verder
achteruit gedreven; Guyenne
wcrd in I453 heroverd; slechts
Calais en Guines blevcn in de
macht van Engeland tot in r558.
De oorlog was afgelopen. Enge-
land poogde nooit meer zich van
het continent meester te maken.
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Jeanne dtArc op de brandstapel
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