Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 – Slag bij Crécy, 26
augustus 1346
Lodewijk II van Nevers of Lodewijk I van Vlaanderen, ook Lodewijk van Crécy genoemd, was graaf van
Vlaanderen en van Nevers (1322-1346), en graaf van Rethel (1322-1346).

Graaf van Vlaanderen
Periode: 1322-1346
Voorganger: Robrecht III van Bethune
Opvolger: Lodewijk van Male

Graaf van Nevers
Periode 1322-1346
Voorganger
Lodewijk I
Opvolger
Lodewijk III

Graaf van Rethel
Periode: 1322-1346
Voorganger: Johanna & Lodewijk I
Opvolger: Lodewijk III

Zijn vader is Lodewijk (voor graafschap Nevers bekend als Lodewijk I van Nevers) was de zoon van
Robrecht III van Bethune († 17 september 1322 ) uit diens tweede huwelijk met Yolande van
Bourgondië; Lodewijk I werd niet de volgende graaf van Vlaanderen omdat hij twee maanden
vroeger dan zijn vader overleed. Zijn moeder was Johanna van Rethel. Kleinzoon Lodewijk II volgde
zijn grootvader Robrecht op.
Lodewijk de nieuwe graaf, opgevoed aan het hof te Parijs, was voordien nog nooit in Vlaanderen
geweest. Hij trouwde in 1317 als dertienjarige met Margaretha, de achtjarige dochter van koning
Filips V. De stadsrechten van de steden voor de handelaren en ambachtslui waren hem vreemd. Zijn
beleid was dan ook sterk Fransgezind. Daarmee deed hij afbreuk aan de politiek van zijn directe
voorgangers. In hun alliantie met Engeland vonden die een waarborg voor hun onafhankelijkheid en
bescherming tegen het Frans expansionisme. Engeland was de belangrijkste wolleverancier en
handelspartner en daarmee de bron van de Vlaamse rijkdom. Lodewijks politiek kwam zo in conflict
met de belangen van zijn onderdanen.
Met steun van de Franse koning en van de steden Brugge en Gent kon hij weerstand bieden tegen
zijn oom Robrecht van Kassel, die zijn rechten deed gelden op de grafelijke troon.

Robrecht van Kassel op de gevel van het stadhuis van Duinkerke

Hij huwde in 1317 met Margaretha, de jongste dochter van koning Filips V van Frankrijk en Johanna
van Bourgogne en Artesië. Hij werd vader van één wettig kind:
 Lodewijk van Male (1330-1384)

Margaretha van Frankrijk (1310-1382)

Lodewijk van Male
Zijn echtgenote zou in 1361 erfgename worden van het vrijgraafschap Bourgondië (Franche-Comté)
en Artesië.
Een natuurlijke dochter van de graaf, Elisabet van Vlaanderen, huwde met Arnold van Rummen, een
pretendent op de titel van graaf van Loon.

In juni 1323 schonk graaf Lodewijk aan zijn oudoom Jan van Namen, heer van Sluis, de rechtsmacht
over het water van Sluis en van het Zwin en kwam daarbij in botsing met Brugge. In november 1323
had de graaf te kampen met een opstand van Vlaamse boeren uit de kuststreek aangevoerd door
Nicolaas Zannekin, naar aanleiding van de heffing van grafelijke belastingen. Lodewijk moest toen
noodgedwongen naar Frankrijk vluchten. Het Franse leger bracht echter de Vlamingen op 23
augustus 1328 een zware nederlaag toe in de slag bij Kassel. In de jaren tussen 1329 en 1331
vaardigde de graaf de mauvais privilèges uit voor de opstandige steden en kasselrijen.

Slag bij Kassel: Wouwenberg en rechts Kassel
In oktober 1336 schaarde Lodewijk zich openlijk aan de zijde van Frankrijk bij het begin van de
Honderdjarige Oorlog. Toen hij Engelse kooplieden gevangen zette, lieten de Engelse represailles niet
op zich wachten: er volgde een verbod op de uitvoer van wol. De Vlaamse steden namen daarom
onder leiding van Jacob van Artevelde later een meer Engelsgezinde houding aan. Begin februari
1339 werd de weerstand tegen Lodewijk zo groot dat hij moest vluchten naar Sint-Omaars en in
december 1339 verliet hij voorgoed zijn graafschap, waar Simon de Mirabello ruwaard werd. Graaf
Lodewijk van Nevers sneuvelde op 26 augustus 1346 in de Slag bij Crécy. Eerder al sneuvelden de
graven Robrecht II van Jeruzalem en Boudewijn VII van Vlaanderen in dienst van Frankrijk tegen de
Engelsen.

Standbeeld (Pieter De Vigne, 1863) van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt te Gent

Slag van Crecy: Het slagveld met het dorpje Wadicourt in de achtergrond
Zijn lichaam werd begraven in de Sint Donaaskerk in Brugge. De collegiale Sint-Donaaskerk in Brugge
was als hofkerk van de graven van Vlaanderen de belangrijkste kerk van de stad en stond op de
(omwalde) Burg, tegenover het stadhuis en naast de residentie van de graaf. De kerk werd de SintDonaaskathedraal toen het bisdom Brugge in 1559 werd opgericht en bleef dit tot aan het einde van
het ancien régime (1795). De kerk werd genoemd naar haar patroonheilige, Donatianus van Reims.
Na 1799 is de kerk afgebroken..
Onder de honderden tot zelfs duizenden personen die in en rond de Sint-Donaaskathedraal werden
begraven was ook het lichaam van Lodewijk van Nevers

De kathedraal aan de Burg (links).

