GESCHIEDENIS van LOTHARINGEN
In deze periode zijn er in Lotharingen en het Oostrijk drie families bedrijvig die met elkaar strijden om de macht,
met name de Reginaren, de Matfriedingers en de Konradiners.
De Matfriedingers hebben hun machtsbasis langs de Maas in Oost-Lotharingen, met grafelijke rechten op de
linkeroever van de Rijn, o.a. Bidgau, Metzgau, Gulikgau en andere. Hun eerste stap naar de macht is de moord op
Zwentibold. De gebroeders Matfried IV van Metzgau en Gerhard I van Jülichgau waren uit hun ambt ontzet door
Zwentibold, later wel in ere hersteld maar steeds bedacht op wraak. Gerhard huwt zelfs Oda van Saksen, een zuster
van de latere keizer Hendrik I de Vogelaar. Hun opzet bestaat er in de Konradiners te bekampen.
De machtigste familie van het Oostrijk zijn de Konradiners, afstammelingen van een Koenraad. Arnulf had hen
gevraagd zijn zoon Lodewijk IV te beschermen. Een deel van hun bezittingen is gelegen in Lotharingen, o.a.
Hattuarië, Rheingau en Wetterau. Een Konraadijn Gebhard benoemt zichzelf tot hertog van Lotharingen enkele
jaren na de dood van Lodewijk het Kind.
In de streek zelf zijn de Reginaren de machtigste. Zij waren vooral rijk aan bezittingen in Zuid-West Lotharingen,
Hennegouw, Lommegouw en Haspengouw. Renier I, de stamvader, is de oudste kleinzoon van Lotharius I. Hij
huwde Ermentrude, dochter van Lodewijk de Stotteraar. Renier I zal door Zwentibold worden afgezet, wat de adel
naar de West-Franken drijft. Karel de Eenvoudige zal dan tweemaal Lotharingen binnenvallen zonder succes. De
Reginaren zijn tegenstanders van de Konradiners maar zullen ook de Matfriedingers niet steunen.
Het Koninkrijk Lotharingen
In de 9e eeuw zijn er in Neder-Lotharingen acht graafschappen, Henegouwen, Brabant, Lomme, Hasbania,
Condroz, Ardennen, Masau (het latere Loon) en
Limburg.
Lotharius II (835-869) wou scheiden van Theuberga en
huwen met Waldrada, van wie hij een zoon, Hugues,
had. De bedoeling was deze laatste in de mogelijkheid te
stel-len hem op te volgen. Vrijwel alle bisschoppen
weigerden dispensatie. Toch beproefde hij op allerlei
manieren de adel aan zich te binden met giften, en na
uitputting van de domeinen, met kerkelijke goederen. Zo
leert ons een oorkonde van Karel III de Eenvoudige in
892 dat Arnoul, bisschop van Toul, werd ontdaan van de
abdij van Bonmoûtier en andere, omdat hij weigerde de
scheiding goed te keuren. Bisschop Hincmar van Reims
verloor daarom al zijn bezittingen in Lotharingen.
Het bisdom Kamerijk werd spijts protesten van de aartsbisschop van Reims geschonken aan Hilduin, broer van
de berichte Günther, aartsbisschop van Keulen, die
Lotha-rius II gunstig gezind was. Later werd Kamerijk
aan een Jean (Jan I) gegeven die eveneens Lothariusgezind was. Deze kreeg er de abdij van Lobbes bij.
Hatton, bisschop van Verdun, die de scheiding gunstig
gezind was, kreeg ook vele domeinen. Weinig abdijen
behielden hun onafhankelijkheid en velen werden
overgeleverd aan leken of andere bisschoppen. Zo kwam
de abdij van St. Maximin te Trier aan graaf Adalhard,
Grandfel aan Liuthard, een oom van Lotharius, en graaf
Vivin kreeg de abdij van Gorze. Een deel van de
goederen van Stavelot werd verdeeld onder getrouwen.
Na het overlijden van Günther, werd het bisdom van
Keulen gepluimd ten voordele van verschillende heren.
Zo kwam Echternach aan een Renier in 864, die hem
blijkbaar steunde.
Gislebert behield het graafschap Maasgouw, wat laat
vermoeden dat deze de scheiding steunde.
Lotharius II gaf om dezelfde reden de Elzas in 860 aan
zijn oom Lodewijk de Duitser en aan zijn broer
Lodewijk de Jonge (825-875) gaf hij ganse gebieden ten

zuiden van de Jura (Van Brabant).
Vergeten we niet dat Karel III de Eenvoudige ook veel
uitdeelde om de graven aan zich te binden, een wederzijdse gijzeling, waar later de feodaliteit bijkwam.
Arnulf van Karinthië volgde Karel de Dikke op in 887.
Het blijkt volgens sommige bronnen dat een Megingaud
hertog van Lotharingen zou zijn benoemd.
Megingaud was een trouwe aanhanger van Arnulf na de
afzetting van Karel de Kale. Aan hem heeft bisschop
Foulques van Reims zijn goederen in Lotharingen
toever-trouwd. Hij was gezonden door Lodewijk de
Duitser als afgezant met Wilbert van Keulen en graaf
Adelhard bij Karel de Kale. Benoemd om de rust en orde
in Lotha-ringen te herstellen werd Megingaud vermoord
in 892 door Alberic, een compaan van Hugues,
bastaardzoon van Lotharius II.
Na de dood van Megingaud deed Arnulf een rondreis in
Lotharingen en bezocht verschillende abdijen, uiteraard
om hun steun te verkrijgen voor de benoeming van zijn
bastaardzoon Zwentibold als hertog/koning van Lotharingen. Op de landdag van Worms in 894 lukte het niet,
maar het volgend jaar wel. Renier Langhals steunde hem
wel (F.Brabant).
Zwentibold
Zwentibold, de bastaardzoon van Arnulf van Karinthië,
wordt tot koning van Lotharingen aangesteld in 895. Hij
helpt zowat Eudes van Parijs het Westrijk te veroveren
op Karel de Eenvoudige, maar deze slaat terug en valt
Lotha-ringen tweemaal binnen.
Renier verkrijgt van Zwentibold zowel de abdij van
Echternach (897) als de abdij van St.Servaas te Maastricht.
Wat Renier I in Neder-Lotharingen was, waren Gerard
en Matfried in de Moezelstreek of Zuid-Lotharingen,
welis-waar met enig verschil. Renier I was meer diplomatisch terwijl Gerard en Matfried hardhandiger waren.
Rond 896 werden Gerard en Matfried evenals een graaf
Odoaker en een graaf Etienne uit hun bezittingen ontzet
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door Zwentibold ten voordele van de kerk van Trier,
waar-schijnlijk wegens belangrijke usurpatie van
kerkelijke goederen, zoals van de abdij van Oeren bij
Trier. Etienne was vermoedelijk een compaan van
Hugues. Enkele jaren vroeger waren deze reeds gestraft
omwille van hun optreden tegenover de kerk van
Verdun.
Gerard en Matfried waren broers en hadden nog en broer
Richer/Richard die zij hadden kunnen benomen als abt
van de abdij van Prüm. Later werd deze bisschop van
Luik. Uit dokumenten blijkt dat de vier vermelde graven
bezittingen hadden in het land van Trier, Metz en in de
Moezelstreek. Matfried was zeer waarschijnlijk graaf
van Metz. De twee broers hadden domeinen in de
Bliesgau, ten oosten van Metz. Wat er ook van zij de
spanningen met Zwentibold liepen hoog op.
Het is niet onmogelijk dat Renier I zelf de aanstoker was
van die ongenade. Maatregelen als de ontzetting zijn
meestal een bron van ergernis en vijandschap tussen
beide ‘groepen’, zodat Arnulf zich inspande om
verzoening wat hem lukte. Vier lieden behalve Odoacer
kregen hun goederen terug. Wraak kon evenwel moeilijk
uitblijven. Arnulf wenst evenwel volledige rust en
verzoent Zwentibold met Gerhard en Matfried maar niet
met Odoacar. Zij krijgen hun bezittingen terug maar
zinnen op wraak op Renier, daar zij vermoeden dat deze
de aanstokerr was. Zwentibold neemt hem St.Servaas af
dat naar de aartsbisschop van Trier gaat. Renier weigert
zich daarbij neer te leggen en maakt een verbond met
Odoacar. Zij worden in de burcht van Durfos zonder
succes belegerd door Zwentibold, Gerhard, Etienne en
Matfried. Renier vraagt wel de hulp van Karel de
Eenvoudige, die dan in Neder-Lotharingen wordt
erkend. Deze gaat van Nijmegen naar Prüm waar hij de
steun krijgt van abt Reginon. Er komt dan toch een
compromis met Zwentibold en Renier staat in de kou.
In 898 liep het voor Renier I dan volledig mis en werd
ontzet uit zijn graafschap en andere domeinen en werd
hij in ballingschap gezonden. Hij legde zich daarbij niet
neer en zocht de confrontatie. Hij roept zelf Karel III de
Eenvoudige ter hulp. Zwentibold belegerde Renier maar
trok zich dan terug. Uiteindelijk kwamen beide vorsten
tot een akkoord en Renier I werd door zijn bondgenoten
verlaten.
In 899 komt het tot een vrede te Kamerijk gevolgd van
St.Goar waar enerzijds Arnulf (met zijn broers Conrad
en Gebehard ?), Zwentibold, Gerhard en Matfried en
ander-zijds Karel de Eenvoudige samen met Odoacar
aanzitten.
De adel in Neder-Lotharingen wordt onrustig en erkent
reeds zoon Lodewijk het Kind, wat definitief wordt met
de dood van Arnulf in 899. De clerus kiest nu ook
Renier boven Zwentibold en weigert mee te doen aan het
tweede beleg van Durfos. De lotharingische adel kiest
ook resoluut voor Lodewijk het Kind tegen Zwentibold.
Deze gaat de strijd aan maar sneuvelt. Renier erkent nu
ook Lodewijk het Kind en bekomt de abdijen van
St.Maximin en St.Servaas terug, maar ook deze van
Stavelot-Malmedy.
De adel van Lotharingen zocht dan toenadering tot de
oosterse (duitse) aristocraten. De adel komt in opstand
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tegen Zwentibold en bieden de kroon van Lotharingen
aan Lodewijk het Kind na het overlijden van Arnulf van
Karinthië.
Renier I Langhals was als hertog van Henegouwen,
Lommegouw en Maasgouw benoemd door Karel de
Een-voudige, maar komt hoegenaamd niet overeen met
Zwentibold. Deze zet Renier I af, maar er ontstaat een
heuse burgeroorlog (898). De adel, met Renier I op kop,
verzoent zich met Karel de Eenvoudige. Zwentibold
krijgt daarboven op ook ruzie met de bisschoppen.
Zwentibold kan de toestand niet de baas en wordt min of
meer vogelvrij verklaard, vooral na de dood van zijn
vader Arnulf (899). De adel zal toch nog bij de dood van
Arnulf, Lodewijk IV het Kind uitnodigen om koning van
Lotharingen te worden, maar deze bedankt. Renier I
slaagt er in zich door Karel de Eenvoudige tot hertog
van Lotharingen te laten benoemen. Er is eigenlijk geen
koninkrijk Lotharingen meer....
Zwentibold wil zich verdedigen maar sneuvelt in een
gewapend treffen met Etienne, Gerard en Matfried.
Renier I erkent onmiddelijk Lodewijk het kind en neemt
al zijn bezittingen terug. Odoaker wordt benoemd als
graaf in de Ardennen. Gerard en Matfried roeren zich
ook. Gerard treedt in het huwelijk met de weduwe van
Zwentibold, uiteraard met bijbedoelingen. Lodewijk het
Kind benoemt wel de Koenraadijn Gebehard als hertog
van Lotharin-gen, die dan een deel der goederen van
Zwentibold krijgt.
Terwijl in 906 de Konradiners strijden in Franconië, vallen Gerhard en Matfried hun gebieden binnen. Gerard
had gehoopt hertog te worden. Deze inval werd hun
ondergang en nadat Gebhard sneuvelde in 910 tegen de
Hongaren (slag van Lechfeld), nam Renier I het roer
van Lotharingen in handen en benoemt zich als missus
dominicus. Wanneer Lodewijk het Kind in 910 overlijdt
gaat de Lotharingische adel zich melden bij Karel III de
Eenvoudige en bieden hem Lotharingen aan, eerder om
zich te ‘ontdoen’ van de opdringerige Konradiners in het
Oosten. Koenraad de Rode was zojuist als keizer
gekozen. Karel de Eenvoudige benoemt zowaar Renier I
als hertog van Lotharingen (912) (F.Brabant).
Behalve problemen in Friesland en in de Elzas bleef het
rustig in Lotharingen. Renier I overleed in 915 in zijn
residentie te Meersen. Zijn zoon Gislebert volgde hem
op voor Lotharingen en zijn andere zoon Renier II in
Henegouwen.
Blijkbaar gegroeid uit de graven van Metz evolueren
de Matfriedingers naar het hertogelijk ambt van
Lorreinen (Opper-Lotharingen) waarvan een latere
telg Diederik graaf van Vlaanderen zou worden. De
latere vlaamse graven hebben dus Matfriedingerbloed in hun aderen.
In vergelijking met de andere hertogdommen in het
Oostrijk mist Lotharingen enige ethnische eenheid
evenals natuurlijke grenzen, behoudens enkele rivieren.
Het Hertogdom Lotharingen
Na de Slag van Lechfeld (935) zijn de Konradiners nu
zo goed als alleen en grijpen de macht. Koenraad I wordt
koning van het Oost-rijk, zodat Renier I zijn steun gaat
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betuigen aan de West-koning Karel de Eenvoudige.
Koenraad valt in 912 en 913 tweemaal Lotharingen
binnen, zonder succes, en legt zich neer bij het feit dat
Lotharingen nu feitelijk bij het Westrijk hoort.
Renier I wordt in 915 opgevolgd door zijn zonen
Gislebert en Renier II. Deze laatste wordt graaf van
Henegouwen. Giselbert is het vlug oneens met Karel de
Eenvoudige en zoekt Hendrik I op. Karel de Eenvoudige
zal Lotharingen enigszins moeten lossen, en bij het
‘vriendschaps-verdrag van Bonn (921) zal Hendrik I
geen duidelijke aanspraken meer laten gelden. Hierbij
gaat Lotharingen definitief terug naar Oost-Francië.
Giselbert wordt hierbij evenwel niet erkend, zodat hij nu
de aanspraken van Robert I in het Westrijk ondersteunt,
in de hoop dat deze hem tot hertog van Lotharingen zal
benoemen. Het loopt evenwel helemaal anders af. Karel
de Eenvoudige trekt aan het kortste eind, wordt
gevangen gezet en de schoonzoon van Robert, Rudolf I
van Bour-gondië wordt tot koning van Frankrijk
gekozen. Deze is Giselbert niet gunstig gezind zodat
Giselbert terug naar Hendrik I trekt. Twee invallen van
Hendrik I bezegelen het feit dat Lotharingen terug naar
het Oost-Rijk gaat. Rudolf I komt met een leger naar
Lotharingen, maar Hendrik I sluit met hem een
wapenstilstand.
Tijdens alle deze ruzies zullen de Noormannen
(830-900) en de Hongaren (919-955) de chaos maar
vergroten.
Giselbert is onverbeterlijk en blijkbaar nooit akkoord.
Hij loopt nu terug naar Rudolf I (925). Hendrik I wordt
dat spelletje beu. Hij benoemt een Matfriedinger,
Bernoin, een zwager van Matfried III, tot bisschop van
Verdun. Hij was een zoon van Matfried I en Landsint,
dochter van de graaf Rodald en broer van graaf Adalbert
van Metz. (Zie Stamboom Matfriedingers 2). De
Koenraadiner Eberhard, hertog der Franken, wordt naar
Lotharingen gezonden om de adel te paaien. Giselbert
wordt belegerd maar zonder succes. Tenslotte zal
Hendrik I toegeven en verheft hij Giselbert tot de eerste
hertog van Lotharingen. Verschil-lende edellieden
krijgen een benoeming in een aantal ambten wat een
zekere rust brengt.
Vermeldenswaard is dat de bisschoppen van Trier, Mainz
en Keulen veel gebieden in beheer hadden in
Lotharingen. Zij vormden daardoor ook een zekere
macht in Oost-Fran-kenland. Dit verklaart ook waarom
Otto I met Lotha-ringen zeer begaan was en het gebied
regelmatig bezocht. Oost-Frankenland moest zich
inderdaad verdedigen tegen aanspraken en inmenging
van West-Frankenland. Opval-lend is ook dat vele
prinsbisdommen zich ontwikkelen zoals Utrecht, Luik,
Metz, Toul en Verdun.
Giselbert (R.925-939)
Om Giselbert verder te binden laat Hendrik I zijn
dochter Gerberga met hem huwen (928). Otto I volgt
Hendrik I op in 936, maar is bepaald niet handig met de
edellieden van Lotharingen, die zich moeilijk een
afhankelijkheid kunnen voorstellen zoals Otto I dit wil.
Giselbert komt andermaal in opstand en samen met de
‘concurrenten’ van Otto I, zoals Hendrik von Saksen en
Eberhard van Franconië verliezen ze de slag van
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Birthen/ Xanthen (937). Giselbert loopt nu naar het
westen bij Lodewijk IV van Overzee. Otto I verwoest de
gebieden van Giselbert, maar deze valt Saksen binnen
met hetzelfde doel. De twee legers treffen mekaar in de
tweede Slag van Andernach, waar Eberhard en
Giselbert die verliezen en uiteindelijk sneuvelen (938).
Giselbert’s zoon Hendrik is slechts 9 jaar oud en kan
hem niet opvolgen. Deze overwinning zal Otto I toelaten
Lotharingen te onttrekken aan de Reginaren. Hij moest
ook Lotharingen beter in de hand hebben om het te
beschermen tegen de begerige blikken van de
Karolingers uit het Westen.
Inmiddels verzoent Hendrik van Saksen zich met zijn
broer en wordt benoemd tot hertog van Lotharingen. Na
één jaar laat hij het evenwel afweten. Otto I zal Otto
van Verdun aanstellen als voogd van de zoon van
Giselbert. Beiden overlijden evenwel in 944.
Lodewijk IV van Overzee, inmiddels gehuwd met
Gerberga, de weduwe van Giselbert, meent uit hoofde
hiervan aanspraken te hebben op Lotharingen, maar Otto
I benoemt zijn schoonzoon Koenraad de Rode als
hertog van Lotharingen (944).
Koenraad de Rode - von Wormsgau (R.944-953)
Koenraad de Rode (c933-955) van de familie der Saliërs
was van 944 tot 953 hertog van Lotharingen. In 941 was
hij graaf van Speyergouw, Wormsgouw en Nahegouw en
van 942 tot 945 in Frankenland. Krijgshaftig maar ook
diplo-matisch ingesteld bewerkstelligde hij de Vrede
van Visé (942), waar Lodewijk IV afzag van zijn
aanspraken op Lotharingen, hetgeen hem door toedoen
van keizer Otto I de titel van hertog van Lotharingen
bezorgde. Ook mocht hij daarom diens dochter Lutgart
huwen (947). Koenraad vergezelde de keizer op zijn reis
naar Italië, waar hij stadhouder werd van Pavia, maar hij
keerde toch vlug terug.
In Lotharingen werd hij niet gunstig onthaald enerzijds
omdat hij een ‘vreemdeling’ was en anderzijds omwille
van zijn vele afwezigheden. Ook had hij regelmatig conflikten met de bisschoppen en abten. Renier III steekt
hierbij wel een handje toe, in de hoop zelf de hertogtitel
te verkrijgen.
Samen met Liudolf van Zwaben, zoon van Otto I, de
saks Wichman de Jongere en Ekbert de Eénogige kwam
hij in 953 in opstand. Het jaar daarop onderwierp hij
zich aan zijn schoonvader, maar verloor zowel de titel
van hertog van Lotharingen als de kroondomeinen, maar
mocht zijn persoonlijke bezittingen behouden. Als
aanvoerder van het frankische leger sneuvelde hij in de
slag tegen de Hongaren te Lechfeld in 955.Koenraad
kan regeren met de ruggensteun van Otto I. Zelf komt hij
evenwel in conflict met zijn schoonvader naar aanleiding
van bepaalde beslissingen.
Bruno van Saksen (R.953-959)
Renier III is niet akkoord met deze benoeming. In 956
neemt hij het weduwegoed van zijn tante Gerberga
evenals de goederen van de kerk van Reims in beslag.
Zijn vrouw en kinderen worden gevangen genomen,
vermoedelijk op aanstoken van Lotharius III, koning van
het Westrijk (R.954-986), zoon van Lodewijk IV van
Overzee. Bruno bemiddelt en slaagt erin hen vrij te
krijgen. Renier III levert de goederen terug in.
Renier III ontketent in 957 andermaal een opstand, maar
Bruno zal hem samen met Lotharius III van twee zijden
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aanvallen. Renier III ziet de toestand als hopeloos in en
wordt gevangen.
CHRONOLOGIE
HERTOGEN van NEDER LOTHARINGEN
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Terwijl de bisschoppen van Utrecht en van Kamerrijk
veelal verwikkeld waren in hun strijd met de lokale
vorsten, zoals deze van Friesland, stonden ze toch steeds
de keizer ten dienste bij de verschillende conflicten
vooral als bemiddelaars:

Koninkrijk (Regenten)
895-900
Zwentibold
900-911
Lodewijk het Kind
900-915
Renier Langhals
911-923
Karel III de Eenvoudige
Hertogdom
924-939
939-944
944-953
954-959

Giselbert (zoon v.Renier I)
Hendrik I von Saksen
Koenraad de Rode
Bruno van Saksen, a.bi.van Keulen

Hertogdom - Na Splitsing
959-964
Godfried I van Verdun
964-977
vacant (Otto I en Otto II)
977-992
Karel van Lotharingen
992-1012
Otto van Lotharingen (zoon van Karel)
1012-1023
Godfried II
1023-1044
Gozelo I
1045-1046
Gozelo II
1046-1065
Frederik van Luxemburg
1065-1069
Godfried III met de Baard
(zoon v.Gozelo II) (reeds OpperLoth)
1069-1076
Godfried IV met de Bult
1076-1087
Konrad (zoon van Hendrik IV DUI)
1087-1100
Godfried van Bouillon
(neef van Godfried IV)
1101-1106
Hendrik II van Limburg
1106-1128
Godfried I v.Leuven =
Godfried VI v.Lotharingen (ontzet)
1128-1139
Walram III de Heiden
1139-1139
Godfried I v.Leuven (opnieuw)
1139-1190
vacant
1190 Frederik Barbarossa beslist geen hertog meer
te benoemen ==hertogdom Brabant

De Verdeling van Lotharingen 959
Beschuldigd van hoogverraad wordt hij verbannen. Zijn
twee zonen, Renier IV en Lambert vluchten naar het
Westrijk, maar de adel verteert dit niet en in 958 zal het
opnieuw tot een opstand komen.
Een Matfriedinger, Ehrenfried II van Keldachgau
(Ezzo) leidt de opstand tegen Otto I. Hij is de stamvader
van de Ezzonen. Als tegenzet verdeelt Bruno
Lotharingen in twee delen (959). (zie ook verder)
Over de feitelijke verdeling heerst wel enige twijfel,
omdat er geen duidelijke documenten bestaan die over
de verdeling spreken. Alleen de benoeming van Frederik
als hertog van Opper-Lotharingen is schriftelijk
vastgelegd.
De verschillende schenkingen en belening door de keizer
brachten de bisschoppen in concurrentie met de verschillende lokale vorsten, die zich zo belemmerd zagen in
hun expansiedrang. Overigens was dit ook één der
bedoelingen van het ‘Reichskirchensystem’.
De bisschoppen hielpen eveneens de keizer bepaalde gevaarlijke toestanden bedwingen. Zo kon Erluin de
Vlaamse dreiging in toom houden toen Hendrik II
verplicht was naar Gent op te trekken (1007), terwijl
Gerard I tegen de burggraven in, Godfried en Herman
van Ename kwam helpen (1012).

Neder-Lotharingen omvatte Brabant, Henegouwen en alle
gebieden tussen Maas en Rijn. De aangrenzende gebieden
zijn in het noorden Friesland, in het zuiden OpperLotharingen en in het westen de Vermandois en
Vlaanderen.
Opper-Lotharingen loopt van Luxemburg tot aan de
Vogezen. Het is gelegen tussen in het noorden NederLotharingen, in het Oosten de Elzas, in het zuiden de
Franche-Comté en de Champagne in het westen en zuidwesten. De grens tussen beide delen is vermoe-delijk de
oorspronkelijke grens tussen de bisdommen Keulen en
Trier, en loopt door het Ardennenwoud, het huidige
Luxemburg. Het Ardennen-woud was de grens, doorheen
het huidige Luxemburg, tussen de bisdommen Luik en
Trier. De Ardennen met Oesling komen bij NederLotharingen en het land van Aarlen en van Gaume bij
Opper-Lotharingen.
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Conflicten
978 aanval van Lotharius
985 aanval van Lotharius
1007 tegen Vlaanderen
1013-16 tegen Lambert van Leuven
1019 tegen Dirk van Friesland
1037 tegen Eudes van Champagne
1047-55 Opstand Godfried m d Baard en bondgenoten
1071 tegen Robrecht de Fries
Vredesmissies
Gerard I van Kamerrijk
Vlaanderen, voor Walcheren
verzoening htg Godfried - Lambert van Leuven
1083 als gezant bij koning van Frankrijk
neemt deel aan de samenkomst te Ivois
1006 Notker naar Frankrijk om alliantie FrankrijkVlaanderen te voorkomen
1019 Balduin : vrijlating Dirk III door hertog Godfried
1046 Wazo van Luik voorkomt opstand/aanslag
op koning Henri van Frankrijk
Frederik I van Bar wordt benoemd als hertog van Opper-Lotharingen. Hij is een neef van Renier III en een
broer van bisschop Adalberon van Metz, tevens schoonzoon van Hugo Capet. Zo kan hij diens goederen
verwer-ven. Hij wordt gebonden aan het koninklijk huis
door zijn huwelijk met een nicht van Bruno, met name
Beatrice, een dochter van Hugo van Frankenland en
Hedwiga van Saksen.
Voor Noord- of Neder-Lotharingen benoemt hij de
Matfriedinger Godfried, graaf van Keulengau, nu
Godfried I van Neder-Lotharingen.
Het Hertogdom Neder-Lotharingen
Neder-Lotharingen krijgt later de benaming Lothier. In
het kader van ons opzet, wordt de geschiedenis van
Opper-Lotharingen hier niet besproken. Zij zal de aanzet
zijn tot het eigenlijke Franse Lorraine.
Aanvankelijk hebben de Duitse keizers ‘land-vreemde’
hertogen benoemd, wat niet altijd werd geäpprecieerd
door de locale adel.
Sedert het begin van de 11e eeuw waren de keizers in
Lotharingen geconfronteerd met de dreigende ontvoogding en vorming van nieuwe grafelijke gebieden, wat
uiteindelijk voltooid zal zijn in 1200. Regionale dynastieën usurpeerden en palmden vlot de verschillende
Karo-lingische graafschappen in, voornamelijk de oude
pagi Brabant en Haspengouw. De talrijke gewapende
conflicten en de daaropvolgende anarchie leidden tot een
reactie van de keizer, waarbij hij vooral de westgrenzen
wenste te beveiligen, evenals de gebieden tussen
Schelde en Rijn. Dit werd stapsgewijze verwezenlijkt:
1. Instelling van Markgraafschappen Antwerpen, Ename
en Valenciennes, die de grenzen aan het West-rijk
moesten beveiligen.
2. Instelling van rijksbisdommen Keulen, Utrecht, Luik
en Kamerrijk als geestelijke vorstendommen, waar de
bisschop in feite door de koning wordt benoemd en
gecontroleerd.
3. Hendrik III zal het hertogdom Neder-Lotharingen
terug instellen. Dit ging gepaard met een herdefinië-

4.
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ring van de functie van hertog. Dit is hem eigenlijk
goed gelukt, mede omdat nu een man werd aangesteld
die uit de streek zelf kwam, uit het huis van VerdunArdennen.
Het instellen van het Reichskirchensystem bereikt zijn
hoogtepunt met de benoeming van aartsbisschop Bruno,
die zo Lotharingen binnen het Oostrijk kon behouden.
Hij had daarenboven de steun van de bisschoppen van
Luik, Utrecht en Kamerijk. Tevens kon de keizer steeds
getrouwe personen aanduiden voor deze zetels. Zo
benoemde hij Notker, abt in St.Gallen in Luik en
Berenger en Terdo in Kamerijk. De laatste twee wer-den
als vreemden niet goed ontvangen en vroegen om hun
overplaatsing. Vervolgens konden wel personen uit de
streek worden benoemd, omdat Notker een school voor
geestelijken had opgericht, waaruit gevormde en
goedgeschoolde prelaten kwamen, allen tevens bezield
door de ‘Reichsgedanken’.

Godfried I van Neder-Lotharingen (R.959-964) wordt
soms ook omschreven als de oorspronkelijke Dux Ripuariorum. Hij was alleszins een ‘helper’ van Bruno zelf.
Zijn afkomst is niet zeer duidelijk. Volgens sommigen in
de literatuur komt hij voort uit de huwelijkspolitiek
tussen de Matfriedingers en de Reginaren rond de
aanstelling destijds van Giselbert. Volgens de enen zou
hij een zoon zijn van Godfried van Jülichgau, paltsgraaf
van Lotharingen en Kunigunde van Henegouwen. Zo is
hij dus een kleinzoon van Gerhard I van Jülichgau en
dan ook van Renier I Langhals en dus een neef van
hertog Giselbert.
Volgens anderen is hij de zoon van de paltsgraaf
Godfried van Lotharingen en Ermentrud van Frankrijk,
dochter van Karel III de Eenvoudige. Zo is zijn grootmoeder Oda van Saksen verwant aan de Liudolfingers.
Zijn zuster Gerberga was gehuwd met Meginhard,
voogd-graaf van Gelre.
Godfried wordt dus benoemd in het bolwerk van de
Reginaren. Hij zal erin slagen Ehrenfried II van
Keldach-gau uit te schakelen. Maar in 964 overlijdt hij
aan de pest in Italië, waar hij keizer Otto I vergezelt op
zijn kronings-reis.
Na de dood van Godfried I (964) bevestigde Otto I de
verdeling zoals uitgevoerd door Bruno, maar talmde hij
tot 977 om een nieuwe hertog aan te stellen. Het was
alleszins het opzet van Otto I en Otto II om Lotharingen
werkelijk binnen het Duitse Rijk te houden. De benoeming van twee West-Frankische Karolingers toont ook
aan dat zij een goede greep wensten en hadden op
Lotharingen.
Toch zou hij in 964 een neef van Godfried I, met name
Richard van Verdun hebben aangesteld. Deze is een
zoon van graaf Gerhard II van Metz. Geboren in 950
was hij wel wat jong en overleed in 964. De literatuur
hierover is niet gelijkluidend.
Bij de dood van Otto I in 973 hebben enkele edellieden
van Lotharingen andermaal geprobeerd zich van
Duitsland af te schudden. De Reginaren proberen hun
gebieden (verloren in 958), terug te winnen. Dit mislukt
evenwel en zij vluchten naar het hof van Lotharius van
het Westrijk. Met zijn steun trekken ze opnieuw ten
strijde. Otto II (R.983-1002) slaagt erin deze coalitie te
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breken en wint een veldslag in 974. Hun bezittingen
komen aan Godfried van Verdun, zoon van Gozelo van
Bidgau en Oda, dochter van Gerhard I van Jülichgau.
Deze is ook een neef van Richard, van Godfried I en een
broer van Adalbero I, bisschop van Reims. Een ander
deel van de bezittingen gaan naar Arnulf II van
Kamerijk.

Omringd door slechte raadgevers, zelfs Karel van
Lotharingen, zal hij na een ongeval overlijden in 987.
Karel zal de erfenis opeisen, maar kan in geen van beide
hoven op steun rekenen, vooral omwille van zijn
huwelijk met een niet-adellijke dame. Hij komt ook te
openlijk op voor het bezit van Opper-Lotharingen,
hetgeen de Duitse keizer niet zint.

Relatie tussen de verschillende koningshuizen,
evenals het 3:3 huwelijk van Gozelo en Ita

Genealogie van Karel van Lotharingen

Deze Godfried I, gehuwd met Mathilde Billung -Saksen,
dochter van Herman I hertog van Sachsen en Hildegarde
von Westerburg, wordt aangeduid als opvolger van
Werner I, markgraaf van Ename. Hij is ook een neef van
Wichman IV, langs Gerhard I van Jülichgau.
In 976 komen Renier III en Lambert I terug samen met
Karel van Lotharingen. Zij vallen nogmaals Henegouwen binnen, maar worden weer afgeslagen. Het
volgend jaar verzoenen de keizer en beide broers zich,
waarbij Renier III graaf van Henegouwen mag worden
en Lambert I, graaf van Leuven. Godfried verliest dus
Henegouwen, maar krijgt het graafschap Verdun
toegewezen.
De broer van Lotharius, Karel (van Lotharingen),
verwikkeld in een schandaal aan het hof, vlucht naar
Otto II, die hem prompt benoemd tot hertog van NederLotharingen. Karel (953-992; R.977-992), is de jongste
zoon van Lodewijk IV van Overzee. Otto II was
overigens ook zijn oom. Hij moet beloven dat hij elke
opstand tegen zijn broer Lotharius II zou onderdrukken
en tevens zijn rijk tegen hem verdedigen. Lotharius is
niet akkoord en valt Lotharingen binnen tot in Aken
(978). Otto II komt met een leger zelfs tot vlak bij Parijs.
De twee legers konden mekaar ontlopen. Beide
koningen tekenen dan het Verdrag van Margut sur
Chiers (Ardennen) (980).
Bij de dood van Otto II van Duitsland (985) wil
Lotharius gebruik maken van de minderjarigheid van
Otto III en valt Verdun binnen. Hij had zich inmiddels
opnieuw verzoend met Karel, die hem een handje
toestak en probeert invloed te krijgen in OpperLotharingen. De bisschop van Metz, Dietrich I en
Godfried van Verdun, een Matfriedinger, zijn tegen de
opstand gekant. Deze laatste wordt zelfs gevangen maar
geeft niet toe. Lotharius overlijdt in 986 en wordt
opgevolgd door zijn zoon Lodewijk V, 19 jaar oud.

Karel riep het Oostrijk wel om enige hulp voor zijn aanspraken op de westelijke troon, doch deze werd hem niet
gegund. Wel zou hem de voorwaarde zijn gesteld in dat
geval geen aanspraken te maken op Lotharingen. Ook
had hij wellicht zijn oudste zoon als gijzelaar moeten
geven. Karel van Lotharingen nam de wapens op. Na
heel wat verwikkelingen en intriges zelfs van enkele
bisschoppen, werd hij einde 992 gevangen genomen en
overleed enkele jaren later (995) in gevangenschap. Hij
werd opgevolgd door zijn zoon Otto (970-1012; R.
992-1012), een kleurloze figuur die kinderloos overleed,
vermoedelijk in 1006. Zijn gevangenneming door Hugo
Capet in 991 wijzigt de politieke situatie in Lotharingen
helemaal. Bisschop Adalberon van Reims pleegt min of
meer een staatsgreep en plaatste Hugo Capet op de
troon. Hugo Capet helpt Theophanu, de moeder van Otto
III en krijgt Godfried van Verdun vrij. Hij moet wel
Bergen teruggeven aan de Reginaren.
De verkiezing in 987 van Hugo Capet in West-Frankenland was voordelig voor het Oostrijk, daar de West-Frankische aanspraken op de suzereiniteit over Lotharingen
hiermede zo goed als beëindigd werden. Als nietKarolingers waren zij niet zo gebonden aan dat Middenrijk.
Neder-Lotharingen onder de Luxemburgers
Omdat de Franse vorsten geen samenhangende
aanspraken konden maken op het hertogdom, wou de
keizer, om de Lotharingische adel welwillend te zijn en
hun neiging tot separatisme te onderdrukken, een
Luxemburger aan het hoofd van het hertogdom. Bij zijn
aanstelling deed Siegfried I van Luxemburg onmiddelijk
troonafstand ten voordele van zijn zoon Hendrik I. Om
zijn verkiezing van 1002 te vrijwaren, beloofde keizer
Hendrik II het hertogdom Beieren aan Hendrik I, wat
hem beter scheen dan het hertogdom Neder-Lotharingen,
dan in volle bloei en een Renier-bolwerk.
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Ambities en Onrust
Meestal beschouwt men het hertogdom Neder-Lotha-ringen als bestaande uit het noordelijk, deel van het MiddenRijk, of Rijk van Lotharius, omvattend de bisdommen Keulen, Luik en Kamerijk. Er zijn daar blijkbaar twijfels
over. Een auteur, Holtzmann, spreekt van een hertogdom tussen Maas en Schelde.
Hertog Godfried van Jülich zou belast zijn geweest om de Reginaren te bedwingen in het Schelde-gebied (Brabant
en Henegouwen). Hij had gezag over een Arnulf, burggraaf van Valenciennes en een Godfried burggraaf in
Ename. Deze laatste werd opgevolgd door graaf Richard van Haspengouw, vervolgens samen door Werner en
Reginald, waarbij dit markgraafschap werd gesplitst. Vanaf 974 is er een melding van een Godfried van Ename
(†n995) en van een Arnulf van Valenciennes (†c1006) voor deze beide marken. Zij waren vanaf 977 ondergeschikt
aan hertog Karel, die zelf in Brussel resideerde.
De macht van de markgraaf werd later verminderd wanneer goederen overgingen aan zowel Regnier van Henegouwen als aan Lambert in Brabant, hoewel Godfried Bouillon bekwam in compensatie.
De regeling van 977 betekende evenwel een breekpunt in de geschiedenis van Neder-Lotharingen. In 998 verovert
Renier IV Bergen en in 1006 bezet Boudewijn IV van Vlaanderen Valenciennes. Deze laatste drong ook door tot in
Henegouwen. Keizer Hendrik II legde zich daar uiteindelijk bij neer en herschikte één en ander. Het graafschap
Kamerijk kwam aan de bisschop toe. De mark Ename werd behouden en een mark Antwerpen werd ingericht en
toevertrouwd aan Gozelo, broer van Herman van Ename en van Godfried, hertog van Neder-Lotharingen. Deze
ordening werd nogmaals bekrachtigd bij het huwelijk van Renier V met de dochter van Herman van Ename. Zo
kwam Renier ook in Brabant, hoewel Brussel naar de brabantse tak overging. Als hoekpijlers behield het huis van
Verdun wel Antwerpen en Bouillon.
Welke de juiste omvang was van het hertogdom Neder-Lotharingen is niet gans klaar. Godfried van Jülich kan
‘stadhouder’ geweest zijn onder toezicht van aartsbisschop Bruno, wellicht omdat deze ook gebieden had in de
Keulengouw. Zijn voornaamste opdracht was de Reginaren in te tomen in het bisdom Kamerijk. In die periode
waren de markgraven eigenlijk de machtigsten. Godfried van Ename was immers ook graaf van Verdun en voogd
van de abdij van St.Vanne. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Herman.
Het graafschap Verdun ging over aan zijn zoon Frederik (†1022) en later aan diens oudere broer, markgraaf
Gozelo van Antwerpen. Vrij vlug gaf deze laatste het door aan zijn zoon Godfried met de Baard, die reeds in 1026
als graaf van Verdun wordt vermeld. Zij hadden dus de controle zowel over Verdun als Bouillon, Ena-me en
Antwerpen. Dit waren de belangrijkste westerse vestingen van het Oostrijk vanaan de midden-Maas tot de
beneden-Schelde. Bij het verlies van Ename aan de graaf van Vlaanderen ging een belangrijk steunpunt verloren
en werd het Ardennen-huis beperkt tot Luik en Verdun. Zo verplaatste zich in het begin van de 11e eeuw het
zwaartepunt van Neder-Lotharingen van het bisdom Kamerijk naar dat van Luik.
Blijkbaar hadden de graven van Verdun ook bezittingen in leen in het bisdom Luik en Keulen. De vraag kan
worden gesteld of het hertogdom zich alsdan niet uitstrekte tot diep in de Keulengouw. Ook hadden ze verder
bezittingen. Zo had graaf Gozelo I het graafschap Drente in bezit in het bisdom Utrecht. Godfried I en Gozelo I
waren daarenboven een belangrijke steunpilaar voor de keizer in Neder-Lotharingen. De belangrijkste tegenstrevers aldaar waren wel de Ezzonen en de Heze-liniden, die als paltsgraven heersten tussen Rijn en Maas.
Zeer waarschijnlijk omvatte het hertogdom gebieden tot aan de Rijn. Zo ziet men aartsbisschop Heribert in 1018
troepen leveren aan hertog Godfried voor de veldtocht tegen Dirk III van Holland.
Gozelo verplichtte in 1024 alle lotharingische bisschoppen, ook van Keulen, te stemmen voor Koenraad II. Deze
toestand wijzigde zich wel met de salische keizers, die aanvankelijk nauw verbonden waren met de paltsgraven.
Ezzo steunde reeds in 1024 Koenraad II, diens zoon Herman in 1036 werd aartsbisschop van Keulen, maar bleef
bij de opstand van Godfried met de Baard aan de zijde van keizer Hendrik III.
Zo kon Hendrik II dan Otto, de zoon van Karel, die was
ontsnapt aan zijn gevangenname, aanstellen in NederLotharingen. Bij diens dood rond 1012 waren de
Luxemburgers in opstand, zodat keizer Hendrik II dan
de rechten erkende van Godfried van Verdun.
Opkomst en ondergang van het Huis van Verdun.
Hendrik II
hertog van
1012.
Lambert I
dochtervan

wacht met een benoeming. De titel van
Neder-Lotharingen blijft dus ‘vakant’ tot
van Leuven gehuwd met Gerberga, een
Otto van Lotharingen, vindt zichzelf een

goede kandidaat, maar Hendrik II wil hem niet. Lambert
I krijgt wel de erfgoederen van Otto als Leuven en
Brussel. Hendrik II beschouwt zichzelf als de hertog van
Neder-Lotharingen.
In die periode doen zich enkele grote invallen van de
Noormannen voor. Boudewijn IV van Vlaanderen weet
intussen Valenciennes in te palmen en Renier IV doet
hetzelfde met Henegouwen. In overleg met koning
Robert II van Frankrijk weet Hendrik II Boudewijn IV
tot vazal te doen ‘knielen’. Deze krijgt in 1012 ook
Walcheren toebedeeld.

Geschiedenis van Neder-Lotharingen
Lotharius slaagde er dus niet in Lotharingen te veroveren.
Dit was het feitelijke einde van de Karolingische
mogelijkheden voor Lotharingen. De Capetingers die hen
opvolgen zullen lange tijd geen aanspraken meer maken
op Lotharingen, na overleg met de Duitse keizers. Toch
bleven de Reginaren zich roeren. Via huwelijken slagen
zij er opnieuw in een plaats te veroveren op het toneel.
Renier had de dochter van Hugo Capet, Hedwiga,
gehuwd terwijl Lambert met Gerberga trouwde, de oudste
dochter van Karel van Lotharingen. Dit liet hem toe een
belangrijk erfdeel te bekomen, met name de kastelen van
Leuven en Brussel. Toch zal de hertogtitel worden
gegeven aan Godfried van Verdun, zoon van Godfried de
Gevangene. Zij hadden de meeste erfgoederen van
Giselbert ontvangen, zoals het kasteel van Bouillon en
van Bergen. Hiermede had het huis van Verdun een vaste
voet gekregen in het land tussen Schelde en Maas.

Hendrik II van Duitsland benoemde dan in 1012
Gotdfried II (965-1023; R.1012-1023), een Matfriedinger, zoon van Godfried I van Verdun. Lambert I is
niet akkoord. Volgt de Veldslag te Florennes (1015)
waarbij hij sneuvelt tegen de legers van de broers
Godfried II, Gozelo en Herman van Ename. Gerhard III
van Moselgau is ook niet akkoord. Hij was de zoon van
hertog Richard van Metz, ook een concurrent van
Godfried II. Bij een veldslag wordt zijn gekwetste zoon
Siegfried gevangen genomen. Deze sterft, waarna vrede
wordt gesloten met Hendrik II. Hieropvolgend mag de
zoon van Lambert, Hendrik, toch de goederen van zijn
vader erven. Hertog Godfried geeft zelfs zijn nicht
Mathilde, dochter van Herman van Ename aan Renier V.
Zodoende wordt het huis van Verdun verbonden met de
nakomeling van Giselbert en kan hij Ename in bezit
nemen.
Een factor in de verdere ontwikkelingen binnen Lotharingen is de positie van de paltsgraven, de Ezzonen en de
Hezeliniden. Reeds voor 989 bezaten zij grote delen
tussen Maas en Rijn, tevens in het graafschap Hattuarië,
in Molengau, in Eifelgau, Ahrgau, Zulpichgau en andere.
Als eerste wordt graaf Herman vermeld, zoon van graaf
Ehrenfried. Rond het jaar 1000 wordt hij opgevolgd door
beide zonen, Ezzo en Hezelinus. In 1050 volgt Otto, zoon
van Ezzo hem op en vervolgens Hendrik een zoon van
Otto. Deze hadden een grote politieke invloed in het
gebied. Zo was aartsbisschop Herman van Keulen (R.
1036-1056) een zoon van graaf Ezzo, waarvan een aantal
dochters tevens abdissen waren. De aartsbisschop van
Keulen zal evenwel geleidelijk de macht overnemen
vooral omdat de paltsgraven geen leen hadden. Zij
verdwijnen definitief rond 1050. (Zie hierover meer in
het hoofdstuk over de paltsgraven)

Verschillende, vooral militaire factoren hebben er toe
geleid dat Hendrik II in 1012 op aandringen van de
bisschoppen van Luik en Kamerijk, het hertogdom
Neder-Lotharingen opnieuw inrichte. De verdediging
tegenover de opdringerige graven van Vlaanderen, de
onrust in het Hollands-Fries grensgebied, de bedreigingen binnen het rijk maar ook van de bisdommen Luik
en Kamerijk door de graven van Leuven en
Henegouwen waren de belangrijkste redenen.
Zowel in 1012/3 als in 1018 was Godfried bij zijn veldtochten tegen de Reginaren en de graven van Holland de
enige wereldlijke vorst naast de bisschoppelijke legers
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die door Hendrik II waren belast met de oorlogsvoering.
Ook bij de inval in 1037 van graaf Eudes van
Champagne in Opper-Lotharingen was hij de enige die
de uitdrukkelijke opdracht van verdediging van het
hertogdom kreeg.
Godfried I kampte wel min of meer in zijn voordeel bij
ruzies tussen adellijke families, die evenwel ook
vijandig waren tegenover de keizer. Dit gebeurde o.a. in
1015 in de srrijd tegen de Reginaren bij de Slag van
Florennes en in 1017 om de opstandige graaf Gerhard I
van Metz (Matfrie-dinger?), die tevens ook al lang
vijandig stond tegenover Godfried I. De grens tussen
persoonlijke vetes en de opdracht tot bescherming van
Lotharingen was misschien niet altijd duidelijk.
De politiek van Hendrik II in 1012 was er vooral op gericht het hertogdom Neder-Lotharingen eerder politiek te
verzwakken. Het aandringen van de bischoppen van
Luik en Kamerijk noopte hem er toe dit terug op te
richten. De graven van Verdun konden evenwel reeds in
hun eerste generatie en tijdens de regeerperiode van
Hendrik II er voor zorgen dat hun ambt erfelijk werd.
Gozelo I (1023-1044) volgde zo zijn kinderloze broer
Godfried I op.
Opvallend is wel dat de beide ‘graafschappen’ waarover
de hertogen en het huis van Verdun van Godfried I tot
Godfried van Bouillon continu heersten, het graafschap
Verdun en het markgraafschap Antwerpen, niet aan het
hertogdom Neder-Lotharingen hoorde.
Verdun, een bisschopsleen in Opper-Lotharingen, en het
daarop aansluitend in Neder-Lotharingen gelegen ‘graafschap’ Bouillon, berustend op een allodiaal bezit,
werden dus het stamland en de ruggensteun van de
hertogelijke familie om in Neder-Lotharingen in te
grijpen.
Het markgraafschap Antwerpen was het belangrijkste
bestanddeel in een dichte zone van graafschappen dat ze
in het noord-westen en noorden van Neder-Lotharingen
wilden uitbouwen. Godfried, later bekend als ‘de
Gevangene’ en graaf van Verdun, was dus de stamvader
van de hertogelijke familie, die door de Ottonen in dit
gebied was ingezet als mark-graaf om de bescherming
van de grenzen in het noorden en westen te verzekeren
en tevens het rijk te beschermen tegen de ‘inheemse’
adellijke families.
Het in 1012 voor de zoon van Godfried, Godfried I,
ingerichte hertogdom had overigens dezelfde opdracht.
Vanzelfsprekend steunde hij op ‘de basis’ die deze
hertog en zijn broer in dat gebied bezaten, zodat deze
aan betekenis en aanzien wonnen. Dit ‘zwaartepunt’ van
het hertogdom lag daarmee opvallend genoeg in den
beginne in het uiterste zuid-westen en in het uiterste
noord-westen en noorden van Neder-Lotharingen.
Daarmee was, omdat de nieuwe hertogelijke familie
noch in de noordelijke Ardennen, noch aan de MiddenMaas enige grafelijke rechten had, een toestand
geschapen die enerzijds voor de hertogen een
onmiddelijke ingreep in het binnenland bemoeilijkte en
anderzijds de verdere ‘los-making’ van het Rijnland uit
Neder-Lotharingen vergemakkelijkte.
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Godfried II (1012-1023), sedert 1005 graaf van Verdun,
heeft na zijn benoeming in 1018 tot hertog het omvangrijke graafschap Drente, ten noorden van Deventer en de
Teisterbant, tussen Maas en Lek, kunnnen verwerven.
Dit op grond van een verwantschap met Wichman IV de
graafschappen Drente en Salland. Hij overlijdt in 1023.
Drente en Saalland gaan nu naar het bisdom Utrecht.

Opper-Lotharingen en Beatrijs van Frankenland 1 .
Hendrik II was overigens niet akkoord met dit huwelijk,
een 3:3 verwantschap. Hendrik II wordt in Duitsland in
1024 opgevolgd door Koenraad II, die daar geen
problemen mee had. Wel werd hij niet onmiddelijk
erkend door alle vazallen, ook niet in Lotharingen, tot in
1025 alles wordt bijgelegd.

Zijn broer Herman (n997-c1028) had zijn vader
opgevolgd in het ten laatste in 991 opgerichte
markgraafschap Ename, tussen Schelde en Dender. Een
andere broer, Gozelo I werd rond of voor 1008 beleend
met het mark-graafschap Antwerpen, waarin grote delen
van Taxandrië waren ingedeeld.
Samen met het machtscentrum Verdun en Bouillon werd
deze concentratie van graafschappen in het westen en
noorden van een ‘landsvreemde‘ hertogelijke familie
duidelijk een machtsblok en machtsfactor tegenover de
inheemse vorsten in het gebied tussen Schelde en Maas.

Gozelo I zal in 1033 zowel Opper- als NederLotharingen onder zijn bewind krijgen. Hij was de
naaste van Frederik II, die zonder mannelijke
erfgenamen overleed. Keizer Koenraad II wou zich
aldus verzoenen met Gozelo, na diens opstand tegen
hem.
Bij de dood van Rudolf I van Bourgondië (1031) zal een
leger onder leiding van Gozelo I Koenraad II helpen om
zijn rivaal Eudes II, graaf van Blois en Champagne te
overwinnen, die gebruik maakte van de dood van de
keizer. Deze was al verschillende malen Lotharingen
binnen gevallen. Hij werd teruggedreven en uiteindelijk
gedood in de Slag van Bar-le-Duc (1037). Dit liet
Koenraad II toe Bourgondië bij zijn rijk te voegen.
Gozelo had inmiddels ook twee ‘politieke’ huwelijken
laten afsluiten, met name van zijn dochters Oda met
Lambert II van Leuven, en van Regilinde met Albert II,
graaf van Namen. Zo werden rivaliserende huizen
gebonden.

Reeds vanaf 1012 gingen de machtigste vertegenwoordigers van de lokale adel en tevens de scherpste
tegenstander van dit hertogdom, de graven van
Henegouwen en van Leuven, de Reginaren, samen met
de met hen verbonden graven van Namen, zich roeren.
Eerst na zware strijd tussen 1013 en 1015 konden de
landsvreemde hertogen en hun familie hen onderwerpen.
Het vergde ook heel wat hulp en tussenkomst van de
bisschoppen om de rust te doen terugkeren.
Merkwaardig is wel dat zowel Godfried I als Gozelo I er
daarna in slaagden om matrimoniale banden met deze
aanvankelijk vijandige families te smeden. Aldus konden
ze deze tijdelijk in het hertogdom integreren, om het
huis van Verdun toe te laten een voet in NederLotharingen aan de grond te krijgen.
De inhoudelijke versnippering van Lotharingen manifesteert zich door het groot aantal ‘graven’ die elk een
‘burcht’ bezitten. Er zouden er tussen de 100 en 150
geweest zijn. Deze vormen de aanzet tot de ontwikkeling
van verschillende kleine graafschappen, waarvan een
aantal dan zal moeten verdwijnen. Dit groot aantal
‘heren’ veroorzaakt dan ook heel wat spanningen, die
moeilijk in toom te houden zijn, spijts een hertog van
Neder-Lotharingen die als scheidsrechter zou moeten/
kunnen tussenbeide komen. Zo ontstaat tussen 1015 en
1018 een echte burgeroorlog, waar hertog Godfried het
moet opnemen tegen Lambert en zoon Hendrik van
Leuven, beiden Reginaren, en in het noorden, Balderic
en Adela, en ook Gerard van den Elzas. In 1018 moet
keizer Hendrik II te Nijmegen aldaar een aantal zaken
regelen.
Vanaf nu wordt Lotharingen (Lothier) opnieuw een
twistappel, waarbij deze hertogen azen op het zuidelijk
deel of Opper-Lotharingen. Zo zal zijn broer Gozelo
(c970-1044) ook hertog van Opper-Lotharingen worden
bij de dood van Frederik II van Bar in 1027.
De broer van Godfried II, Gozelo I (R.1023-1044)
wordt zijn opvolger. Hij was sedert 1005 markgraaf van
Antwerpen en sedert 1010 ook graaf van Verdun. Hij is
gehuwd met Ita (?-1026), dochter van Koenraad van
Ortenau en Beatrijs, dochter van hertog Frederik I van

1

Bij de dood van Gozelo (1043) zal keizer Hendrik III op
zijn hoede zijn om een te machtig Lotharingen te
‘maken’. Hij herstelt de opdeling en geeft NederLotharingen aan Gozelo II (?-1046) en OpperLotharingen aan zoon Godfried III met de Baard
(?-1069; R.1045-1046). De bedoeling was duidelijk het
huis van Verdun te breken.
Als tegengewicht tegen de machtshonger van Godfried
met de Baard koos hij in 1046 andermaal een ‘tegengewicht’ met Frederik van Luxemburg.
Opstand van Godfried met de Baard
Godfried met de Baard was reeds geruime tijd
medehertog voor Opper-Lotharingen. In 1026 is hij
gemeld als voogd van St.Vanne en als graaf van Verdun,
dit laatste nadat vader Gozelo Lodewijk van Chiny had
vermoord, omdat hij het graafschap had overgedragen
aan bisschop Rambert. Gozelo I zou een afspraak
gemaakt hebben met keizer Hendrik III om NederLotharingen na zijn dood aan zijn jongste zoon te geven.
Na de nederlaag van Eudes van Champagne in de Slag
van Bar (1037) en na de ontmoeting met Hendrik I van
Frankrijk te Ivois (1043) o.a. ook om Agnes van Poitou
te mogen huwen, dacht hij dat zijn westgrens veilig
onder controle was.
Godfried met de Baard was daar niet mee (Eerste
Opstand)akkoord. Hij kwam in opstand maar werd in
1045 gevangen genomen en ontzet uit zijn ambt op de
Rijksdag van Aken. Na de rebellie verliest Godfried met
de Baard op de Landdag van Aken in 1044 zowel
Lotharingen als het graafschap Verdun aan bisschop
Richard.

volgens andere bronnen is Ita gehuwd met Ratbot van Habsburg, graaf van Altenburg (?-1027)

Geschiedenis van Neder-Lotharingen
Hendrik III organiseert tegen Godfried vanuit Speyer
een veldtocht, met als bondgenoten vrijwel alle
bisschoppen, maar ook de Ezzonen, de Luxemburgers,
Albert van Namen en Otto van Loon. Bij de dood van
Gozelo II (1046) probeert Godfried met de Baard toch
Opper-Lotharingen te veroveren op Albert van den
Elzas, die door keizer Hendrik III was begiftigd met
Opper-Lotharingen.
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IV na de moord op de kasteelheer Walter II, zijn vazal
Jan van Arras doordrukken. Ename wordt bij de dood
van Herman van Ename in 1029 geërfd door dochter
Mathilde, gehuwd met Renier V van Henegouwen, zodat
het in feite overging naar Henegouwen. Door een list
ging de burcht in 1033 terug aan Boudewijn IV, die het
evenwel vernield. Later zal Henegouwen het terug in
bezit hebben bij het uitwisselingsverdrag in 1046, maar
Zuid-Ename bleef bij Vlaanderen.
Keizer Hendrik III zou in 1046 Antwerpen op
Boudewijn hebben heroverd, na een veldtocht tegen
Dirk IV van Holland in West-Friesland of hebben
afgenomen van Boudewijn V die zich verbonden had
met de rebel Godfried met de Baard. Alleszins is
Antwerpen in 1055 aan Frederik van Luxemburg, die het
succesvol kon verdedigen tegen Godfried met de Baard.
Keizer Hendrik III heeft waarschijnlijk in 1045 Ename
en Valenciennes aan Boudewijn V gegeven, om hem
neutraal te houden of om zijn hulp te krijgen in verband
met de rebellie van Godfried met de Baard.
De keizer heeft blijkbaar veel tijd gestoken in de
politieke troebelen van Neder-Lotharingen. Verder hield
een ziekte hem lange tijd in de onmogelijkheid
beslissingen te nemen. Op de Landdag van Aken in
1046, na het over-,lijden van Gozelo II, werd Godfried
uit de gevangenis ontslagen en kreeg hij terug OpperLotharingen, mits een zoon 2 als gijzelaar. NederLotharingen ging naar Frederik van Luxemburg en
Drenthe, ook een leen van Godfried, ging naar bisschop
Berthold van Utrecht. De bisschoppen hadden deze
destijds verloren aan Gozelo I. Opnieuw komt hier de
wens naar voren van de keizer om de kerken te
bevoordeligen boven de lokale graven.

De genealogie van Frederik II van Luxemburg
Wederopstanding van het Huis van Verdun
In 1046 had Hendrik III bij de dood van Gozelo II
Neder-Lotharingen toevertrouwd aan Frederik II van
Luxem-burg (c1005-1065)(R.1046-1065), die bij zijn
dood in 1065 toch zal worden opgevolgd door Godfried
met de Baard. Hij had zich inderdaad op alle mogelijke
manieren ten nutte gemaakt aan het hof van het OostRijk, zodat Hendrik IV hem dit niet kon weigeren.
Verder was zijn broer Frederik inmiddels Paus Stefaan
IX geworden. Kort daarop evenwel overleed deze
(1057).
In Goslar brengt Boudewijn V in 1045 leenhulde voor
RijksVlaanderen of als markgraaf van Antwerpen.
Waarschijnlijk had Gozelo I dit in bezit en had zoon
Godfried met de Baard Antwerpen verloren na de
opstand, zodat het was overgegaan naar Boudewijn V.
Tussen 988 en 1035 gaat Boudewijn IV expansie
doorvoeren op drie assen, Kamerijk, Valenciennes en
Ename. Met Valenciennes wordt hij in 1015 beleend na
enig strijdgewoel. Wat Kamerijk betreft kon Boudewijn
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Ook in 1046 trok de keizer op tegen Dirk IV van
Holland, waarbij deze moest inbinden.
In 1047 overlijdt de zoon van Godfried met de Baard in
gevangenschap. Dit was vermoedelijk een aanleiding tot
de Tweede Opstand van Godfried met de Baard.
Sommigen hebben wel gesuggereerd dat dit zou zijn
samengevallen met een plan van Frankrijk om Lotharingen aan te vallen, maar dat dit werd gedwarsboomd door
bisschop Wazo van Luik. Overigens had deze meer
problemen met een rebellerend Anjou-Normandië.
Tijdens de Landdag van Speyer in 1047 verneemt
Hendrik III dat Dirk IV tegen Utrecht optrekt. Intussen
gaf Hendrik III Fivelgo aan bisschop Adelbrecht van
Bremen, een leen dat ook in bezit was van Godfried met
de Baard.
In september trekt het keizerlijk leger op tegen Dirk IV,
maar dit eindigt op een ramp te Vlaardingen. Toch gaan
Godfried met de Baard samen met Boudewijn V en
Herman samenzweren, doch Richilde remt de laatste af.
De twee vallen Nijmegen aan evenals verschillende
burchten tot Verdun, waar bisschop Diederik het graafschap Verdun moest overmaken aan Godfried met de
Baard. Luik bood weerstand. Godfried met de Baard
wordt andermaal afgezet, verliest opnieuw Opper-Lotharingen, waar Adalbert III van Metz wordt benoemd.

in geen genealogie vinden we een andere zoon dan Godfried met de Bult.

Geschiedenis van Neder-Lotharingen
Korte tijd nadien overlijdt deze en diens broer Gerhard
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neemt over.

De Paltsgraven en Lotharingen
Na de ‘definitieve’ aansluiting van Lotharingen aan het Oostrijk wonnen de machthebbers van het Rijngebied aan
invloed in het Rijk. Een eerste stap was de verbrokkeling van het hertogdom, ingeleid door keizer Otto I. Hij liet
zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen en archidux van Lotharingen, tot het gebied in twee te splitsen in een
deel ten noorden en een deel ten zuiden van het Ardennen-Eifel-gebied. De sterke karo-lingische traditie, een
bevolking die ten dele romaans was en de vele bezittingen eigendom van families uit het West-Rijk maakten het
zeer moeilijk dit hertog-dom bij mekaar te houden.
De hertogen van Lotharingen speelden nog lang een belangrijke rol in de rijkspolitiek. Aan de Rijn hebben ze
evenwel geen vaste voet verkregen. Hun territoriale machtspolitiek werd reeds door Otto I westwaarts ge-stuurd.
Spijts hun hertogelijke titel werden ze uiteindelijk enkel markgraven van het WestRijk, waarvan Valenciennes,
Ename en Antwerpen enkel een bijzondere opdracht bleek.
Na de dood van Bruno nam de koninklijke paltsgraaf de politieke leiding op zich van de Rijngebieden . Ook had
hij klaarblijkelijk de opdracht de betrekkingen met de dynasten uit Lotharingen te verzekeren. Terwijl inderdaad
overal in de stamhertogdommen van het Rijk de paltsgraven zich progressief terugtrokken, wordt de lotharingische
paltsgraaf progressief de mach-tigste man in het Rijngebied en stelt zich zelfs op gelijke hoogte van de hertogen
van Lotharingen. De politiek van Otto I tegenover de deelgebieden aan de boven-Moezel en tussen Maas en
Schelde wordt door de paltsgraven voortgezet.
In het laatste deel van de 10e eeuw werd het ambt van paltsgraaf zelfs erfelijk voor de familie van graaf Herman,
die reeds vroeg vele graafschappen in het Rijngebied in bezit had. Zoon Ezzo trouwde daaren-boven met Mathilde,
dochter van de keizer en zuster van Otto III, en dit tot afgunst van vele tijdgenoten. In 1015 hield Ezzo een
colloquium met alle machthebbers ‘totius Lotharingiae’. De Rijnlanden waren van een aanvankelijk ‘randgebied’
tot een machtscentrum van Lotharingen geworden. Een factor hier-voor was, naast de koninklijke opdracht de
eigen machtspositie van de eerste paltsgraven.
Behalve meerdere graafschappen op de linker oever van de Rijn bezat Ezzo ook grafelijke rechten in Roergouw en
Auelgouw. De familiestichting en begraafplaats der Ezzonen in het door hen gebouwde klooster te Brauweiler bij
Keulen en een burcht te Tomberg aan de heirbaan Aken-Frankfurt waren hun voornaamste verblijfplaatsen. Eén
dochter werd uitgehuwelijkt aan de koning van Polen, terwijl alle andere dochters abdissen werden van de
belangrijkste abdijen in het gebied. De paltsgrafelijke macht, hun allodiaal en ambtelijk bezit, strekte zich uit van
de beneden-Rijn in het Westwoud tot voorbij de Moezel-gebieden.
Op het einde van de salische keizertijd waren de beneden- en de midden-Rijngebieden onder controle van de
paltsgraaf, naast de stamhertogdommen, maar was hen zeker niet de mindere. Deze situatie in het Rijngebied heeft
zich lange tijd zowel poltiek als familiaal en kultureel gehandhaaft. Het Rijngebied, in tegenstelling tot de
stamhertogdommen, moest zich als een politiek gemeenschap wel schrap zetten tegenover de lotharin-gische
vorsten.
In 921 moest Hendrik I, naast het bestrijden van de beier-alemaanse opstand, zijn westgrenzen verdedigen
tegenover de karolingische heersers in het westen. Wanneer hij in 923, na de gevangenneming van Karel de
Eenvoudige door een niet-karolingische tegen-koning van het Westrijk, die binnenviel, gingen de Rijnlanders
onmiddelijk naar hem over, terwijl Giselbert, zoon van Renier van het gebied tussen Maas en Schelde, opriep tot
weerstand en aansluiting aan het WestRijk.
Door het innemen van de romeinse en frankische burchten aldaar kon Hendrik in 925 de weerstand breken.
De Rijnlanden waren de basis van de organisatie van Lotharingen. De verassend snelle territoriale verwevenheid
van het paltsgraafschap zowel links als rechts van de beneden-Rijn bewijst de intrinsieke sterkte en de
mogelijkheden die de Rijnlanden hadden om een eigen ‘stamgemeenschap’ te kunnen vorman.
(Over de paltsgraven en de Ezzonen meer in het desbetreffend hoofdstuk)
Twee jaren lang teisterden verwoestingen en gevechten
het gebied. Hendrik III komt ze één voor één bevechten,
waarna uiteindelijk een vredesakkoord wordt bereikt.
Godfried III trekt met een leger een spoor van vernieling
door Verdun en Luik. Er volgt een veldslag, waarbij
Adalbert sneuvelt. Deze wordt opgevolgd door zijn
broer Gerhard V. Godfried heeft ook twisten met
verschillende bisschoppen o.a. met deze van Trier en
wordt gevangen genomen.
In Oktober 1047 is er een samenkomst van de keizer
Hendrik III met koning Hendrik I van Frankrijk. wat er
werd beslist of overeengekomen is niet bekend doch kan

enkel gegist worden. In 1048 is er een nieuwe samenkomst van Hendrik III met Hendrik I van Frankrijk.
Vermoedelijk werd afgesproken de strijd tegen eigen
opstandige vazallen op te voeren, doch verder weet men
daar niets over.
In januari 1049 is er een confrontatie tussen Dirk IV bij
Dordrecht en het leger van verschillende bisschoppen.
Dirk IV sneuvelt. Dan probeert Godfried met de Baard
Friesland in te nemen maar mislukt. Ook Boudewijn
roert zich ten allen kante, doch een dreigende
excommunicatie zal eerst Godfried doen plooien (juli
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1049), en vervolgens ook Boudewijn nadat Hendrik III
Vlaanderen is gaan bestoken.
Godfried met de Baard wordt terug gevangen gezet maar
zal in 1051 worden vrijgelaten.
Na de val van Godfried met de Baard (1049) is de rust in
Lotharingen niet weergekeerd. Zowel de Boudewijns, de
graven van Leuven, de Reginaren en ook Frankrijk
blijven
Voor Kamerijk moet Hendrik III in 1050 terug optrekken
tegen Boudewijn. Na een bedreiging van Antwerpen
komt er een overeenkomst tussen beiden. Alsdan situeert
zich ook het huwelijk van Boudewijn VI met Richilde
van Henegouwen, hoewel de keizer aanvankelijk hiervan
onwetend is en dit eigenlijk moest goedkeuren.
In 1051 is er een opstand van graaf Lambert tegen Luik,
maar in 1053 valt Boudewijn VI, nu graaf van Henegouwen, Thuin en Hoei aan, beiden burchten van Luik.
Keizer Hendrik III moet in 1054 terug optrekken tegen
Boudewijn voor Kamerijk, nadat hij de handen vol had
heahd met een opstand in Beieren. Ook Jan van Arras
loopt over naar de keizer, wat het Boudewijn niet
eenvoudiger maakt.
Godfried met de Baard komt pas vrij in 1051 en vertrekt
naar Italië. Hij gaat voor de paus vechten tegen de Nooronrust stoken. mannen in Italië. Hij huwt er in 1053
Beatrice, dochter van Frederik II van Luxemburg,
wellicht met enige politieke bedoeling. Zij was de
weduwe van Bonifatius van Toscanië.
In 1054 is Godfried met de Baard terug aktief. Hij trekt
naar Italië waar hij huwt met Beatrijs. Het volgend jaar
belegert hij met Boudewijn van Vlaanderen Antwerpen,
dat verdedigd wordt door Frederik van Luxemburg
(1055).
Alleszins zijn er in 1054 opnieuw spanningen tussen
Frankrijk en Duitsland en in 1056 komen ze weer
samen, maaar ditmaal is er een open breuk, mogelijks
wegens een misverstand over wat in 1048 werd
afgesproken. Het is niet onmogelijk dat Hendrik III
vreesde dat Frankrijk Godfried met de Baard zou
ondersteunen. Einde 1056 overlijdt Hendrik III. Zijn
zoon is nog onmondig (6jaar), wat tot spanningen leidt.
Beide Boudewijns zijn blijkbaar aanwezig op de
Landdag van Keulen in december 1056. Het blijkt ook
dat elders , in Andernach, Godfried met de Baard samen
met de bisschoppen Anno van Keulen, Eberhard van
Trier en met paltsgraaf Hendrik zouden hebben
geconfereerd over Lotharingen. De opstandeling en de
bisschoppen regelen het. Anders gesteld, Godfried met
de Baard is nog steeds invloedrijk.
Rond 1054 bezet hertog Frederik II van Neder-Lotharingen Antwerpen om een onbekende reden, terwijl de
keizer in Italië vertoeft. Godfried was juist terug uit
Italië en samen met Boudewijn V van Vlaanderen trekt
hij op
tegen Antwerpen, maar ze moeten hun belegering opgeven. Godfried onderwerpt zich kort daarop aan de keizer.
Bij de dood van Hendrik III in 1056 is er heel wat onrust
in Neder-Lotharingen, hoewel de meeste vorsten het
regentschap van koningin Agnes van Poitou aanvaarden.

5- 12

Toch blijft het ongenoegen smeulen. De dood van
Hendrik III (1056) brengt soelaas, want keizerin Agnes
wil niet dat er verder wordt geruzied. Zij verzoent zich
met Godfried, aan wie ze Neder-Lotharingen belooft bij
de dood van Frederik van Luxemburg. Zij bevestigt bij
de Landdag van Keulen (1057) ook Boudewijn in zijn
heer-schappij over Lille-Vlaanderen en ‘la Flandre
Impériale’ en zijn zoon Boudewijn VI over
Henegouwen.
Zoon Godfried IV was sedert 1056 al medehertog. Met
de bisschop van Utrecht had hij delen van Friesland
veroverd voor Utrecht, ten nadele van graaf Dirk V.
In 1065 sterft Frederik II van Bar van NederLotharingen kinderloos. Godfried III meent rechten te
hebben en met de steun van zijn twee zwagers wordt hij
inderdaad hertog van Neder-Lotharingen tot 1069. Bij de
dood van Frederik II van Bar gaf Hendrik III uiteindelijk
Neder- en OpperLotharingen toch aan deze Godfried, die
beide delen behield tot aan zijn dood in 1069.
Hij moet zich vrijwel onmiddelijk bezig houden met een
conflict tussen bisschop Anno van Keulen en de abdij
van Malmédy-Stavelot. Vervolgens verblijft hij lange
tijd in Italië voor zijn graafschap in Toscanië.
Uiteindelijk overlijdt hij in 1069. Hij wordt opgevolgd
door zijn zoon Godfried met de Bult. Hij overlijdt in
1075. De keizer gunt Lotharingen geen hertog meer en
benoemt zijn 2-jarige zoon Koenraad.... Uiteindelijk in
1087 benoemt hij Godfried van Bouillon, overigens
aangeduid door Godfried met de Bult.
Opvallend is wel dat bij alle tribulaties in Lotharingen er
nooit een melding is van enige tussenkomst van Gerhard
van Opper-Lotharingen, noch van Frederik in NederLotharingen, bij deze laatste uitgezonderd in 1055 over
Antwerpen.
In welke mate was de “willekeurige” beslissing om
opnieuw Lotharingen op te delen verantwoordelijk voor
de verdere verzwakking en opsplitsing van het
Lotharingisch gebied? Men negeerde grotendeels het
‘erfrecht’ bij de aanstelling van Godfried met de Baard,
waarmede men het Lotharingisch bewustzijn onderschatte. Het misprijzen ten aanzien van het huis van
Verdun leidde tot de ondergang van zijn West-politiek.
De opvolgers van Godfried met de Baard hadden geen
machtsbasis meer om enig gezag uit te oefenen. ‘Es war
ein politisches Fehlgriff’ (Egon Boshof)
De terugkeer van het Ardennen-Huis
Godfried IV met de Bult (c1040-1076; R.1069-1076),
was de zoon uit het eerste huwelijk van Godfried III met
de Baard. Hij huwde Mathilde, dochter uit het eerste
huwelijk van zijn stiefmoeder Beatrijs van Toscanië
(c1017-1076), zodat hij alle heerlijkheden van Godfried
met de Baard kan behouden behalve het hertogdom
Neder-Lotharingen. Hendrik IV was enkel akkoord voor
het graafschap Verdun en het Markgraafschap van
Antwerpen.

Geschiedenis van Neder-Lotharingen
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Godfried met de Baard
Hertog van Lotharingen - Hertog en Rebel
Kleinzoon van Godfried van Verdun/de Gevangene en zoon van Gozelo I, hertog van Opper- en NederLotharingenen Jonca van Lombardije was sedert enige tijd ‘mede-hertog’, waarbij zijn vader hem bestemde als
opvolger. Na de dood van zijn vader in 1044 kreeg hij van keizer Hendrik III de hertogtitel enkel voor OpperLotharingen, terwijl zijn broer Neder-Lotharingen kreeg. Na de dood van deze laatste eiste Godfried ook NederLotharingen op, maar de keizer weigerde en benoemde Frederik van Luxemburg (R.1046-1065).
In 1046-1049 komt hij tweemaal in opstand. Een Eerste Revolte samen met Boudewijn V van Vlaanderen en
Dirk IV van Holland, maar moet zich uiteindelijk onderwerpen. Hij verloor zijn hertogdom en alle allodia en
werd gevangen gehouden in de burcht van Giebigstein tot in 1051. Keizer Hendrik III benoemt Adalbert van
Elzas, kort daarop opgevolgd door zijn broer Gerhard I van Elzas. De Tweede Revolte in 1047 wordt eerder
uitgelokt door het overlijden van zijn zoon gijzelaar.
Na zijn vrijlating (1051) bekwam hij verschillende lenen van aartsbisschop Herman van Keulen en trok naar
Italië.
Na het overlijden van zijn echtgenote (D)Oda in 1054, ging hij naar Italië, waar hij zonder goedkeuring van de
keizer trouwde met Beatrijs van Opper-Lotharingen, weduwe van Bonifacius van Toscanië. Tien jaar lang verbleef hij in Italië en trotseerde de aanmaningen van de keizer. Zijn positie werd nog versterkt wanneer zijn broer
Frederik tot paus Stephaan IX werd verkozen. Zijn zusters, Regilinde huwde Albert II van Namen en Oda met
Lambert I, graaf van Leuven, terwijl zijn nicht Mathilde, dochter van Gozelo I, trouwde met paltsgraaf Hendrik,
allen voorname personen in Neder-Lotharingen.
In Italië verwierf hij een belangrijke machtsbasis, beheerstte zelfs de paus(en) en bleef de keizer bestrijden. Vanaf
1056 was hij graaf van Ancona en Pisa en ook keizerlijk stadhouder voor Noord-Italië.
Hij kon in 1057 het hertogdom Spoleto verwerven. In 1058 kon hij de verkiezing van zijn kandidaat als Nicolaas
II doordrukken. Ook kon hij in 1059 een nieuw decreet uitvaardigen over de vorming van het kardinaals-college,
wat een onafhankelijkheid tegenover de invloed van de keizers inleidde.
Uiteindelijk verzoende hij zich in 1056. Hij kreeg al zijn allodia terug en werd dan de machtigste graaf in
Lotharingen. Hij was betrokken bij de ontvoering van keizer Hendrik IV in 1062 te Kaiserswerth. In 1065
slaagde hij er in zich door keizer Hendrik IV, na de dood van Frederik van Luxemburg, zich te laten benoemen
als hertog van Neder-Lotharingen. Naast het beheer van zijn italiaanse bezittingen hield hij zich behoorlijk in met
zijn hertogdom. Hij bouwde de burcht van Bouillon. Hij was zeer aktief in de strijd tegen de Noormannen, had
een hoog oplopende ruzie met aartsbisschop Anno van Keulen, maar was ook invloedrijk bij de val van
aartsbisschop Adalbert van Bremen.
Hij overleed in 1069.
Godfried IV met de Bult speelde een zekere rol bij de
successie-oorlog in Vlaanderen, na de dood van
Boudewijn VI (1070). Diens zoon Boudewijn VII werd
opzij gezet door zijn oom Robrecht de Fries, die de Slag
van Kassel won (1071), spijts de steun van de koning
van Frankrijk. Weduwe Richilde kon enkel Henegouwen
overhouden, dat een rijksleen was. De keizer bood hulp
via Godfried II met de Bult. Om financiële redenen
droeg Richilde Henegouwen over aan de bisschop van
Luik, en kreeg het terug als leen 3 .
De keizer en de vorsten van Lotharingen waren niet
geneigd om Robrecht de Fries te bevechten, zeker niet
zodra deze de erkenning had gekregen van de koning
van Frankrijk. Zij stelden zich wel schrap wanneer
Robrecht Henegouwen aanviel en drongen hem terug.
Robrecht bouwde dan een versterkte burcht bij
Valenciennes, van waaruit hij regelmatig invallen deed
in Henegouwen. Met de hulp van de bisschop van Luik
werd deze burcht ingenomen en vernield.
De aggressiviteit van Robrecht verplaatste zich nu naar
het noorden, waar de bisschop van Utrecht al lang in

3

Hierover meer in het hoofsstuk ‘Henegouwen’

onmin leefde met de graven van Holland. Hertog
Godfried veroverde het zuidelijk gebied, waarna hij
aldaar Vlaardingen en later Delft stichtte.
Nadien diende Godfried II met de Bult naar Toscanië te
gaan in verband met het testament van zijn vader en de
wispelturigheid van zijn echtgenote aldaar. De afloop
van deze problemen is niet bepaald duidelijk. Inmiddels
dient hij de keizer te helpen bij de onderdrukking van
een opstand in Saksen (1075). Verschillende veldtochten
waren hiervoor noodzakelijk, maar hij was ook getuige
bij de vredesonderhandlingen.
Tussendoor kon hij zijn kandidaat voor de bisschopszetel van Luik, Henri I van Verdun doordrukken.
Godfried werd door de keizer ook aangeduid als
onderhan-delaar met de paus, bij het begin van de
Investituurstrijd. Tussenkomsten van Agnes, moeder van
Hendrik IV, evenals van zijn echtgenote Beatrice en
dochter Mathilde waren niet van aard om het klimaat
van deze besprekingen te verbeteren.
Godfried met de Bult was de keizer zeer onderdanig. Hij
werkte goed mee, ook met de bisschoppen. Zo hielp hij
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bisschop Theoduin van Luik om de Vlaamse opdringerigheid te bedwingen en vocht hij tegen Dirk van
Holland.
Drie perioden kenmerken de status van de hertogen van
(Neder-) Lotharingen.
1. De periode 900-965: de hertogen zijn alsdan ‘keizerlijke’ functionarissen en worden benoemd of afgezet
door de keizer. Vijf waren Franken en twee inheems. Zij
hebben zowel burgerlijke als militaire macht en zijn
tevens ‘gouverneur’. Het doel van de keizer was een
algehele integratie te bewerkstelligen van Lotharingen in
het Oost-Rijk en deze gebieden te beschermen en te
verdedigen tegenover de opdringerige koningen van het
westen.
2. De periode 965-1012 (Neder-Lotharingen). De ‘zetel’
was vacant tussen 965-977 en 1005-1012. Alsdan is er
een discontinuiteit met de benoeming van twee karolingers uit het West-Rijk. De Ottonen hebben nu een
andere visie, nadat de integratie volgens hen behoorlijk
is verlopen.
3. In de laatste periode, 1012-1100, wordt de opdracht
beperkt tot het militaire, het verdedigen van de grenzen
en
de interne rust te behouden. Om dit te
verwezenlijken bouwden ze het marken-systeenm uit,
gerug-gesteund door de bisdommen van Kamerijk,
Utrecht en Luik. De bisschoppen kregen tevens
graafschappen onder hun hoede. Van 1076 tot 1089
benoemde Hendrik IV zijn eigen zoon Koenraad, met
als regent Albert III van Namen, die daadwerkelijk als
regent handelde. Ook Godfried van Bouillon stelde
duidelijk daden in het kader van zijn functie, alvorens hij
naar Palestina vertrok. (nr G.Despy)
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houding van Robrecht de Fries, die ageerde voor zijn
stiefzoon Dirk V. Godfried confereerde wel met de
bisschop van Utrecht. Op de synode van Worms, waar
de afzetting van paus Gregorius zou worden besproken,
kreeg Godfried evenwel beschuldigingen te horen van de
paus wegens een (vermeende) echtbreuk. De hogervermelde bemiddeling of eerder tussenkomsten van
Beatrice en Mathilde leidde ook tot een politieke breuk
tussen de keizer en hertog Godfried.
Vanuit Worms keerde hij terug naar Utrecht, vervolgens
met een opdracht naar Vlaardingen, waar hij werd vermoord (1076), vermoedelijk op aansporen van Robrecht
de Fries.
Bij testament had Godfried II met de Bult zijn opvolging
overgedragen aan Godfried van Bouillon, zijn neef,
zoon van zijn zuster, Ida van Ardennen. De twee
schoonzonen waren er aanvankelijk niet blij mee maar
moesten er zich bij neerleggen4. Hiertegen stelde
weduwe Mathilde nu met de steun van een aantal
vorsten in Lotharingen aanspraken. Zo steunde Diederik,
bisschop van Verdun, deze aanspraken van het huis van
Verdun, en kreeg ook de steun van Albert II van Namen,
die gehuwd was met de tante van Godfried met de Bult.
Ze kregen ook de steun van de aartsbisschop van Reims
en ook paus Gregorius VII was er voor gewonnen.
Godfried van Bouillon kreeg wel de steun van de
bisschop van Luik evenals van de graven van Chiny en
van Limburg.
De keizer had alleszins Godfried van Bouillon benoemd
als markgraaf van Antwerpen, maar aarzelde deze
vijftienjarige te benoemen voor Neder-Lotharingen. Dan
benoemde hij maar zijn eigen vierjarige zoon
Koenraad, duidelijk met de bedoeling zelf deze
regering in handen te nemen. Dit kwam min of meer
neer op een opheffing van Neder-Lotharingen.
Daarenboven werd Albert II van Namen als regent
aangesteld over Koenraad, die deze tegenstander tot
vice-hertog liet benoemen.
Godfried van Bouillon was daarenboven van Franse
afkomst en had enige connecties met de graaf van
Vlaan-deren, vanuit het Westrijk.
Dit conflict bleef enige tijd voortduren. Wel trok de
bisschop van Verdun zich terug uit het gewoel en
probeerde ook Mathilde tot verzoening te bewegen. De
bisschop wordt evenwel gevangen genomen door
Godfried van Calw, aangetrouwd via Wiltrude, tante van
Godfried van Bouillon. De paus vraagt aan de
aartsbisschop van Reims militair tussen beide te komen
ten voordele van Mathilde, maar hoe dit afliep is
onbekend.

De bijzondere plaats van Mathilde van Saksen in de
geschiedenis van Lotharingen en Vlaanderen
Op het einde van 1075 verslechterden de betrekkingen
tussen de paus en de keizer duidelijk. Godfried moest
zich in dat jaar nog bezig houden met de dreigende
4

Alleszins verscherpt zich in 1080 de Investituurstrijd,
waarbij dan de bisschop van Verdun naar de keizer overloopt. Uiteindelijk vraagt Mathilde steun aan de
bisschop van Metz. De Investituurstrijd was in NederLotharingen ongemeen scherper dan elders in het
Oostrijk, vooral omwille van de Reformgedachte die
hier was verspreid (school van Cluny). Ook de keizer
stond er wel achter, vooral met de steun van Gerard I
van Kamerijk en Wazo van Luik. Steeds kunnen zij hun
onafhankelijkheid in geestelijke zaken behouden ten

Zie meer hierover in de successie-oorlog om Bouillon, in het hoofdstuk over de Flamenses.
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overstaan van de keizer. Getuigen daarvan bv. de
perikelen bij de benoeming van Otbert in Luik.

Het was dan vrij duidelijk dat de titel van hertog van
Neder-Lotharingen een lege doos bleek te zijn.

Godfried van Bouillon kan zich wel verweren tegenover
Albert II van Namen en in 1085 komt er een regeling
opgesteld door de keizer, op bezoek in Metz. Godfried
van Bouillon krijgt Verdun toegewezen, maar hij is
hiermede niet tevreden zodat de twist voortduurt. Uit
documenten blijkt evenwel dat Godfried van Bouillon
zeker markgraaf van Antwerpen was tot 1087 en tussen
1082 en 1089 erkend als hertog van Neder-Lotharingen.
Dit zou officieel zijn bekend gemaakt bij de aanstelling
van Koenraad als keizer in 1087.
Diederik van Verdun overlijdt in 1089 en wordt opgevolgd door Richer. Inmiddels had Godfried van Bouillon
beslist om op kruistocht te vertrekken (1096), na de
verkoop van zijn eigendommen aan de bisschop van
Luik.

Leuven of Limburg
In 1101 benoemt keizer Hendrik IV, Hendrik I van
Limburg als hertog van Neder-Lotharingen, nadat
Godfried van Bouillon kinderloos was overleden.Deze
niet onbesproken man die reeds een aantal ‘veroordelingen’ had opgelopen, werd mogelijk benoemd om hem
tot de orde te kunnen krijgen. Hij was wel een
afstammeling van Frederik II, na het wegvallen van het
Ardennen-huis. Misschien was hij ook wel de sterkste
personaliteit in het hertogdom. Uit documenten blijkt
verder dat het markgraafschap Antwerpen was
toegewezen aan het huis van Leuven, maar hoe dit
gebeurde is niet duidelijk.

Godfried van Bouillon - Legende en Werkelijkheid
Het beeld van Godfried van Bouillon dat ons werd voorgeschoteld is een van een legendarische, oprechte, christelijke en
onverschrokken ridder ten dienste van de Kerk. Op zoek naar helden om de belgische ona-fhankelijkheid een gezicht te kunnen
geven werd hij voorgesteld als een mythische figuur. De werkelijkheid is evenwel anders.
Godfried van Bouillon werd tot hertog van Neder-Lotharingen benoemd in 1087. Geboren in 1060 als de tweede zoon van
Eustache II van Boulogne en van Ida van Lotharingen, zus van Godfried met de Bult, de toenmalige hertog, werd hij
geädopteerd door deze laatste en onder voogdij geplaatst van Hendrik van Verdun, bisschop van Luik. Bij de dood van Godfried
met de Bult (1076), werd hij door de keizer benoemd tot markgraaf van Antwerpen. Dit lokte wel verzet uit. Albert III van
Namen en weduwe Mathilde van Toscanië, met de steun van de bisschop van Verdun en de aartsbisschop van Reims, stelden
alles in het werk om te verhinderen dat Godfried van Bouillon de erfenis zou verkrijgen. Hieronder waren het graafschap van
Verdun, een leengoed tussen de Chiers en Bouillon en gronden rond Stenay en Bouillon. Godfried van Bouillon kon deze
coalitie glansrijk overwinnen, wat de aandacht trok van keizer Hendrik IV, die hem prompt tot hertog van Neder-Lotharingen
benoemde (30 mei 1087).
Er zijn verschillende daden geboekstaafd die zijn han-delingen bevestigen. En aantal ‘private’ oorkonden en akten op zijn naam,
o.a. met de abdijen van Gorze en de proostdij van Bouillon, bevestigen dit. Andere dokumenten bewijzen zijn militaire
tussenkomsten, met eigen zegel, naast ook een aantal politieke beslis-singen. Hierbij had hij vooral oog om de territoriale
aspiraties in Haspengouw van de bisschoppen en van de graven van Leuven te verhinderen. Toch waren zijn tussenkomsten,
niet altijd zonder enig eigen belang en zelfs enigzins frauduleus. Zijn rol in de jodenver-volging van 1096 in het Rijnland, bij
het begin van de Eerste Kruistocht, is niet smetloos, nadat hij zelfs ‘losgeld’ van hen had geëist.
Om op kruistocht te kunnen vertrekken had hij geld nodig. Men stelt gewoonlijk dat hij hiervoor gronden rond Bouillon aan de
bisschop van Luik verkocht, maar het was een verkoop ‘ à rémédé’, eigenlijk een hypoteek, daar afgesproken was dat hij deze
bij zijn terugkeer zou kunnen terugkopen. Ook zou hij zijn moeder Ida van Boulogne gedwongen hebben een aantal gronden
uit haar weduwegoed in Neder-Lotharingen van de hand te doen. Deze werden eigen-lijk opgekocht door de abdijen zoals van
Nijvel en Affligem, en waren dus geenszins giften.
Zo verbloemd als zijn rol in de Kruistocht is, zo verdacht zijn zijn handelingen. De opdracht van de paus was wel degelijk de
heilige plaatsen te ‘bevrijden’, maar deze moesten worden bijgevoegd bij de pauselijke staten. Hiervoor had de paus een
pauselijk legaat, Adhemar van Monteuil, meegestuurd. De werkelijke militaire aanvoerder was Raymond de St.Gilles, graaf
van Toulouse.
Aan Constantinopel gekomen, dienden de kruis-vaarders te onderhandelen met Basileus Alexis Comnène. Deze rekende erop
dat de kruisvaarders de gebieden zouden heroveren op de Turken en zich als vazal van de Basileus zouden stellen. Dit werd
door iedereen geweigerd behalve door Godfried van Bouillon, die zich als vazal stelde van de basileus, maar wel mits enige
financiële tegemoetkoming. Alle anderen volgden, behalve Raymond de St.Gilles.
Na de inname van Antiochus, belegerd gedurende acht maanden, in juni 1098 kwamen de onderlinge twisten boven. De meeste
kruisvaarders hadden een ander doel. Zij wensten zich een graafschap toe te eigenen, wat hen van het oorspronkelijk doel
afhield. Zijn broer Boudewijn richtte het graafschap Edessa in, en hijzelf deed hetzelfde elders. Na een oproep van Raymond de
St.Gilles kwam Godfried uit zijn gebied terug. Raymond diende hem evenwel een flinke geldsom te betalen om hem te
overtuigen naar Jerusalem op te rukken. Onderweg ging hij wel de stad Djiibleh innemen en brandschatten. Na de inname van
Jerusalem uiteindelijk op 15 juli 1099 werd Raymond de St.Gilles door de kruisvaarders aangeduid als koning van Jerusalem.
De pauselijke legaat eiste wel dat hij een vazaliteit zou erkennen tegenover de paus, maar Raymond weigerde dit. Enkel
Godfried van Bouillon kon hiermede akkoord gaan, en werd dus slechts ‘voogd van de Kerk van het H.Graf’, zoals van een
abdij. De werkelijkheid werd dus verbloemd om de onderlinge twisten tussen de kruisvaarders niet aan het licht te laten komen.
Voor de moderne geschiedschrijvers is Godfried van Bouillon niet meer dan een immorele profiteur, een roofzuchtige en
schaamteloze ridder. (vrij naar G.Despy)
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Toch bleef Hendrik I van Limburg eerder opstandig en
rumoerig. Hij had een ernstig conflict met de abdij van
St.Truiden. Keizer Hendrik en de bisschop van Luik
slaagden er moeilijk in de toestand meester te blijven.
Ingevolge de twisten tussen vader Hendrik IV en zoon
Hendrik V in Duitsland, waarbij Hendrik van Limburg
de ‘verkeerde’ zijde had gekozen, werd hij door Hendrik
V afgezet in 1106 op de Rijksdag van Worms (1106).
Godfried I met de Baard (VI van Neder-Lotharingen)
(?-1139), van Leuven-Brabant wordt dan benoemd.
Hendrik I van Limburg geeft na een lange strijd dan toch
toe en wordt zelfs gevangen genomen. Hij is de eerste
erfelijke hertog van Brabant, zodat van beide titels een
zekere ‘versmelting’ optreedt.
Vanaf de dood van Godfried van Bouillon verliest
Neder-Lotharingen vrij snel zijn reële politieke inhoud,
voornamelijk omwille van de tegenstrijdige en mislukte
benoemingen. De benoeming van Hendrik van Limburg
in 1101 door Hendrik IV wordt in 1106 teniet gedaan
door Hendrik V door de benoeming van graaf Godfried
VI. Zo kwamen lokale vorsten op de proppen die dan
meer hun eigen belangen gingen verdedigen dan de
belangen van het rijk. Nadat het ambt van graaf erfelijk
was geworden, bestond er een neiging om dit ook te
laten gelden voor de titel van hertog. De concurrentie
van Brabant en Limburg laaide hoog op.
Hierdoor kwam de titel van hertog van NederLotharingen definitief aan Brabant. Het was de beste
keuze om Limburg te bedwingen. Enige tijd later kon
Hendrik I van Limburg ontsnappen en de burgeroorlog
laait weer op. Godfried is dan verplicht ten strijde te
trekken. In 1107 zal Hendrik I zich verzoenen met de
keizer. Maar later grijpt hij terug naar de wapens en
sneuvelt in 1119.
Hiermede begint dan de opgang van het huis van
Brabant, vooral omdat er rust intreedt tussen Brabant en
Limburg.
Na de dood van bisschop Otbert van Luik in 1119 doet
zich een ware successiestrijd 5 voor, waarbij uiteindelijk
Adalberon, een broer van Godfried wordt benoemd.
Nadien moet Godfried samen met de keizer oprukken
(1126) tegen de graaf van Valkenburg, die zich
verongelijkt voelt bij deze bisschopskeuze en amok
maakte. Zijn burcht werd vernield. Na de dood van
Adalberon (1128) werd Alexander van Jülich benoemd.
In 1121 huwt een dochter van Godfried, Adelheid, met
de engelse koning Hendrik I, een huwelijk dat niet
zonder politieke betekenis was. Dit leidde alleszins tot
span-ningen met de graaf van Vlaanderen, Karel de
Goede.
Godfried zelf was een tweede maal gehuwd met
Clementia (†1133), de weduwe van Robrecht II van
Vlaanderen. Door deze familieband kwam hij nu tussen
ten voordele van Willem van Ieper, een buitenechtelijke
zoon van Robrecht II, bij de opvolging na de moord op
Karel de Goede (1127). De uiteindelijke opvolger werd
Diederik van den Elzas en deze eiste het weduwegoed
van Clementia op, tegen de zin in van Godfried I van
Brabant.
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Keizer Lotharius III was verwant aan Diederik van den
Elzas, en hertog Simon van Lotharingen was een
stiefbroer van keizer Lotharius III6 . Er ontstaat een
conflict tussen Godfried en de keizer wat hem er toe
leidt Godfried af te zetten als hertog van NederLotharingen (1125). Een andere reden was dat hij de
zijde van Koenraad had gekozen, de hertog van Zwaben
tegen keizer Lotharius. Zoon Walram II van Limburg
slaagt erin Godfried en de prinsbisschop van Luik ‘los te
weken’ van de keizer van Duitsland, maar zolang de
broer van Godfried prinsbisschop is, blijft alles rustig.
Bij diens dood (1129) barst de strijd los.
Chronologie Hertogen Opper-Lotharingen
Huis van Bar
959-978
Frederik I van Bar
978-1019
Thierry I
1019-1026
Frederik II van Lotharingen
1026-1033
Frederik III
Huis van Verdun
1033-1044
Gozelo
1044-1047
Godfried met de Baard
Huis van Elzas
1047-1048
Adalbert
1115-1139
Simon de Strijdbare
1048-1070
Gerard van den Elzas
1070-1115
Thierry II
1139-1176
Mathias I ‘le Débonnaire’
1176-1206
Simon II
1206-1207
Ferry I de Lorraine
1207-1213
Ferry II de Lorraine

Spijts alles blijven zowel Godfried van Brabant als
Walram van Limburg de titel van hertog van NederLotharingen voeren, alleszins tot 1141.
Rond 1130 ontstaat een nieuw conflict, nu tussen de
bisschop van Luik, Alexander, en graaf Giselbert van
Duras, die ‘deel-voogd’ was van de abdij van St.Truiden.
Giselbert en zijn zoon vielen de abdij regelmatig lastig,
spijts tussenkomsten van de oppervoogd hertog Walram
en bisschop Etienne van Metz. Een arbitrage-commissie
stelde dat de graaf niet meer in de buurt de abdij mocht
komen. De bisschop van Luik neemt hem vervolgens
ook het graafschap Duras af. Giselbert slaagt er in
Godfried voor zijn zaak te winnen, maar ze worden
beiden in de ban geslagen, wat dan leidt tot heen en weer
geplunder. Walram, Giselbert en bisschop Alexander van
Luik winnen de Slag van Wilderen (1129), ondanks het
feit dat Godfried ook gesteund wordt door de graaf van
Vlaan-deren, Diederik van den Elzas. Een vrede komt
tot stand, maar waar en hoe is niet bekend. Deze slag en
de vrede lossen evenwel de problemen niet op, want de
strijd om St.Truiden zou nog lang blijven smeulen tot
een ‘definitieve’ vrede in 1142 gesloten wordt.
Daarna worden de gebieden onder mekaar verdeeld,
waarbij Brabant alles neemt tussen Schelde en Gete en
Limburg tussen de Gete en de Rijn. Godfried en Walram
houden ieder hun gebied, terwijl er nog steeds een
burgeroorlog woedt in Duitsland. Hij wordt in ere
hersteld in 1138 en sterft twee jaar later (1140).
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Brabant neemt het voortouw
In 1139 (vlg. anderen in 1142) overlijdt Godfried en
wordt opgevolgd door zijn zoon Godfried V van
Brabant (VI voor Neder-Lotharingen). Hij wordt wel
erkend door keizer Koenraad. Het politieke klimaat is
dan vrij rustig. Daarenboven wordt hij voogd van
St.Truiden en eigenaar van de burcht van Rode bij
Waterloo. Het resultaat is dat Brabant nu de baas is in
Neder-Lotharingen.
Godfried geraakt evenwel verwikkeld in een aantal conflicten. Vooreerst met de Berthouts, waarbij in 1141
(1144) de burcht van Grimbergen wordt vernield.
In die periode is er ook een conflict tussen enerzijds
Filip van de Elzas en Mathias van Boulogne en
anderzijds Dirk VI van Holland.
Godfried heeft ook een conflict met Henegouwen over
Edingen, dat beheerd wordt door een nogal wispelturige
heer en verder ook met de graaf van Namen, gesteund
door Henegouwen, maar waarover is niet bekend. Dit
blijvend conflict vindt zijn beslag in 1170 bij de Slag
van Carnières. Brabant (Godfried II) verliest van een
coalitie Namen-Henegouwen.
Deze weliswaar tijdelijke verdeling was evenwel onrealistisch, vooral omdat dit voor de overige delen, bv. het
gebied tussen Utrecht en Diest ten noorden van de Gete,
evenals voor de meer zuidelijke delen geen uitkomst
bood. De andere heersers in de buurt konden dit nauwelijks erkennen. Daarenboven deed Boudewijn V van
Henegouwen (R.1171-1195) sedert 1188 ook graaf van
Namen en sedert 1191 graaf van Namen belangrijke inspanningen om deze allen te verenigen in een uitgebreid
markgraafschap, waarin Vlaanderen, Henegouwen,
Namen en Luxemburg- dit laatste een deel van OpperLotharingen - zouden zijn vervat. Dit alles leidde tot een
verval van Neder-Lotharingen, vooral na de dood van
Godfried III (1190)
Op het einde van de 12e eeuw zullen de hertogen van
Limburg zich onafhankelijk van Lotharingen verklaren,
zodat het hertogdom Neder-Lotharingen nu zo goed als
samenvalt met het hertogdom Brabant, hertogdom
Lothier. Henri I de oorlogszuchtige zal zich in 1180 de
beide titels toeëigenen.
In die periode waren er in West-Europa dus twee grootmachten, enerzijds de graaf van Vlaanderen en
anderzijds de aartsbisschop van Keulen. Vlaanderen
voerde toen een progressief onafhankelijke koers
tegenover Frankrijk, met de duidelijke steun van
Engeland. Zowel Vlaanderen als Keulen hadden
belangrijke handelsbetrekkingen met Engeland en beide
waren elkaars concurrent. Later zullen Engeland en
Vlaanderen dicht bij elkaar staan onder het bewind van
dochter Margareta.
In het oosten breekt in 1178 andermaal een opstand in
Saksen uit, wat de aartsbisschop van Keulen ongerust
maakt. In alliantie met Godfried van Neder-Lotharingen
steunt hij de aartsbisschop van Magdeburg tegen de
keizer. Ook vormen ze samen een alliantie tegen de
bisschoppen van Luik en Utrecht. In 1180, op de Landdag van Gelnhausen, bedreigt de keizer Saksen en
sticht het hertogdom Westfalen ten voordele van de
aartsbisschop van Keulen.
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In 1180 zijn er in West-Europa twee grote problemen.
Enerzijds is er de groeiende tegenstelling tussen Vlaanderen (Filip van den Elzas), gesteund door de hertog van
Brabant, en Frankrijk (koning Filip-August). Een kort
conflict wordt besloten door de Vrede van LaGrangeSt.Arnoul, na bemiddeling door de koning van
Engeland. Het andere conflict7 volgt uit de houding van
Godfried tegenover Henegouwen, met name Boudewijn
V in verband met de erfenis van Namen.
Frederik Barbarossa zal deze feitelijke toestand bij een
hofdag in Schwabische Hal in 1190 bevestigen, waarbij
Hendrik I van Leuven nu hertog van Brabant wordt,
terwijl de andere vorstendommen van NederLotharingen uit zijn rechtsgebied worden genomen. Die
krijgen elk een zekere onafhankelijkheid. Hendrik mag
de titel van hertog van Neder-Lotharingen voeren, maar
dit is dan ook een lege doos.
Met de bisschop van Utrecht heeft Godfried een dispuut
over de Veluwe, die hij overigens in leen had van de bisschop, maar doorgegeven had aan de graaf van Gelre.
Om een onbekende reden erkent Godfried de bisschop
niet meer. Met de steun van de graaf van Gelre belegert
hij Deventer. De keizer komt tussen en herstelt het
leenverband. Het conflict blijft smeulen, waarbij
Holland, Kleve en de bisschop het samen opnemen tegen
de graaf van Gelre. Holland valt de Veluwe binnen,
zodat Godfried moet tussenkomen. Nu zal Godfried met
de steun van de aartsbisschop van Keulen en van
Münster, en van de graaf van Berg, opnieuw Deventer
belegeren. In 1188 slaagt de keizer er in een vrede te
bemiddelen. De graaf van Gelre wordt gestraft met een
verplichte bedevaart naar Palestina.
De progressieve opsplitsing van Neder-Lotharingen
gebeurt ten dele in twee grote gebieden, enerzijds een
gebied tussen Maas en Schelde, waarin Brabant,
Henegou-wen, Limburg en Luxemburg evenals Namen
zich ontwikkelen, en anderzijds de gebieden tussen
Maas en Rijn, die gedomineerd door de aartsbisschoppen van Keulen en Trier. Als bufferzone tussen
beiden fungeren Haspengouw en Loon.
Deze versnippering of territorialisering van NederLotharingen maakt tevens dat - in tegenstelling met
Oost- en West Frankenland - geen politieke eenheid
ontstaat noch bestaat. De titel van hertog van NederLotharingen wordt enkel een prestige kwestie maar biedt
geen politieke macht.
Over het hele gebied van Neder-Lotharingen ontstond er
een ingewikkeld mozaiek van graafschappen, rechten en
bezittingen. Stilaan hebben een aantal de bovenhand
gehaald. De ontwikkeling naar een min of meer samenhorig geheel zoals dit uiteindelijk het geval was in WestFrankenland en in mindere mate in Oost-Frankenland is
eigenlijk niet gebeurd.
Hiertoe ontbrak een samenhorigheid onder de bevolking
die zelfs verschillende talen sprak. Men heeft er geen
stam-hertogdom gekend zoals in het Oostrijk. De aanwezigheid van verschillende bisdommen met burgerlijk
statuut en vooral van het aartsbisdom belemmerde de
vorming van één groot geheel. Denke we maar aan de
barrière die het prinsbisdom Luik vormde voor de
uitbreiding van het hertogdom Brabant. Ook hebben de
aartsbisschoppen van Keulen veel gedaan om de
opperheerschappij te verwerven. Zij hadden een goed
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centraal gelegen grondgebied, onderhorige bisdommen,
geldmiddelen en een sterke krijgsmacht. De wereldlijke
dynastieën hebben zich daar sterk tegen verdedigd en
vormden zelfs een bondgenootschap met de stad Keulen
zelf, die zich grotendeels onafhankelijk had gemaakt.
Het keerpunt was dan de Slag van Woeringen (1288)
die eigenlijk een strijd was tussen de aartsbisschop en de
hertog van Brabant. Hierna stabiliseerde zich de toestand
in afzonderlijke territoria.

Godfried met de Baard, het verdwijnen van de dynastie
der Godfried’s bij het vertrek en de dood van Godfried
van Bouillon, de afzetting van Hendrik van Limburg als
hertog van Neder-Lotharingen en de toenemende
concur-rentie tussen Brabant en Limburg waren zovele
factoren die zowel de politieke toestand als hun macht
in Lotharingen fel verzwakten. Zo was er in feite vanaf
het begin van de 12e eeuw geen hertogdom NederLotharingen meer.

De verzwakking van de macht der hertogen van NederLotharingen werkte in feite de machtstoename van de
aartsbisschoppen van Keulen in de hand. De revolte van

De verdere geschiedenis van het gebied in de
hoofdstukken der verschillende ‘afgesplitste delen’.

NAWOORD

Beneventanen werden samengebracht evenals de
Neustrieërs en de Aquitanen, en de Saksen met de
Beieren. Men mag ook niet vergeten dat alsdan de
eenheid van het Regnum Francorum niet in vraag werd
gesteld, dit alles in het teken van de Fraternitas.
Deze Fraternitas kwam vlug onder druk. De ‘leiders”
kwamen af en toe wel samen, maar een onderliggend
ongenoegen bleef bestaan. Karel de Kale was zeer
ontgoocheld dat hij Aquitanië evenals Bretagne eigenlijk
nog moest veroveren, hetgeen enkel voor het eerste lukte
in 848.
Het Middendeel werd uiteindelijk ook verdeeld. In 855
kreeg Lodewijk II Italië, Karel de Provence en de
gebieden ten Noorden van de Alpen kwamen aan

Het Verdrag van Verdun (843) is ongetwijfeldd een
‘vertrekpunt’, een mijlpaal in de splitsing van Europa,
van het Rijk van Karel de Grote. Moeilijk te stellen is
dat het het ontstaan inluidt van wat nu Duitsland en
Frankrijk noemen.
Een eerste bedenking moet zijn dat het Verdrag Europa
niet in twee maar wel in drie verdeelde. De oudste zoon
Lotharius (I) kreeg het Middendeel, met de keizerstitel
en de keizersteden Rome, Ravenna, Milaan,Ttrier en
vooral Aken.
Ook werd er bij de verdeling geen rekening gehouden
met de al bestaande ‘taalgrenzen’. Friezen en
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Lotharius II. Bij de dood van Karel nam Karel de Kale
bezit van de Provence.
Gaandeweg begonnen de koningen van het Oost-Rijk en
van het West-Rijk mekaar te bekampen omdat ze zagen
dat het Middendeel sterk begon te verzwakken. Het was
eigenlijk de schuld van Lotharius II ingevolge zijn
‘germaans’ huwelijk, waar na zijn dood Oost en West de
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buit verdeelden en dit in Meersen bevestigden. Tot het
begin van de 10e eeuw zouden de interne perikelen
evenals de bemoeinissen van de twee koningen in
Neder-Lotharingen het politiek toneel beheersen. In 923
ging Neder-Lotharingen definitief over naar het
OostRijk en was de tweedeling een feit. (naar C.Brühl)

Van Neder-Lotharingen naar Zelfstandige Graafschappen
In de Nederlanden wijzigde zich de strategische
toestand. Het graafschap Vlaanderen kon niet meer
uitbreiden in Frankrijk, maar begon uit te breiden in
Neder-Lotharingen. In Frankrijk waren de zuiderburen te
sterk. De hertog van Normandië stond er zeer machtig,
en de andere zuiderbuur, het graafschap Vermandois,
tussen grafelijk Vlaanderen en het kroondomein van de
Franse koning, had sterke banden met Blois en
Champagne. Het gezag van de Roomse keizer in NederLotharingen daarentegen verzwakte. De Vlaamse graven
zochten daarom uitbreiding in Zeeland, in Henegouwen
en in wat nu de provincie Oost-Vlaanderen is. Graaf
Boudewijn IV (998-1035) kon de anarchie in het
graafschap Vlaanderen beëindigen zodra hij meerderjarig was. Maar in het Franstalige zuiden hadden de
vazallen zich versterkt, de feodaliteit verscherpt en het
grafelijk gezag verzwakt. In het Nederlandstalige
noorden daarentegen kon de graaf een indeling in
kasselrijen doorvoeren.
De kasteelheren bestuurden en spraken recht. Boudewijn
IV was de eerste graaf die gebied durfde ‘ontnemen’ van
het Heilige Roomse Rijk. Hij veroverde Zeeuws
Vlaanderen met de Vier Ambachten, en een vijftal
eilanden in het zuiden van Zeeland, waaronder
Walcheren (1002). Toen Otto, de zwakke hertog van
Neder-Lotharingen daartegen wilde optreden werd hij
door de Vlaamse graaf gedood (1005). Enkele jaren later
nam hij van Henegouwen de stad Valenciennes af
(1006). Keizer Hendrik II viel toen aan, nam Gent
(1007) en dwong Boudewijn om Valenciennes terug te
geven. Maar Hendrik II wilde een goedgezinde Vlaamse
graaf, om hem tegen de hertog van Neder-Lotharingen te
kunnen uitspelen.
Daarom beleende hij hem toch, eerst met de Zeeuwse
eilanden (1012), en dan met Valenciennes (1015).
Grafelijk Vlaanderen gebruikte het feit dat de Roomse
keizers gezag verloren, en hun toezicht over NederLotharingen verzwakte. Keizer Hendrik II had
Lotharingen herenigd, en er Godfried I van Verdun
zowel tot hertog van Neder-Lotharingen als van OpperLotharingen benoemd (1012). Typisch was, dat ook de
graaf van Leuven, Lambert, de hertoglijke titel wilde, en
Godfried hem tweemaal, eerst bij Hoegaarden (1013) en
dan bij Florennes (1015) moest terugslaan. Ook typisch
was dat graaf Dirk III van Holland op eigen houtje een
tol op de Maas ging heffen. Toen hertog Godfried samen
met de bisschop van Utrecht hem tot de orde wilde
roepen, werden ze beiden door Dirk te Vlaardingen
overwonnen (1018). Het gezag van de hertog over
Neder-Lotharingen stelde niet veel meer voor, en
gewesten zoals Holland en Leuven begonnen steeds
onafhankelijker te worden.

Ook de slagkracht van de keizer was beperkt. Keizer
Hendrik II kreeg ruzie met de Vlaamse graaf, viel
grafelijk Vlaanderen binnen (1020), genoot bovendien
de steun van de Franse koning Robrecht II, maar moest
blijkbaar toch onverrichterzake rechtsomkeer maken.
Ook keizer Koenraad I stond in Lotharingen zwak. Na
Godfried I van Verdun (1023) had Hendrik II Godfrieds
zoon Gothelo I hertog van Neder-Lotharingen gemaakt.
Gothelo verbood toen bisschoppen en edelen de eed van
trouw aan de keizer af te leggen zolang hij niet ook
hertog van Opper-Lotharingen was benoemd. Uiteindelijk moest keizer Koenraad I hem tot hertog van
Opper-Lotharingen benoemen (1033). De Vlaamse graaf
Boudewijn IV maakte van die onenigheid en zwakheid
gebruik om de Scheldegrens over te steken, en tegenover
Oudenaarde Ename te gaan verwoesten (1034). De
verovering van wat later Rijks-Vlaanderen zou worden
was begonnen. Dat de keizerlijke macht zo verzwakte
vergrootte de zelfstandigheid van de Nederlanden binnen
het Heilige Roomse Rijk. De Vlaamse graaf werd zo
vazal van de Roomse keizer, terwijl hij eigenlijk al vazal
was van de Franse koning. Maar de zwakke Franse
koningen konden hier niets tegen uitrichten.
Opmerkelijk was dat grafelijk Vlaanderen nu vooral
uitbreidde in Nederlandstalig gebied.
Grafelijk Vlaanderen kreeg aanzien, en smeedde banden
met zowel de Franse koningen als met de Normandische
hertogen. Boudewijn IV kon zijn zoon Boudewijn V
(1036-67) uithuwelijken aan een dochter van de Franse
koning Robrecht II (1028). Bij dat huwelijk kwam
Boudewijn V echter in opstand. Vader Boudewijn IV
moest vluchten naar de hertog van Normandië
(1028-30). Hij won het graafschap echter terug.
Conflicten in Neder-Lotharingen schiepen weer
expansiekansen. Na Gothelo I (1044) wilde keizer
Hendrik III opnieuw Lotharingen splitsen.
Gothelos zoon Godfried II met de Baard werd hertog
van Opper-Lotharingen, en zijn broer Gothelo II de
Luiaard hertog van Neder-Lotharingen. Gothelo II werd
wegens onbekwaamheid wel afgezet (1046), en
vervangen door Frederik van Luxemburg. Godfried II
wilde hertog van heel Lotharingen worden, zoals zijn
vader, en kwam in opstand (1047). Hij kreeg steun van
de Franse koning Hendrik I en van de graven van
Holland en Vlaanderen. Hendrik III moest eerst graaf
Dirk IV van Holland uit Utrecht verdrijven.
Vervolgens kon hij vrede sluiten met de Franse koning
(1048). Tenslotte kon Hendrik III de Hollandse graaf
verslaan en doden, waarop Godfried met de Baard zich
moest onderwerpen (1049). De Vlaamse graaf
Boudewijn V verloor alleen het markgraafschap
Antwerpen. Opmerkelijk was dat voor het eerst twee
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gewesten uit de Nederlanden, gelegen in verschillende
landen, tesamen hadden gevochten. Boudewijn V begon
in de jaren 1050 het land van Aalst, tussen Schelde en
Dender, te infiltreren. Ondertussen wist hij die nieuwe
banden met Normandië te verstevigen door zijn dochter
Mathilde met hertog Willem de Veroveraar te huwen
(1053). Hij dwong zijn zoon Boudewijn VI (1067-70)
met de grafelijke weduwe van Henegouwen te huwen,
waarop zijn zoon graaf van Henegouwen werd (1051).
Grafelijk Vlaanderen had in het Heilig Roomse Rijk nu
ook heel Henegouwen ingepalmd. De Roomse keizer
Hendrik III was niet akkoord, viel het graafschap
Vlaanderen binnen (1054), maar moest zich terugtrekken. Godfried met de Baard, hertog van OpperLotharingen, kwam opnieuw in opstand tegen keizer
Hendrik III. Hij huwde met gravin Beatrijs van Toscanië
(1055) om de Italiaanse opstandelingen aan zijn kant te
krijgen. Maar de lankmoedige Hendrik III wist toch
beiden te overwinnen (1056) en verzoende zich met
Godfried met de Baard. Ondertussen hadden Boudewijn
V en VI tesamen Antwerpen aangevallen, maar zonder
succes. (1055). Hendrik III stierf en zijn vrouw Agnes
van Poitou werd regentes (1056). Daarop kon
Boudewijn V van haar al onmiddelijk het Land van Aalst
in leen krijgen. Voortaan was er naast een KroonVlaanderen ook een Rijks-Vlaanderen.
Grafelijk Vlaanderen kwam alsmaar in hoger aanzien.
Wanneer de Franse koning Hendrik I overleed (1060)
werd zijn schoonbroer, de Vlaamse graaf Boudewijn V,
regent van Frankrijk (1060-67) voor zijn minderjarig
neefje, Filips I. De faam van de Vlaamse graven stond
nu aan de top. Als regent van Frankrijk gaf Boudewijn
V zijn schoonzoon, hertog Willem van Normandië,
toelating om de kroon van Engeland te gaan veroveren
(1066). Politiek had dit een eeuwenlange invloed op de
politiek in het Westen. Veel huurlingen uit het
graafschap Vlaanderen deden aan de verovering mee. Ze
kregen hiervoor vooral gronden in Yorkshire, Lincoln en
Somerset. De meesten waren waarschijnlijk Franstaligen, die in het graafschap Vlaanderen de meerderheid
vormden. Toch zijn namen van Nederlandstaligen zoals
Gilbert van Gent of Gerbod de Vlaming bekend
gebleven. Onder-tussen had ook Godfried met de Baard
van de tijdelijke inzinking van het Rooms-keizerlijke
gezag gebruik gemaakt. Na de dood van Frederik van
Luxemburg benoemde de jonge Hendrik IV hem
eindelijk ook tot hertog van Neder-Lotharingen (1065).
Maar toen Godfried II overleed wilde Hendrik IV zoals
zijn voorgangers Lotharingen weer splitsen, en hij
benoemde Godfrieds zoon Gothelo III met de Bult
slechts tot hertog van Neder-Lotharingen (1069).
Gothelo III aanvaardde dit echter en diende Hendrik IV
getrouw. Hij steunde Hendriks aanhangers, en
verdedigde de bisschop van Luik tegen Henegouwen, en
de bisschop van Utrecht tegen Holland. Hij overwon de
opstandige Hollandse bewindvoerder
Robrecht de Fries deed hem zelfs naar Vlaanderen
vluchten (1071). Onder het bewind van Gothelo III leek
de hertoglijke macht nog sterk. Toen Robrecht de Fries
naar Vlaanderen vluchtte was zijn broer Boudewijn VI
daar overleden. Robrecht slaagde erin diens weduwe
Richildis en oudste zoon Arnulf bij Kassel te verslaan
(1071). Daarmee werd de eenheid tussen Henegouwen
en Vlaanderen onder Boudewijn VI ongedaan gemaakt.
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Robrecht I (1071-93) werd graaf van Vlaanderen, maar
Richildis kon Henegouwen houden voor haar jongere
zoon Boudewijn. Met Robrecht begonnen de goede
betrekkingen die Vlaanderen had onderhouden met
Normandië-Engeland te verslechten.
Robrecht verleende asiel aan iedereen die het bewind
van Willem en zijn zonen ontvluchtte. Het Normandisch-Engels machtsblok was nu danig groot dat de
Vlaamse graven uit zelfbehoud meer gingen aanleunen
bij de Franse koningen. In tegenstelling tot voorheen
zullen de Vlaamse graven nu geen uitbreiding meer in
Neder-Lotharingen, ondanks het feit dat het hertoglijk
gezag daar instortte. De hertog van Neder- Lotharingen,
Godfried met de Bult, werd er inderdaad op aanstoken
van de graven van Vlaanderen en van Holland te
Vlaardingen vermoord (1076). Maar bij de benoeming
sloeg keizer Hendrik IV diens aangeduide opvolger over.
Godfried IV van Bouillon werd slechts markgraaf van
Antwerpen.
Hendrik IV wilde geen sterke hertogen meer. Hij
benoemde zijn tweejarig zoontje Koenraad tot hertog
van Neder-Lotharingen. Toen Godfried van Bouillon
hem desondanks trouw ter zijde stond, schonk hij hem
uiteindelijk toch de titel van hertog van NederLotharingen (1089). Maar Godfried had weinig macht,
en door wanbeheer van zijn bezit verzwakte hij verder.
Hj gaf de titel van hertog van Neder-Lotharingen nog
enige glans, maar na hem was het een holle eretitel.
Hendrik IV had het optreden van de hertogen tegen de
graven niet vertrouwd. Zo had hij ongewild de graven
versterkt en de gewestelijke zelfstandigheid aangemoedigd. De Nederlanden van het Heilige Roomse Rijk
begonnen zelfstandiger te worden. De Vlaamse graven
Robrecht I en zijn zoon Robrecht II (1093-1111) zullen
daar echter geen gebruik van maken. Toch was het
graafschap in de 11e eeuw al bij al uitgebreid met
Nederlandstalig gebied, terwijl de groei in de 9e en 10e
eeuw bijna uitsluitend uit Franstalig gebied had bestaan.
Schaarse opmerkingen in de literatuur (K.Meisen)
wijzen er op dat de grens tussen Neder- en OpperLotharingen gevormd werd door de Vinxtbach, een
zijriviertje van de Rijn (een eindje onder Bonn).
Aldaar zijn altaren gevonden die gewijd waren aan
de Fines (de Grens). Van hier liep de grens verder
richting Noordzeekust.
Van oudsher zou deze de grens geweest zijn tussen
de Eburonen en de Treviren, vervolgens tussen
Germania Inferior en Superior (Keizer Domitianus),
tussen de Moezel en de Nieder-Franken
(Ripuariërs) en later tussen de bisdommen Keulen
en Mainz. Daarenboven lijkt deze ook een grens te
zijn tussen twee taaldialecten.
Meisen K. - Niederland und Oberland - Rhein.
Vtjbl. 15-16 : 417 (1950)
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LOTHARINGEN -STAATKUNDIG
Een administratieve kaart van (Neder-)-Lotharingen is
eigenlijk onbestaande. Enkelen werden opgesteld, maar
ze zijn allen eerder gissingen. De onderlinge grenzen
zijn niet voldoende gekend, behalve wanneer het
waterlopen betreft. Daarenboven hadden velen enclaves
in het gebied van hun buurman.
Kerkelijke Indeling
Rond het jaar 1000 kan men wel enkele onderverdelingen aangeven voor de bisdommen, evenals van hun
dekenaten.
De provincie of het aartsbisdom Trier viel nagenoeg
samen met wat men pleegde te noemen OpperLotharingen. Wel greep zij wat over de rechteroever van
de Rijn. De vier bisdommen aldaar zijn Trier, Toul de
grootste in oppervlakte, Metz en Verdun.
In Neder-Lotharingen zijn er ook vier bisdommen,
Kamerijk, Luik, Keulen en Utrecht. Het bisdom Doornik
lag op de linker oever van de Schelde en lag dus in het
WestRijk. Het was geässocieerd met het bisdom Atrecht
en was ondergeschikt aan de aartsbisschop van Reims.
Het bisdom Luik was zeer omvangrijk en lag te paard op
de Maas en omvatte vooral het onvruchtbare Taxandrië.
Het aartsbisdom Keulen lag aan weerszijden van de
Rijn, waarvan enkel een deel bij Lotharingen hoorde.
Ten Noorden van de Rijn en Maas lag het bisdom
Utrecht.
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Wereldlijke Indeling
Naast deze kerkelijke organisatie had men de pagi of
gouwen. Van oorsprong tijdens het merovingisch
tijdperk en nagenoeg ongewijzigd tijdens de karolingers,
evolueerden ze naar de onderscheiden graafschappen en
andere ‘delen’.
In Neder-Lotharingen had men aanvankelijk de grote
pagi van Taxandrië, de Condroz, de Ardennen, Hattuarië,
de Maasgouw, Brabant en Hasbanië. Hun onderlinge
grenzen zijn zeer vaag, behalve als waterlopen ze
begrenzen. Toch wijst dit alles op een merkwaardige
bestuurlijke organisatie. De vorming van missatica
bevestigt deze administratieve nauwgezetheid.
Rond het jaar 1300 is de kaart der niet-kerkelijke delen
grondig gewijzigd. Vooreerst heeft men nu de werellijke
prinsbisschoppelijke gebieden die zich duidelijk
uitbreiden mede door toedoen vooral van de keizer en
giften. Vooral Luik en Metz hadden een grote expansie
gekend. Verdun en Trier in mindere mate, maar waren
meer homogeen.
De versnippering is zeer groot. Drie hertogdommen hebben zich ontwikkeld, in het noorden Brabant en Limburg
en in het zuiden de Elzas. De hertogen moesten in toenemende mate rekening houden met hun buren in hun
expansiedrang en met het ontluiken van andere machtspolen als Luxemburg, Namen, Gelre, Loon en anderen.
Vele kleinere heren hadden ook een zekere mate van
onafhankelijkheid. In de 13e en 14e eeuw konden zowel
de koning als de keizer een eorganisatie in hun voordeel
verwezenlijken. De pagi werden progressief vervangen
door comitates geleid door comes/graven. Daaraan dient
nog de ontwikkeling toegevoegd van de voogdij over
abdijen en kloosters waarbij de graven meer inspraak
kregen in hun organisatie maar vooral om een deel van
de winsten binnen te halen, dit meestal tegen de zin van
de abten.

Indeling der Bisdommen in Lotharingen (Parisse)

De Pagi of Gouwen in Lotharingen (Parisse)
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Het Blijft in de Familie
Het hierboven beschreven verhaal over de hertogen van
Neder-Lotharingen lijkt wel eenvoudig maar roept toch
vragen op. Zo is het toch bevreemdend hoe de erfelijkheid bij te pas komt en dat er op bepaalde tijdstippen,
niemand werd benoemd en dan ‘marken’ worden
ingesteld.
In een recente studie gaat H.Jongbloed daar dieper op in.
Oorkonden uit verschillende hoeken, ook een aantal die
eerder als vals werden beschouwd, omdat men de
toedracht blijkbaar niet begreep, werden kritisch
onderzocht en getoetst aan historische feiten, om een
samenhangend verhaal te bekomen.
Het blijkt dat de benoeming tot hertog van NederLotharingen wel degelijk een familieverhaal wordt, doch
ook beïnvloed door natuurlijke en politieke elementen
(zie de genealogische tabel). Zwentibold, een bastaardzoon van Arnulf van Karinthië, was eigenlijk de eerste,
wel als koning van Lotharingen, opgevolgd door
Lodewijk het Kind, die dan keizer werd. De rumoerige
Renier Langhals slaagde er in benoemd te worden, maar
Karel III nam het later voor zich, bij zijn inpalming van
Lotharingen. Zoon Giselbert verkreeg vervolgens de
benoeming, maar kwam in opstand en verloor het.
Hendrik I, de nieuwe keizer, nam het voor zichzelf.
Otto I schoof het door naar zijn schoonzoon Koenraad
de Rode, die evenwel ook in opstand kwam en diende
afgezet. Hij benoemde dan zijn broer Bruno aartsbisschop van Keulen tot aartshertog van Lotharingen.
Tegenover de blijvende onrust evenwel gingen ze samen
over tot een opdeling van Lotharingen (959), teneinde
dit gebied beter te kunnen beheersen en vooral om het
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beter te kunnen vrijwaren van dreigingen vanuit het
Westrijk.
Voor Opper-Lotharingen, het zuidelijk deel, benoemde
Otto I Frederik, schoonzoon van zijn zuster Hadwige.
De overerving van dit deel gebeurde verder zonder veel
problemen.
Voor het noordelijk deel, dus Neder-Lotharingen,
benoemt hij Godfried, paltsgraaf en graaf in Jülich, een
kleinzoon van zijn tante Oda, gehuwd met Gerhard de
graaf van Metz. Deze dient trouw zijn meester, maar
sneuvelt bij één van diens tochten in Italië (964). Op dat
ogenblik zijn de zonen van Godfried nog te jong, en is er
in de familie niemand die kan overnemen. Tevens stelt
hij de benoeming uit omdat hij zorgen heeft in Italië. Dit
wordt de eerste ‘sedes vacans’ periode.(964-977). Om
een snelle oplossing te hebben voor de dreiging uit het
westen, richtte Otto II dan het markensysteem in (965).
Een Amelrich krijgt de mark van Valenciennes, Herman
krijgt Ename en Godfried de Gevangene deze van
Antwerpen.
In die periode had Otto II nog problemen met de
rumoerige Renier’s en met Hendrik de Zänker.
In 977 is het probleem nog heel. Otto II ziet geen andere
oplossing dan Karel, de zoon van zijn tante Gerberga,
zus van koning van Frankrijk. Dit zou zijn broer
Lotharius er moeten van weerhouden om Lotharingen te
willen veroveren. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon
Otto.
In 1012 na de dood van Otto, zal Hendrik II dan
Godfried van Verdun, achterkleinzoon van bovenvermelde Oda benoemen. Later zal de hertogtitel
overgaan aan diens broer, en vervolgens de neven.
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GOKKEN om LOTHARINGEN
1043-1056
Historici beschrijven meestal geschiedenis van regionale gebieden, doch verwaarlozen dan dikwijls de weeerslag ervan in de
andere gebieden. Gebeurtenissen in één gebied kunnen inderdaad duidelijke implicaties hebben in de omgeving. De eminente
historicus J.Dhont belicht zo een duidelijke samenhang van feiten in West-Europa rond het jaar 1050. Tussen 1031 en 1043 had
koning Hendrik I van Frankrijk een conflict met Blois, Chartres, Tours en Champagne, een revolte onder leiding van Thibaut
van Blois en Eudes van Champagne. Hierbij had hij de steun van de graaf van Anjou. Deze laatste, Geoffrey Martel, kreeg
Tours op voorwaarde dat hij het veroverde, wat in 1044 een feit was. Nadien veranderde Anjou, die ook graaf was van
Aquitanië, Vendôme en Maine, van kamp.
In die tijd woedde in Normandië een burgeroorlog met Willem van Normandië, had Robrecht in Bourgondië zijn macht nog niet
ten volle gevestigd was, was het in Blois-Champagne eerder rumoerig. Anderzijds was Boudewijn van Vlaanderen eerder
gericht op de gebieden over de Schelde. De sterkste concurrent van Hendrik I werd dus de graaf van Anjou. Daarenboven zal
Agnes, de schoondochter van Geoffrey Martel, keizer Hendrik II huwen, zodat Hendrik I van Frankrijk zowaar tusen twee
vuren kwam. Agnes had bovendien connecties met Bourgondië en Italië. In april 1043 proberen beide Hendrikken te Ivois de
plooien glad te strijken.
Hendrik I stond dus tegenover Anjou en tegenover keizer Hendrik III. Daarenboven roerde Godfried met de Baard de rebellie in
Lotharingen. Deze bekomt de steun van Hendrik I tegen de keizer. Hendrik III zal nu Boudewijn V van Vlaanderen paaien met
markgraafschap van Antwerpen, die hij afnam van Godfried. Vergeten we niet dat Boudewijn de schoonbroer was van Hendrik
I. Godfried werd inderdaad ont-zet, maar verzoende zich een jaar later, maar rebelleerde opnieuw.
Terwijl Hendrik III naar Italië is rijpt het idee op voorstel van Boudewijn (?) om Aken binnen te vallen. Bisschop Wazo van
Luik kan Hendrik I afwenden, mogelijk ook omdat Geoffrey van Anjou terug uit Italië is. Alleszins vertoefde Hendrik I
opvallend veel in de noordelijke grensgebieden.
Een opstand in 1047 in Normandië dwingt Hendrik I naar deze streek, waar hij samen met Willem van Normandië de rebellie
onderdrukt. Het komt tot een Veldslag te Val-es-Dunes, gevolgd van een Verdrag met deze tegen Anjou gericht.
Een verbond van Hendrik I in 1044 met Godfried met de Baard, een dreigende invasie van Lotharingen en een afspraak met
Willem van Normandië zijn gericht tegen Hendrik III. Deze is onmachtig gezien de perikelen in Lotharingen. Boudewijn V
heeft regelmatig contact met koning Hendrik I.
Het komt dan toch tot een nieuwe bijeenkomst te Ivois in 1048. Aldaar zou Hendrik I zeer dreigend zijn opgetreden. Hij wenste
niet minder dan een breuk tussen hem en Anjou. Hendrik III zou hem een deel van Lotharingen hebben beloofd.
Geoffrey Martel van Anjou roert zich tussen 1045 en 1048. Hij heeft Tours, maar niet de Maine waar hij in conflict komt met
bisschop Gervais. Deze regelt zelfs een huwelijk tussen Hugues I van Maine met de dochter van Thibaud van Blois, tegen de
zin van Anjou. Het gevolg is dat Geoffrey de Maine binnenvalt en de bisschop gevangen neemt. Hendrik I ziet zich
genoodzaakt tussen te komen. Hij laat dan de lotharingische rebellen in de steek, laat Willem van Normandië Maine en Alençon
nemen, terwijl hij zich in de Touraine ophoudt. Geoffrey valt nu de kroon-domeinen aan, wordt zelfs heer in Maine na de dood
van Hugues I.
Intussen was de opstand in Lotharingen in 1050 ten einde. Maar een nieuw feit is dat Geoffrey Martel zijn vrouw Agnes
verstoot. Daardoor verliest hij wel het beheer over Aquitanië en Gascogne en breekt hij met Hendrik III, daar dochter Agnes uit
zijn eerste huwelijk was. Dit resulteert in een felle verzwakking van Anjou, waar daarenboven een opstand optreedt in
Aquitanië. Geoffrey kan niet anders dan opnieuw een vergelijk te zoeken met Hendrik I, die hierin een goede bondgenoot ziet
om Normandië te verzwakken. Het komt in 1051 tot een akkoord.
Boudewijn VI huwt met Richilde van Henegouwen (c1053), zeer tegen de zin van Hendrik III, wat tot spanningen leidt en dan
een open oorlog. Hendrik I steunt wel Boudewijn en vraagt nogmaals aan Hendrik III de cessie van een deel van Lotharingen,
wat Hendrik III uitstelt. Inmiddels bereidt Hendrik I de oorlog voor tegen Normandië. De keizer zoekt nu toenadering met
Theobald van Chartres, die effectief begoed wordt.
Moet hierachter niet een maneuver gezien worden van Agnes van Bourgondië, verstoten door echtgenoot en door zoon? Deze
beiden strijden nu tegen Anjou, maar komen tot een vrede in 1053. Dat Thibaud een alliantie maakt met de keizer, dat Agnes nu
naar Thibaud gaat en een oorlog tussen Geoffrey Martel van Anjou en Thibaud van Blois woedt, minstens tot 1057 lijkt wel te
wijzen op haar invloed. Agnes, verstoten, wilt zich waarschijnlijk wreken. Zij wou haar man ophitsen tegen Theobald van
Chartres, doch deze weigert hierop in te gaan. Theobald had Tours en Touraine verloren aan Geoffrey in 1044.
Agnes was ook de schoonmoeder van keizer Hendrik III en dan ziet men dus Theobald bij de keizer komen. Agnes heeft hem
vermoedelijk een aantal goederen in Lotharingen beloofd, mits een oorlog te ontketenen tegen Anjou. De keizer is dit niet
ongelegen en Thibaud gaat de strijd aan, wel ten voordele van Hendrik III, omdat Geoffrey een bondgenoot was van Hendrik I,
wat tot diens verzwakking zou leiden. Deze oorlog zou nog lang na Hendrik III duren.
De keizer wantrouwde de neutraliteit van Hendrik I in zijn oorlog tegen Boudewijn en wantrouwde tevens de belofte in zake
Lotharingen. Daarenboven was Hendrik I sterk betrokken in de oorlog tegen Normandië en kon hij Boudewijn V niet steunen,
zodat deze laatste uiteindelijk moest toegeven.
In 1056 komen de twee Hendrikken dan terug bijeen te Ivois. Hendrik I was zeer ontstemd over het uitblijven van de vervulling
van de belofte, maar Hendrik III weigerde deze belofte blijkbaar te voldoen. Dit leidde tot een breuk tusen beiden. Als op 5
oktober 1056 Hendrik III komt te overlijden verbreekt Hendrik I elk contact.
Zo eindigde de laatste episode in de twist tussen de eerste niet-Karolingers van Frankrijk en Duitsland met als twistappel
Lotharingen. Het lijkt er dus op dat de keizer aan de winst bleef. Anderzijds moet gesteld worden dat Hendrik I nooit in staat
zou geweest zijn zowel materieel als finantieel om Lotharingen te veroveren. Hendrik I hield de rebellen aan het lijntje, gaf
enkel morele steun om de macht van Hendrik III enigzins te verzwakken. Hij kon zijn eisen niet waar maken. Uiteindelijk was
zijn Lotharingen-politiek eerder bijkomstig en meer defensief.
Om de alliantie tussen Anjou en de keizer te beantwoorden die overigens dreigend was voor Frankrijk, moest Hendrik I zich
wel moeien in Lotharingen om Hendrik III af te leiden. Toch lijkt het er op dat Hendrik I ten slotte het pleit verloor. Hij dacht
gebiedsuitbreiding te bekomen zonder veel moeite. Zijn voornaamste doel was immers de alliantie tusssen Geoffrey en Hendrik
III te dwarsbomen en dit heeft hij wel bereikt (Vrij naar J.Dhondt, 1946)

