
  DYNASTIEËN en FAMILIES
In Lotharingen zowel als in Oost-Frankenrijk werd het 
politieke toneel beheerst door een aantal families die  
uit-groeiden tot werkelijke dynastieën. Onderling 
voerden ze vaak een bittere strijd zowel om invloed als 
om macht. In het Neder-Rijn gebied ging het vooral om 
de Ansfrieden en de Matfriedingers, en in Oost-
Frankenrijk, wat betreft vooral Lotharingen, om de 
Konradiners en de Ezzonen.

De ANSFRIEDEN

Het gebied  tussen Maas, Waal en Lek was van de 8e tot 
de 11e eeuw het gebied van de Ansfrieden. Reeds ten 
tijde van Lotharius II wordt een Ansfried vermeld als 
paltsgraaf van Nijmegen, en als graaf van de Betuwe. 
Die familienaam lijkt alomtegenwoordig in dit gebied.

De eerst vermelde Ansfried I is graaf van de Betuwe en 
tevens de laatste paltsgraaf van Lotharingen onder 
Lotharius II. Zijn opvolger is Ricfrid,  vermeld als graaf 
van de Betuwe rond 987, gehuwd met een Herisindis. Zij 
hadden naast dochters,  vier zonen, (Volgens Stern drie) 
Irmfried I, Nevelong en Balderic, bisschop van Utrecht 
918-977. Nevelong huwt een dochter van Regnier II en 
Rodolf wordt genoemd als praeses en een Ehrenfried, 
waarover verder meer. Nevelong krijgt twee zonen, 
Balderic I, bisschop van Luik (953-956) en Rodolf, 
vader van Giselbert. Deze heeft ook twee zonen, Arnoul, 
graaf van Haspengouw en Balderic II,  ook bisschop van 
Luik (1008-1018) (Vander Kindere).
In hetzelfde gebied vindt men in de 10e eeuw een 
Ansfried als bisschop van Utrecht.  Hij wordt vermeld in 
de Maasgouw als ‘eigenaar’  van het graafschap Hoei,  dat 
hij bij zijn aantreden doorgeeft aan de bisschop van 
Luik. Deze is de zoon van een Lambert, gehuwd met een 
dochter van de hogervermelde Ricfrid,  tevens neef van 
keizerin Mathilde (zie Genealogie). Een oom van 
Lambert was Ehrenfried (= Ansfried), zoon van 
Ricfrid, niemand minder dan de ‘graaf der 15 
graafschappen’ vermeld in Ripuaria. Deze Ehrenfried is 

beter bekend als Ezzo, de paltsgraaf aan de Rijn. Hij was 
graaf o.a. van Zulpich-gouw, Bonngouw, Tubalgo, 
Keldagouw, Hoei, - waar hij werd opgevolgd door 
Folcuin -, voor de Betuwe, Taxandrië en de Masgouw, 
misschien ook Hattuaria (1).

Een eerste vermelding van Ansfried I is bij Widukind 
van Corvey in 973. Wanneer Gislebert van Lotharingen 
in 939 te Andernach verdronk in zijn revolte tegen de 
keizer, konden zijn ‘gezellen’ Ansfried en Arnoul 
vluchten naar de burcht van Chèvremont. Immon, een 
partijganger van keizer Otto II,  stelt aan Ansfried een 
huwelijk voor met zijn dochter, maar Ansfried wordt zo 
gevangen genomen. Aan Ansfried wordt door Otto II 
genade verleend en wordt rond 957 voogd van de abdij 
van Gembloers.(Dierken) Ansfried was een familielid 
van St.Guibert,  de stichter van deze abdij. Een broer van 
Ansfried, Lambert, en diens zoon Ansfried II waren 
milde gevers voor die abdij.

Ezzo overleed zonder erfgenamen, zodat zijn ‘rijk’ werd 
verdeeld. Het grootste deel ging naar neef Ansfried, die 
voor zijn aantreden als bisschop, graaf van Taxandria 
was evenals graaf van Hoei en van Masau. Tubalgo ging 
naar de later befaamde Balderic, gehuwd met Adela, 
dochter van Wichman van Hamaland, weduwe van 
Immed. Balderic zou een onwettige zoon zijn van Ezzo.
Volgens A.Stern was Balderic’s moeder een Gerberga en 
zijn oom Godfried, prefect van Utrecht. Deze Godfried 
moet Godfried van Verdun zijn, ook bekend als ‘de 
Gevangene’. Deze was ook in 973 markgraaf van 
Ename. Gerberga is dus volgens hem te plaatsen in de 
familie der Verdun’s. Zij is derhalve een dochter van 
Gozelo van Bidgouwen Uda van Jülichgouw. Bisschop 
Ansfried had voor zijn aantreden één dochter. Zij werd 
abdis in de abdij van Thorn. De erfenis van Ansfried 
ging over naar zijn neef Balderic. 
(1) Zie hierover meer in het hoofdstuk der Paltsgraven

De Ansfrieden en hun relatie met de Huizen van Henegouwen, Brabant, Loon en de Liudolfinger
                      (Opgesteld naar de tekst van Vander Kindere L.)  Deze wordt nu zeer sterk betwijfeld o.a. zie Dierken A. - 

 Zo is Mathilde van Ringelheim zeker geen  zuster van bisschop Robert van Trier.



Ansfried I,  de ‘graaf der 15 graafschappen’ wordt 
gemeld in 965-968 als graaf in Teisterbant en in 969 als 
graaf in Taxandrië.Hij is getuige bij een oorkonde in 968 
waarmede Gerberga, op dat ogenblik weduwe van 
Gislebert van Lotharingen en van Lodewijk IV van 
Overzee, haar domein te Meerssen schenkt aan de abdij 
van St.Remi te Reims,  alwaar zij wenste te worden 
begraven. Ansfried I overleed kinderloos. Zijn goederen 
gingen over naar zijn neef Ansfried II en naar de abdij 
van Thorn, die deze rond 980 laatste gesticht had 
(Dierken).

Ansfried II werd geboren omstreeks 945 als zoon van 
Lambert. Hij huwde met Heresinde en kreeg een dochter 
Benedicta, die abdis werd in hun abdij.  Ansfried werd 
eerst opgevoed bij zijn oom Robert, bisschop van Trier 
en later door zijn oom Ansfried II toevertrouwd aan 
Bruno, aartsbisschop van Keulen. Als ridder vergezelde 
hij de keizer naar Italië. Na de dood van zijn echtgenote 
Hersewinde wenste hij monnik te worden doch Otto II 
en  Notger van Luik konden hem overtuigen bisschop te 
worden van Utrecht, na de dood van bisschop 
Boudewijn (995). Alsdan moet hij afstand gedaan 
hebben van de abdij van Thorn ten voordele van de 
bisschop van Luik.  Andere goederen gingen naar het 
bisdom Utrecht. Hij overleed in 1010.
Ook bevestigde keizer Heinrich II de overdracht van het 
Waverwoud, tussen Mechelen en Heist op den Berg, aan 
bisschop Balderic van Luik. 
Balderic had reeds van vader Ehrenfried Tubalgo, de 
Betuwe,  delen van Hamalant, vier graafschappen uit 
Oost-Frisia, evenals waarschijnlijk Drente en de Veluwe.

Daarenboven had zijn echtgenote domeinen in de 
Veluwe van haar vader Wichman meegekregen. 
Bovendien was hij zo sluw dat hij van zijn neef 
Godfried, een minus habens, Hattuaria had afgenomen. 
Diens zuster was gehuwd met een zoon van Egbert 
Eénoog (zie Friesland).  Bij de afzetting van Balderic, 
die ongeveer vogelvrij werd verklaard door Koenraad II 
en verbannen, gebeurde er een grote herschikking van de 
goederen (zie Hamalant). Deze goederen waren gelegen 
over vrijwel alle Noord-Nederlandse gebieden. Balderic 
zelf kon wel schuilen in het kasteel van Heimbach, 
eigendom van de familie van Adele. Hij stierf in 1021.

De MATFRIEDINGERS

Gedurende de Middeleeuwen vormden de Matfrie-
dingers de belangrijkste dynastie in het Beneden-
Rijngebied. Het kerngebied van de Matfriedingers was 
gelegen aan de ‘frankisch’ Rijn, in de Bidgau, Woevre, 
het land van Metz, de Bliesgau, de Chaumontoise 
gebieden langs de Saar en de Moezel.  Na Lodewijk de 
Vrome verkregen zij ook enige invloed in Jülich, 
Zulpich en in de Eifelgau. Zij waren de eerste om zich 
bij het afsluiten van het Karolingisch tijdvak op te 
dringen in dit gebied.  In zekere zin gaven de 
Matfriedingers de aanleiding tot het ontstaan van andere 
dynastieën, hoewel dit pas op gang kwam na de 10e 
eeuw.
Terwijl in 906 de Konradiners strijden in Franconië, 
vallen Gerard 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, nam Reginald I het roer van Lotharingen in 

handen en benomet zich als missus dominicus. Wanneer 
Lodewijk het Kind in 910 overlijdt gaat de Lotharin-
gische 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 
Reginald I als hertog van Lotharingen (912) (F.Brabant).

Wanneer Giselbert zich in 925 onderwierp aan koning 
Hendrik I werd Lotharingen een integraal deel van het 
Oostrijk. Dit werd ‘beklonken’  door een huwelijk van 
Giselbert met Gerberga van Saksen, een dochter van 
Hendrik I. Vrij vlug nadien bekleedden de Matfrie-
dingers het ambt van paltsgraaf,  vervolgens met herto-
gelijk ambt in Neder-Lotharingen, dit laatste na de 
splitsing van Lotharingen in 958.
Hoewel niet minder machtig in Opper-Lotharingen, 
waren ze trouwe aanhangers van keizer Lotharius en 
diens opvolger Lotharius II. Anderzijds stonden ze 
vijandig tegenover de Konradiners, zodat ze tijdens de 
periode van Lodewijk het Kind, eerder wegdeemsterden. 
In deze periode hadden de Konradiners, de gebieden in 
handen in Noord-Ripuarië, wat wel enigzins buiten hun 
normale invloedsfeer van Hessen was. De Konradiners 
waren zeer invloedrijk in Zuid-Ripuarië, wat duidelijk 
gedocumenteerd is na 925. In het kader van de 
animositeit tegen de Konradiners kan men begrijpen dat 
de Matfriedingers aan de basis lagen van de beslissing in 
911 om met Lotharingen niet in het Rijk van koning 
Koenraad I op te gaan.

Na de dood in 910 van Gerhard, graaf van Metzgouw, 
bleef zijn broer Matfried nog alleen over en deze was 
duidelijk aanwezig in de streek van Metz. Van de zonen 
van Gerhard, was Godfried paltsgraaf en Wigfried 
aartsbisschop van Keulen.  Samen hadden ze het voor het 
zeggen in de Beneden-Rijn. Later vindt men bv. 
Godfried als graaf van Jülichgouw en Sunderscas en 
zijn zoon Godfried (†964) werd graaf van Keulengouw. 
Zo ontstond een aaneengesloten gebied langs de 
linkeroever in Ripuarië. Zij konden dit evenwel niet 
verder uitbouwen. Jülichgouw en Sunderscas gingen wel 
over naar de nakomelingen van Godfried, maar 
Keulengouw werd opgenomen in het domein van de 
aartsbisschop van Keulen.

Hertog Godfried werd waarschijnlijk opgevolgd door 
zijn neef Richer. Na diens vroegtijdige dood (972 vlg 
Jackman, 986 vlg. anderen) bleef er toch een 
aanwezigheid van Matfriedingers. Wel waren zo goed 
als alle gebieden zowel ten noorden als ten zuiden van 
de Matfriedingers-zone nu in handen van de Ezzonen, 
die door de Konradiners daar waren ‘toegelaten’ in 945.
Men neemt aan dat graaf Ehrenfried van Bliesgouwde 
‘stamvader’ is van de Ezzonen. Uiteindelijk ging ook het 
ambt van paltsgraaf over naar de Ezzonen. Hoe de 
Ezzonen evenwel de jurisdictie over een aantal gebieden 
verkregen is niet meteen duidelijk.

In de tweede helft van de 9e eeuw was Eifelgouw, een 
deel van Ripuarië, in handen van één of meerdere 
Matfriedingers, maar aan het einde van de 10e eeuw 
onder de Ezzoon Herman. De pagi Eifelgouw en 
Zülpichgouw waren verenigd in de handen van graaf 
Ehrenfried (Ezzo) voor 945, dus voor de Ezzonen erfden 
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ze het van de Konradiners. Mag dus aannemen dat de 
Ezzonen afstamden van van de Matfriedingers. In 898 
was Alfwin, een typische Matfriedingersnaam, graaf van 
Eifelgouw.

Een paltsgraaf Godfried was een neef aan vaderszijde 
van graaf Adalhard  van Eifelgouwen graaf Alfwin van 
Eifelgouw moet beschouwd worden als de vader van de 
Matfriedinger Adalhard.  Enige tijd later blijkt Keulen-
gouw geërfd te zijn door de graven van Odenkirchen, 
vermoedelijk een jongere tak van de Matfriedingers.
Op het einde van de 10e eeuw waren er wel voldoende 
telgen in de Matfriedingersfamilie, zelfs al stierven ze 
eerder op jonge leeftijd. Ze bleken evenwel meer 
interesse te hebben voor Opper-Lotharingen dan voor 
Ripuaria. Toch hebben ze een kans gemist om in het 
noorden meer te bekomen.
De gebieden van de Beneden-Rijn gingen over naar de 
lijn die het graafschap Metz in Opper-Lotharingen in 
handen hadden. Gebhard I werd opgevolgd door een 
Richar, vermoedelijk zijn zoon, die nergens wordt 
vermeld in het Beneden-Rijngebied. Zijn zoon Gerhard 
II wordt wel gezien in dit gebied,  waarschijnlijk omwille 
van een huwelijksband. Zijn moeder is Ermentrudis, 
een dochter van graaf Werner (van Hasbanië ?), die 
Richer opvolgde in Neder-Lotharingen en werd ver-
moord in 973. Zo kon Gerhard II aanspraken maken op 
de gebieden van Batavia (Betuwe?) om zijn gebied in 
Ripuaria uit te breiden.

Vereenvoudigde Genealogie der Matfriedingers
naar Jackman.

In 1010 werd Gerhard II voogd van de dochters van zijn 
Matfriedingerneef Godizo en kon derhalve de aanspra-
ken van Godizo steunen. Godizo’s moeder, net als die 
van Gerhard, was zeer waarschijnlijk een dochter van 
Wernher.  Een zuster van Gerhard II was moeder van 
keizer Koenraad II, die een familieband had met de 
jonge graaf Liuthard.  De exacte genealogie der 
Matfriedingers is evenwel nog niet uitgeklaard. Wij 
geven hier de summiere stamboom opgesteld naar 
Jackman, maar ook enkele meer gedetailleerde die niet 
met mekaar overeenstemmen.
Bij de problemen in de Betuwe (Batavia), werden Adela 
en Balderic gesteund door Gerhard II van Metz, als neef 
van Adela en omwille van de gelijknamige relatie met de  
dochters van Godizo, waarvan Balderic voogd was. 
Wanneer Balderic1  in 1016 schuldig werd bevonden, 
verloor Gerhard II van Metz zijn status als erfopvolger. 
Hij hield nog alleen Jülichgouw en Sunderscas over die 
binnen de erflijn bleven. 

Deze gebieden werden omringd door gebieden die 
beheerd werden door de Ezzonen.

 Een overzichtskaart van de Rijn-gebieden (Ripuaria)
Uit Jackman D. - ‘The Konradiner’ 1990

De belangstelling van de Matfriedingers in Ripuaria ver-
dween al meteen.  Jülichgouw en Sunderscas werden 
later overgeërfd door de echtgnoot van een Matfrie-
dinger-dochter, een Ezzoner.  Gerhard en zijn afstam-
melingen zullen wel hun macht in Opper-Lotharingen 
verder uitbouwen. In 1046 werden ze zelfs hertog. De 
’Matfriedinger’-configuratie in Ripuaria ging dan over 
in de zeer uitgebreide Ezzonen-configuratie, die in 1036 
alle Ripuaria-pagi omvatte, behalve Keulengouw dat aan 
de aartsbisschop van Keulen toebehoorde. Na 1053 
kwam het zuidelijk deel van Batavia ook in handen van 
de Ezzonen, die langs moederszijde afstamden van de 
Matfriedingers.

De KONRADINERS

De Konradiners waren een ‘Duitse’ aristocratische 
familie die van de 9e tot de 11e eeuw nadrukkelijk 
aanwezig was op het politiek toneel.  De ‘Konradiner’ is 
een verzamelbegrip voor een frankisch gravengeslacht 
die tussen de 8e en de 11e eeuw in de Lahngouw en later 
in Oost-Frankenland (Hessen en Thüringen) een 
belangrijke machtspositie opbouwen.
Een eerste vermelding van de familie is er in 832 met 
graaf Gebhard in NiederLahngouw, vervolgens in861 
zijn zoon Adelhard, die het Frankenrijk regeerde naast 
Lodewijk de Vrome. De naam Konradiner werd aan deze 
familie gegeven door moderne historici en wijst op de 
‘afstammelingen’ van keizer Koenraad I (†918) en zijn 
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ooms, maar wordt ook in verband gebracht met de 
familie van de hertog Koenraad von Zwaben (†997).  De 
relatie tussen beiden is onduidelijk.

De Konradiners waren zowel als koning, als hertog en 
op andere ‘posten’ invloedrijk, zowel wat de keizers-
keuze betreft als voor de politiek van het rijk. Zij waren 
de agnatische - mannelijke - lijn afkomstig van een broer 
van koningin Hildegarde, één der echtgenoten van Karel 
de Grote (zie blz.). De beschrijving van de stamboom 
lijkt evenwel eerder een verward domein waarop 
Jackman zich verdienstelijk heeft gemaakt. We hebben 
geprobeerd om deze hier zo aanschouwelijk mogelijk te 
maken.

De doorbraak van de familie begon met Oda, een 
Konradinerin, de echtgenote van Arnulf van Karinthië. 
Haar afkomst is wel onduidelijk.  Koenraad de Oudere 
zou een bloedverwant zijn, ‘nepos’. Hij en zijn broers 
waren duidelijk naaste verwanten van de keizer, die hem 
in zijn strijd tegen de Babenbergers steunden, vanuit hun 
machtsbasis in Hessen, Thüringen en ‘Mainfranken’.
Na de dood van Arnulf waren de Konradiners als enige 
verwanten van de nieuwe koning, Lodewijk het Kind, de 
heersende familie van het Rijk.

De Babenberger Fehde (897-906)

De Babenbergers waren afkomstig van de streek rond 
Bamberg en heersten  van 976 tot  1246 als markgraven en 
hertogen in wat nu Oostenrijk is.
Poppo was in  de 9e eeuw graaf van Grabfeld, het huidige 
Hessen en Thüringen. Zoon Hendrik, genaamd markgraaf 
en hertog  van Franconië, sneuvelde in een gevecht met 
de Noormannen.
Dit conflict ging om de macht in  het Frankenland tussen 
de Babenbergers en de Konradiners en bereikte in het 
begin van de 10e eeuw zijn  hoogtepunt, tijdens het 
bewind van Lodewijk het Kind.

Aanzet tot het conflict  was wellicht de belening van 
bisschop Rudolf von Würzburg met  de stad terwijl  het 
markgraafschap over Thüringen aan de Konradiner 
Koenraad werd gegeven door keizer Arnulf. In 902 
verwoestten de Babenbergers  het gebied tussen het 
klooster Herzfeld en Fritzlar, waarbij  de Konradiner 
Eberhard sneuvelde. In 903 wordt  Bamberg belegerd en 
daarbij sneuvelde de Konradiner Koenraad. Lodewijk het 
Kind  verklaarde hierop Adalbert  von Babenberg tot 
rijksvijand. Een andere zoon Poppo, markgraaf van 880 
tot 902 werd door keizer Arnulf uit zijn ambt ontzet.
Na de succesvolle belegering van de burcht der 
Babenberger door de Konradiner Rudolf, bisschop van 
Würzburg, in 903 werden twee zonen van graaf Poppo 
onthoofd.
Aartsbisschop Hatto van Mainz, een aanhanger van de 
Konradiner, roept de overlevende Adalbert na de bele-
gering naar het koninklijk hof, maar deze weigerde en 
kon zich schuilen in de burcht Theres tot  906. Dan gaf hij 
toe maar werd ondanks een belofte gevangen genomen 
en ook onthoofd, wat het einde van het conflict 
betekende. De broer van Koenrad, Gebhard, werd  in 903 
hertog van Lotharingen en Koenraad’s zoon, Koenraad 
de Jongere werd in 906 tot hertog van Franconië 
benoemd, nadat hij de Babenbergers had overwonnen in 
de Slag van Fritzlar. Bij  deze sneuvelde Koenraad de 
Oudere.

Dit geslacht treedt voor het eerst naar voren in het Lahn-
gebied in de 9e eeuw. Zij waren na het Verdrag van 
Verdun verwikkeld in een machtstrijd met de Karo-
lingers, vooral in Lotharingen en Oost-Frankenland en 
om het aartsbisdom Trier,  waar ze vanaf de dood van 
Lotharius II hun macht konden concentreren . Ook 
waren ze na het Verdrag van Meersen (870) actief in de 
gebieden tussen Siegen en Mainz en nog meer 
zuidwaarts langs beide oevers van de Neckar.
Naast vele grafelijke rechten wijst hun hertogstitel op 
een macht gebaseerd op een politieke basis. Bij de 
zogenaam-de Babenberger- Fehde verkregen zij tussen 
897 en 906 een overwicht in Franconië en Thüringen. 
Gebhard kon in 903 het hertogdom Opper-Lotharingen 
bemachtigen.

De uitschakeling van de oudere Babenbergers was een 
belangrijk gegeven bij de aanstelling van Koenraad I 
(911). Daar deze weinig of geen verdere machtsuit-
breiding kon verkrijgen, leidde zijn broer Eberhard de 
Midden-Rijnse Frankische groep in 915 tegen hertog 
Herman van Saksen. De belangrijkste bondgenoten van 
de Konradiners waren de bisschoppen van Mainz, Hatto 
I en Heriger.
Na de dood van Koenraad I (23.12.918) leidde Eberhard 
zoals voorgesteld door zijn broer,  de aanbeveling in tot 
keuze van zijn tegenstrever Hendrik van Saksen. 
Eberhard was een trouwe volgeling van Hendrik I. 
Eberhard, broer van Koenraad, werd als hertog der 
Franken de opvolger en was een loyale volgeling van 
Hendrik I. Hij werd voor een korte tijd aangesteld als 
hertog van Lotharingen, eerder ‘stadhouder’ (926-928).
Hoewel hij ook het aantreden van Otto I (936) steunde, 
kwam Eberhard met hem in conflict ingevolge zijn 
autoritair optreden. Eberhard verzamelde rond zich de 
oppositiekrachten, terwijl zijn ooms, de graven 
Koenraad, Kurzbold en Udo, evenals hertog Herman van 
Zwaben, trouw bleven aan de keizer.

Nadat Eberhard was gesneuveld in de Slag aan 
Andernach (2.10.939) werd het Konradiner hertogdom 
niet meer heropgericht.  Zo verviel in het midden-Rijn-
Hessisch-Frankisch gebied de mogelijkheid tot een 
bundeling van regionale krachten. De ‘zijlijnen’  bleken 
van mindere betekenis, hoewel de afstammelingen van 
Gebhard in Lotharingen konden stand houden. Diens 
zoon Herman I verkreeg in 926 het hertogdom Zwaben 
en de Elzas.

De Konradiner-invloed in het zuid-westen van het Rijk 
bleef nog ruim 100 jaren duren. Het huwelijk van 
Koenraad II met Gisela verbond hen met de Saliërs. 
Ingevolge de rivaliteit met hertog Herman von Zwaben 
bij de keizerskeuze in 1002, stond Hendrik II vijandig 
tegenover de Konradiners. Hierbij sluit zijn betwisting 
aan van het huwelijk van de laatste afstammeling langs 
vaderszijde, graaf Otto von Hammerstein.

Alleszins kon de familie het hertogdom Zwaben, in 922 
geërfd en daarna weer verloren,  in 982 terug verwerven 
en behouden tot 1012. De mannelijke Konradiner-stam  
stierf uit  in 1036.
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De Konradiners vinden hun oudste stam bij een broer van Hildegarde, één der echtgenoten van Karel de Grote

De EZZONEN

De Ezzonen waren één der machtigste families in het 
gebied van de Neder-Rijn,  gedurende de tweede helft 
van de 10e eeuw. De Ezzonen waren een hoogadelijk 
geslacht, afstammend van de Lotharingische paltsgraaf 
Ezzo (R.1020-1034). Tijdens het Ottoonse en het 
Salische tijdperk waren ze de voornaamste.  De 
Duitssprekende Frankische adel in Neder-Lotharingen 
overvleugelde later de paltsgraaf-familie der Ezzonen. 

De meeste eigendommen kwamen in 945 toe aan 
Ehrenfried (ook genoemd Ezzo),  de stamvader van 
deze familie,  nadat de Konradiners zich hadden 
teruggetrokken uit de gebieden aan de linkeroever van 
Ripuaria, om tegemoet te komen aan de wens van hertog 
Koenraad van Lotharingen, een Konradiner-verwant en 
schoonzoon van keizer Otto.  Hun genealogie is evenwel 
slecht gekend, voornamelijk omdat de Vikings destijds 
de klooster-archieven hebben vernietigd. 

De eerst bekende persoon is een Ehrenfried, die 
bezittingen had in Alzay, boven Mainz. Ook hadden ze 
toen blijkbaar al Huy (Hoei) en Cornelimünster, evenals 
Mühlgouw, dus vooral gelegen  aan de Beneden-Rijn tot 
Keulen. Deze had hij bekomen wegens zijn heldhaftig 
optreden in de Slag van Lechfeld (955). 
Hij is ons bekend in Zülpichgouwin 942, in 945 in 
Bonn-gouw, in 947 in Hattuarigouw, in 948 in 
Tubalgouw, in 950 in het zuidelijke Ruhr of Keldach-
gouw gelegen Hubbelrath en zelfs als graaf van het 
‘Belgische’ graafschap Huy/Hoei. Ook wordt hij 
vermeld als voogd van de abdij van Stavelot en eigenaar 

van verschillende goederen in Haspengouw.
Een graaf Ehrenfried vermeld in 966 in Mühlgouwen in 
982 in Haspengouw, is zeer waarschijnlijk een broer van 
Hermann.

Bij zijn huwelijk met Mathilde werd Ezzo door keizer 
Otto II rijkelijk begiftigd, met name met Salz-Neustadt 
aan het Frankische Saale, Coburg-Saalfeld, Orla-gouw 
en andere landgoederen in Thüringen, zodat hij ook 
aldaar een voet aan de grond kreeg. Het zwaartepunt van 
hun bezittingen lag ten zuiden en ten westen van Alzay 
bij Mainz, aann de linker oever van de beneden-Moezel 
(Eifelgouw en Mainfeldgouw) en rond Keulen, wat 
uiter-aard tot conflicten leidde met de aartsbisschop van 
Keulen.
Ehrenfried bekwam het hele linker-oever gebied van 
Ripuaria, inclusief Hattuariia maar niet Jülichgouw, 
Keulen-gouwen Sunderscas, die aan de Matfriedingers 
toebehoorde. Hij bezat wel ook Ruhrgouw, de meest 
noordelijk pagus op de rechteroever, terwijl de 
Konradiners in de andere pagi bleven als Avelgouw en 
Deutzgouw, op de linker oever. Zijn opvolger Herman 
voegde er later Avelgouw bij.

Ehrenfried had de goederen van zijn vader geërfd, 
ongetwijfeld graaf Adalbert en van graaf Alfwin, zijn 
waarschijnlijke grootvader. Alfwin was vermoedelijk 
een broer van graaf Adalhard van Möselgouw, uit de 
recht-streekse lijn van de Matfriedingers.

Bij de broers en zusters van Herman moeten vernoemd 
worden bisschop Poppo II van Würzburg (R.961-983) 
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en Richwara, gehuwd met markgraaf Leopold I van 
Oostenrijk. Een zuster van Ehrenfried huwde graaf Ernst 
IV van Saalfeld.

De noordelijke pagi maakten deel uit van Hattuaria, 
hetzij van noord naar zuid, Düffel, Keldagouw en 
Mühlgouw. Voor de deling van het Karolingische Rijk 
hoorde een deel hiervan aan een ‘ducatus Ripuarium’, 
maar verder is daar niets over bekend, noch in hoeverrre 
deze zich verhielden met de Ruhrgouw aan het oosten.
We weten bv. enkel dat Keldagouw werd bestuurd door 
een graaf Unroch, na een graaf Ehrenfried. Een 
Koenraadiner, Koenraad de Jonge, volgde een Eberhard 
op, nadat de eerste markgraaf van Thüringen was 
geworden. Andere aanwijzingen duiden op het feit dat er 
in de Hattuaria-linkeroever twee gerechtelijke districten 
waren, één noordelijk en één zuidelijk.

De politieke interesse van de Ezzonen ging voornamelijk 
naar Neder-Lotharingen. Zij beschikten over een uitzon-
delijk aantal allodia, graafschappen, rijks- en kerklenen 
op beide oevers van de Rijn,  de Niers en de Maas, van  
Haspengouw tot in het Westfaalse Sauerland rond 
Menden, Attendorn en aan het Rothaar-gebergte.

De eerste ‘vaststaande’  stamvader van het geslacht der 
Ezzonen is Herman I Pussilus, de kleine, vermeld in 
970 en  972 in Bonngouw, in 976 in Gerusheim bij 
Düsseldorf, in 975 en 978 in Eifelgouw, in 981 in 
Zülpichgouw als graaf en vanaf 989 ook als paltsgraaf. 
Gehuwd met Helwig van Dillingen erfde hij heet 
grootste deel, maar werd ook paltsgraaf in Lotharingen. 
Hij overleed in 996.

Als paltsgraaf had Herman de controle over de fiscus 
tussen Rijn en Moezel met de daarbij horende wouden. 
Tevens was hij een invloedrijk personage in het politiek 
gebeuren, vooral wanneer het rijk bij de dood van Otto II 
(983) in een kritische fase belandde. De Ezzonen 
verkregen ook een belangrijke invloed in de streek van 
Aken en wel in dienst van de keizerinnen Adelheid en 
Theophanu, wat de vele voogdijschappen verklaart, 
evenals het huwelijk van Ezzo met Mathilde,  een 
dochter van Otto II. Dit huwelijk verhoogde het prestige 
van de Ezzonen. Zij verwierven vele allodia en 
graafschappen en bekleedden verschillende posten aan 
het hof, evenals voogdijen en waardigheden van 
kerkelijke en wereldlijke aard, als aartsbisschop, in 
abdijen en hertogelijke titels.

De plotse dood van Otto II (983) bracht een ommekeer 
in de verhouding tussen de paltsgraven en het 
koningshuis. Op dat ogenblik lijkt de aartsbisschop van 
Keulen, Heribert, de sterke man te zijn en in wezen 
kanselier van zowel Italië als het Rijk.
Hendrik II poogde reeds de troon over te nemen. De 
zonen van Ezzo, gehuwd met Mathilde een dochter van 
Otto II, konden wel enige aanspraak maken op de troon. 
Zoon Otto III was slechts 3 jaar oud. De ‘groten’ van het 
rijk zouden zich hebben uitgesproken voor de hertog van 
Zwaben. Ezzo moet zich tegen Hendrik II hebben verzet, 
omdat deze vele van zijn bezittingen had in beslag 
genomen.
Afgezien van het feit dat zijn zonen werden genegeerd 
voor de troonsopvolging, had Ezzo voldoende redenen 
om  de keizer slecht gezind te zijn. Hendrik II had bij 

zijn aantreden de goederen in beslag genomen, die de 
paltsgraaf ‘ex hereditate nobilissimae suae conjugis 
possederat’.  Het is niet bekend of het de goederen van 
Mathilde betrof en of Ezzo aanspraken deed na de dood 
van Otto III op het Ottoonse erfgoed.
In 1002 stierf Otto III op de leeftijd van 22 jaar.
Met Ezzo verbonden zich later de Luxemburgse schoon-
broer  van de keizer Siegfried II, die sedert de dood van 
de aartsbisschop Liudolf vergeefs had gepoogd de zetel 
van Trier te laten bezetten door zijn broer Adalberon, 
proost van St.Paulus,  teneinde zijn macht in het 
Moezelgebied te versterken.  Dit zou hem tenslotte wel 
lukken. Dit was de aanleiding tot de Möselfehde. 

De Möselfehde

In het jaar 1008 sterft de aartsbisschop van Trier Liudolf. 
De hertog van Luxemburg laat door het kapittel zijn broer 
Adalbero, proost van St.Paulus, benoemen. Dit  is niet 
naar de zin van keizer  Hendrik II, die Meningaud laat 
benoemen, met de goedkeuring van de Paus. Adalbero, 
met de steun van de Luxemburgers blijft Trier bezetten, 
spijts een militair ingrijpen van de keizer, zodat 
Meningaud zich in Koblenz moet vestigen. Enkel bij  de 
dood van Meningaud in 1015 zal Adalbero zich 
terugtrekken. Poppo van Babenberg wordt tot nieuwe 

De inbeslagname van de goederen deed Ezzo er toe 
besluiten zich aan te sluiten bij de Luxemburgse rebellie, 
de Möselfehde.

In 1011 zou op de Rijksdag van Mainz een vergelijk 
moeten gevonden worden. Ezzo vond dat hij onrecht-
matig was behandeld en achtte de beslissing onaanvaard-
baar. Hij verliet de vergadering en trok zich terug in 
Odernheim, zijn ‘versterkt’  kasteel, niet ver van Alzey, 
een oud bezit van de Ehrenfrieden. De keizer was 
hierover zeer ont-stemd. Hij nam het aanbod aan van 
Theodoricus/ Diederik van Opper-Lotharingen om de 
paltsgraaf gewapenderhand terug te brengen. Deze 
kwam met een grote troepenmacht en belegerde de 
burcht,  waarbij het tot een bloedig gevecht kwam. Ezzo 
had de steun van zijn neef, de zoon van zijn broer 
Hezelin. Het leger van de hertog werd volledig verslagen 
en de hertog werd zelfs gevangen genomen en 
opgesloten in Tomburg, ten zuiden van Rheinbach.  Dit 
wapenfeit bezorgde Ezzo een grote faam.

Hierop haalde Hendrik II bakzeil. Hij zag in dat  verzoe-
ning een betere oplossing was. Mogelijks was de 
‘kinderloosheid’ van keizer Hendrik II een reden om met 
de paltsgraaf tot een vergelijk te komen, na diens 
ingrijpen in de Möselfehde. Hij schonk aan Ezzo en zijn 
kinderen het eiland Kaiserswerth met alle ‘toebehoren’, 
evenals de koningshoven Duisburg en Saalfeld met nog 
andere goederen als schadeloosstelling. Zo kon hij ook 
de vrijlating bekomen van de hertog. Maar de zonen van 
Ezzo werden over het hoofd gezien bij de keizerlijke 
successie, na de dood van de kinderloze Hendrik II.
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De Ezzonen en de Troonopvolging

Drie maal hebben de Ezzonen gegrepen naast de troon.
Een eerste maal na de dood van Otto III (1002) wanneer 
de Hendrik II zijn verre verwant Liudolf, zoon van Ezzo, 
verhinderde Otto III  op te volgen, waar-schijnlijk 
omwille van zijn leeftijd.
Vervolgens werd Liudolf dan uitgesloten omwille van de 
‘Hammerstein affaire’ in 1024, doch veeleer als uitvlucht. 
Gozelo I verzette zich overigens (1024-1025) tegen de 
benoeming van Koenraad II, ter verdediging van de 
kandidatuur van zijn familielid Liudolf.
Wegens het uitblijven van een zoon-erfgenaam, over-
woog Hendrik III zijn  dochter Mathilde te laten huwen 
met de Ezzoon Koenraad, die daarvoor werd benoemd tot 
hertog van Beieren (1040). Koenraad zou dat hebben 
afgewezen - of bij  de geboorte van zoon Hendrik IV 
(1050) in  ongenade gevallen - en werd afgezet. Zijn 
daaropvolgende opstand en verbond met de Hongaren 
werd gestraft door de gifdood in 1055.

Hendrik II had een goede reden om zich te verzoenen 
met Ezzo, door diens dochter Richenza, het ‘meest 
nabije’ familielid van de keizer te betrekken, hoewel zij 
slechts 13 à 15 jaar oud was, bij de Vrede van 
Merseburg (1013). Haar huwelijk met Mieszko II van 
Polen moet gezien worden in het kader van een 
ontspanning tussen het Duitse Rijk en Polen. Later zou 
daarop het Vredes-verdrag van Bautzen  in 1018 
volgen, waarbij Polen Lusatia toegewezen kreeg.

Paltsgraaf Ezzo kon dat reusachtig bezit wel verzamelen 
maar was niet in staat een duurzame heerschappij tot 
stand te brengen, hoewel hij tien kinderen had. Rond het 
jaar 1030 was vrijwel het hele gebied ten zuiden van 
Keulen onder controle van de Ezzonen.

De oudste zoon Liudolf overleed nog voor zijn vader in 
1031 en in 1033 overleed zijn oom Hendrik/Hezelin.  In 
1107 is alleszins een paltsgrafelijk rijksleen Alzey in het 
bezit van graaf Hendrik van Zutphen, waarschijnlijk via 
een dochter van Liudolf.

De tweede zoon van Liudolf, Koenraad, kreeg van de 
keizer uiteindelijk het hertogdom Beieren. Om ondui-

delijke redenen werd hij enkele jaren later, in 1053 
afgezet (en verbannen ?). Het is niet onmogelijk dat deze 
Koenraad na de geboorte van de troonopvolger Hendrik 
IV zijn aanspraken op de troon op weinig vreedzame 
wijze zal hebben laten gelden. Na het overlijden van 
Koenraad en zijn bovenvermelde broer Hendrik, was de 
mannelijke lijn van de oudste zoon van Ezzo 
uitgestorven. Ezzo zelf overleed pas in 1034.

Een waardige opvolger van Ezzo werd zijn zoon Otto. 
Samen met broer Herman, de aartsbisschop van Keulen, 
steunde deze keizer Hendrik II in diens strijd tegen de 
rebellerende Godfried met de Baard en Boudewijn van 
Vlaanderen. Hiervoor kreeg hij het hertogdom Zwaben 
in 1045. Op de weg naar Tomberg om zich bij de keizer 
aan te sluiten voor de expeditie tegen Friesland, stierf hij 
onverwacht (1047).

Hendrik Furioso genoot wel enig aanzien bij de 
vorsten. Hij verkreeg van keizer Hendrik III in 1045 de 
titel van Paltsgraaf, nadat Otto was benoemd tot hertog 
van Zwaben. Wanneer Hendrik III ernstig ziek werd, 
ontstond een complot tussen verschillende vorsten en 
bisschopen o.a. de hertog van Beieren, Hendrik van 
Luxemburg en Otto, de hertog van Zwaben. Zij wensten 
Hendrik Furioso als troonopvolger aan te duiden. Maar 
de keizer genas, zodat deze nieuwe moge-lijkheid om 
een Ezzoner uit de machtige Lotharingische familie op 
de troon te plaatsen, mislukte.

De Ezzonen konden deze invloed slechts gedurende een 
halve eeuw behouden, waarna hun macht zou wegdeem-
steren. Richenza (†1063) werd uitgehuwelijkt aan 
koning Mieszko II van Polen, maar werd als weduwe uit 
het land gezet, hoewel zoon Casimir I als koning 
aanvaard werd. Hun dochters Richiza huwde met koning 
Bela I van Hongarije  en Gertrude met Isjaslav, vorst van 
Kiev. Alle andere dochters werden abdis en hadden de 
leiding van de kloosters van Essen, Geresheim, Nijvel, 
Gandersheim, Altmeister in Mainz, Neuss, Dietkirch bij 
Bonn, Villich en Maria in Kapitol te Keulen. Zij waren 
zeer bedrijvig bij het bouwen van nu nog bestaande 
abdijen en kerken zoals St.Maria im Kapitol in Keulen.

Ezzo en Mathilde stichtten en bouwden ook de abdij van 
Brauweiler, bedoeld als begraafplaats voor hun familie.
Het Rijnland, met Aken als centrum, was uitgegroeid tot 
het centrum van Lotharingen.  Hierop volgde echter 
geleidelijk de ondergang der Ezzonen.
In de eerste twintig jaren van de 11e eeuw stonden de 
Ezzonen aan het toppunt van hun macht. Twee zonen 
hadden een zeker aanzien.
De oudste zoon Liudolf,  trouwde met Mathilde van 
Zutphen. Zij hadden twee zonen, van wie Herman reeds 
overleed in 1033 en Koenraad hertog van Zwaben werd 
en overleed in 1053.
De tweede zoon van Ezzo, Herman  trad in de hofkapel 
en werd achtereenvolgens aartsdiaken, rijkskanselier 
voor Italië en aartsbisschop van Keulen als Herman II. 
Wanneer in 1036 de zoon van Ezzo, Herman, tot 
aartsbisschop van Keulen werd gekozen,  was de macht 
der Ezzonen op haar hoogtepunt. Dit was uiteraard 
gunstig, weliswaar tijde-lijk, voor de betrekkingen met 
het aartsbisdom, waarmee men voordien altijd op 
gespannen voet leefde.
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Otto, de derde zoon, volgde zijn vader op als paltsgraaf 
en werd in 1045 gekozen tot hertog van Zwaben. Otto 
was bekend om zijn onverschrokkenheid. Vermits deze 
allen kinderloos overleden, ging hun volledig bezit over 
naar het Rijk en werd het vervolgens ten dele verdeeld 
over de verschillende abdijen der dochters.

Liudolf was banierdrager van de aartsbisschop van 
Keulen. Ezzo zelf bekleedde in zekere mate een 
‘hertogelijke’ macht, waardoor hij ook een kerkelijke 
sleutelfunctie aan zijn jongste zoon Herman kon 
bezorgen. Herman werd in 1036 door keizer Koenraad II 
tot aartsbisschop van Keulen en kanselier van Italië 
benoemd. Aartsbisschop Herman genoot een zeker 
aanzien in het rijk en kon jarenlang als primus inter 
pares worden aanzien.
Evenals zijn voorganger beleedde Hendrik Furioso een 
machtige positie. Hij verenigde Zulpich- en Eifelgouw, 
en als opvolger van Otto, ook Bonn- en Auelgouw. Hij 
beheerste eveneens vanuit de burcht op de Siegberg de 
burchten van Keulen en Bonn. Tomburg was reeds 
vroeger verloren aan Keulen, maar Hendrik had ook 
steunpunten in het zuiden van de Moezelvallei. In 1056 
nam werd Anno aartsbisschop. Stammend uit een adelijk 

geslacht uit Zwaben, was hij een eerzuchtig en 
machtshongerig man.
Hij was de Ezzonen veel minder gunstig gezind. Zo 
slaagde hij er in Richwara min of meer te verplichten 
verschillende goederen aan de aartsbisschop af te staan.

CHRONOLOGIE

1002  Hendrik II volgt Otto III op
1008 Aartsbisschop Liudolf van Trier overlijdt 
 Benoeming van Adalbero en Meningaud als
 tegenbisschop. Adalbero vestigt zich in Trier
 Luxemburg bezet Trier. Hendrik II belegert
1011 Slag van Odernheim gewonnen door Ezzo
1013 Vrede van Merseburg met Polen
1013 Huwelijk Richenza met Mieszko II van Polen
1015 Dood van (tegenaartsbisschop) Megingaud
 Adalbero trekt zich terug
 Poppo von Babenberg wordt benoemd
1017 Aartsbisschop terug naar Trier
1018 Trier krijgt ruime fiscale bevoegdheden
1018 Vrede van Bautzen met Polen: Polen krijgt
 Lusatia

Het machtsbereik van de Ezzonen omvatte  het ganse Zuiden van het aartsbisdom Keulen, belangrijk controle-punten 
op  handelswegen en de huwelijksgoederen van Mathilde in Oost-Franconië en Thüringen. (overgenomen uit  Stefan 
Weinfurter ‘Das Jahrhundert der Salier, 2004)

Na de dood van Richwara (1063) kwam de omvangrijke 
allodiale erfenis van de familie aan de kerkvorsten toe, 
wegens het ontbreken van rechtstreekse erfgenamen na 
Mathilde en Ezzo. Nochtans waren er nog twee zonen 
van Hezelin, de broer van Ezzo, neef Cuono2   en een 

neef Hendrik later Furioso genoemd. Geen van beiden 
kwamen evenwel in aanmerking voor de erfenis, hoewel 
ze toch enig verwantschap hadden met het koninklijk 
huis. De moeder van deze drie broers, de echtgenote van 
Hezelin, was misschien een zuster van Koenraad de 
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Jongere, en dochter van Koenraad I en Mathilde van 
Zwaben.
Toen paltsgraaf Hendrik zijn voordeel uit deze nieuwe 
aartsbisschopskeuze wilde halen, moest hij diens verbe-
tenheid ervaren. Hendrik trok al plunderend tot aan de 
stadswallen van Keulen. Hij werd dan opgesloten in zijn 
burcht te Cochem. Daar vermoordde Hendrik in een 
vlaag van waanzin zijn echtgenote Mathilde (1060), 
waarop zijn medestanders hem gevangen zetten. 
Over de echtheid van deze geschiedenis bestaan er wel 
enkele onzekerheden. Of Hendrik de toelating had van 
zijn echtgenote om in het klooster te treden is een 
twistpunt, vooral omdat Mathilde een zuster was van 
Paus Stephan IX. Men zou wel kunnen stellen dat de 
‘opname’ noodzakelijk zal geweest zijn. Zijn onmondige 
zoon kwam wel onder de hoede van de aartsbisschop. Zo 
werd de machtspositie van de paltsgraaf in het Neder-
Rijn-gebied volkomen tenietgedaan, en teruggedrongen 
naar het Moeselgebied en de Midden-Rijn.

Als voogd van de ‘Brauweiler-goederen’ in Klotten 
bezat hij ook de burcht van Cochem en was hij 
oppervoogd van de rijke bezittingen van het Servatius-
klooster in Maastricht aan de Rijn en aan de Moezel. 
Wel kwam hij regelmatig in aanvaring met de ‘gulzige’ 
aartsbisschop Anno II van Keulen, die éénmaal de ban 
uitsprak over Hendrik.  Deze moest toegeven en trad 
(vrijwillig ?) in het klooster van Gorze, dat in die tijd 
bestuurd werd door zijn neef Hendrik de Goede, 
vermoedelijk een bastaardzoon van Ezzo. Enige tijd later 
trad hij uit het klooster en begon een burgeroorlog tegen 
de aartsbisschop.

Wanneer neef Hendrik het paltsgraafschap in 1045 
overnam ontstond wel enige spanning. De aartsbisschop 
maakte hiervan gebruik om enkele domeinen onder te 
brengen in het aartsbisdom, zoals het familieklooster van 
Brauweiler en de belangrijke burcht Tomburg, die de 
handelsweg Aken-Frankfurt beheerste. Daarmede werd 
een begin gemaakt van de afbrokkeling van het 
paltsgraaf-schap door het aartsbisdom.

Het ontstane machtsvacuum werd dan door Anno zelf 
opgevuld met een Kölner-Oberlehnsherrschaft, waar 
hij planmatig alle kerklenen en voogdijen samenvoegde 
en uitleende aan de lokale adel. Daarenboven stelde hij 
een Priorencollege in (1061), waarin alle priors der 
verschil-lende abdijen zetelden. Vermits deze meestal 
familiale banden hadden met de lokale adel, waren deze 
de facto bij de politiek van de aartsbisschop betrokken. 
Later zette de aartsbisschop zich in om de klooster-
hervorming in het hele aartsbisdom door te voeren.
Deze doorgedreven reorganisatie stelde hem in staat zich 
tegenover het rijk als een voornaam man te affirmeren. 
Zo kan men begrijpen dat hij in 1063 de jonge keizer 
Hendrik IV een document kon doen ondertekenen, 
waarin werd bepaald dat een negende van alle inkomsten 
van het Rijk en van de keizer toekwamen aan de kerk 
van Keulen. Dat dit tot spanningen leidde binnen het rijk 
valt niet te verwonderen, maar dit verhaal valt buiten het 
bestek van dit werk.

Een aantal goederen werden hem afgenomen, zoals de 
Siegburg, wat de verplaatsing van het zwaartepunt der 
paltsgraven naar het zuiden voor gevolg had.

Herman II,  opvolger van Ezzo, was een echte afstamme-
ling uit het Ezzonen-geslacht. Zijn eerste optreden  
betreft een aangelegenheid voor de abdij van Korneli-
munster waaraan Hezelin reeds de helft van het woud 
Vele/Ville naast Bergheim had geschonken en waarvan 
de paltsgraaf Hendrik I voogd was.

Zoon Herman II wordt in 1064 een eerste maal ver-
noemd als paltsgraaf.  Inmiddels had Keulen duidelijk 
een voet gezet in het paltsgrafelijk gebied van Bonn- en 
Auelgouw. Ook Tomburg bleef een Keuls leen. Herman 
had wel grafelijke rechten buiten de invloedsfeer van 
Keulen, zoals in Remagen en aan de Maas en in Brabant. 
Via zijn echtgenote, Adelheid van Weimar-Orlamünde, 
een dochter van Adela van Leuven, had hij nog goederen 
bij verschillende kloosters, o.a. Affligem.

In 1065 en 1072 wordt Herman II als graaf vermeld in 
Ruhrgouw, waar Ezzo van keizer Hendrik II de hoven 
Kaiserswerth en Duisburg had gekregen, maar die palts-
graaf Otto bij zijn aanstelling als hertog van Zwaben aan 
de keizer teruggaf.
Spijts de ‘schande’ van zijn vader, genoot Herman toch 
nog enig aanzien in het Rijk.  Zo nam hij deel aan de 
Godsvrede van Luik in 1082 en was hij aanwezig bij een 
aantal plechtigheden aan het hof.

Aan Oda en Mathilde van Verdun, dochters van Gozelo 
I, hertog van Lotharingen, behoorden het kloosterareaal 
van Affligem. Voordien was het eigendom van de graven 
van Verdun, en niet van de graaf van Leuven.
De ‘deelgerechtigheid’ van de paltsgraaf Herman II kan 
de vermelding verklaren dat aartsbisschop Anno II van 
Keulen bij de stichtingsakte betrokken was.
Herman II werd dus onder voogdij van de bisschop 
geplaatst nadat zijn moeder door haar waanzinnige 
echtgenoot paltsgraaf Hendrik Furiosus was vermoord. 
Tijdens die voogdij moeten de abten van Affligem zich 
gewend hebben tot de keizerlijke regent Anno en hem, 
als vertegenwoordiger van de grondbezitter Herman, om 
toelating gevraagd hebben. Ze vergaderden waarschijn--
lijk in Keulen in het jaar 1062. Enkele dagen later, op 28 
juni 1062, werd dan de gemeenschap Affligem gesticht. 
De bouw van het klooster zelf of alleszins de eerste 
steenlegging vondt plaats in 1083.

De identificatie van de paltsgraaf, die op 31 maart 
1084 de helft van het bouwland schonk aan de abdij 
van Affligem, heeft de geschiedenis van deze abdij 
enigzins gewijzigd.  Het allodium was eigendom 
van Herman II van Lotharingen (†1085) en niet van 
zijn opvolger Hendrik II van Laach, noch van zijn 
vrouw Adelheid van Weimar-Orlamünde. Dit 
landgoed maak-te deel uit van het erfgoed van zijn 
moeder Mathilde van Verdun.
Hendrik III en Godfried I van Leuven, kinderen van 
gravin Adela, weduwe van graaf Hendrik II van 
Leuven bezaten de andere helft van het allodium. 
Dit deel kwam uit de erfenis van hun grootmoeder 
Oda van Verdun.

Paltsgraaf Herman zou samen met enkele andere 
machtige heren tussen Luik en Maastricht de burcht 
Daelhem hebben gebouwd . Die grond lag middenin een 
‘rijksgoed-complex’, zodat het heel waarschijnlijk om 

                                                          Dynastieën en Families                                                                    6- 9



een ambts-goed ging, ontvreemd aan de paltsgraaf. Later 
werd de burcht het centrum van een eigen heerlijkheid 
en kwam als Keuls leen in de handen van de graven van 
Are-Hochstaden.  In het begin van de 13e eeuw kwam hij 
in bezit van hertog Hendrik III van Brabant (R.
1235-1248) en zulks na een langdurige strijd3   met de 
bisschop van Luik. Hierop volgde ook een ruzie met o.a. 
graaf Albert 4 II van Namen, waarbij paltsgraaf Herman 
het leven zou hebben verloren (1085). Paltsgraaf 
Herman II en zijn kinderen waren de laatste Ezzonen. 
Met hun dood stierf het geslacht uit, dat gedurende 
zowat anderhalve eeuw het grootste deel van het 
Eifelgebied beheerst had. Het paltsgraafschap kwam nu 
in handen van ‘vreemden’, die echter toch nog bindingen 
hadden met dit oud Lotharingisch geslacht langs een 
vrouwelijke lijn5 .
Hiermede eindigde het epos van het veelbelovende 
geslacht der Ezzonen. 

Hoe kwam het toch dat de ‘beloften’ niet werden 
vervuld?
Hoewel de Ezzonen onder een gunstig gesternte waren 
gestart konden ze hun macht inderdaad niet verder 
uitbouwen.
Eénmaal heeft de keizer deze machtsconcentratie langs 
de Rijn doorkruist. De zwakte van het nageslacht was 
ongetwijfeld een andere belangrijke factor. Ezzo bereikte 
zelf de leeftijd van 80 jaar  en overleefde aldus al zijn 
zonen en zelfs zijn kleinzoon Hendrik. De derde zoon 
Otto werd in zijn beste jaren door de dood verrast. Allen 
waren daarenboven kinderloos. De verwantschap met 
het heersend huis, hoewel dit het aanzien en de rijkdom 
van de familie ten goede kwam, was tevens een bron van 
afgunst en oproer.
Ezzo had wel voor zichzelf of voor zijn zoon, die de 
naam van een Saksisch huis kon voeren, een gooi naar 
de troon gedaan en gedurende tien jaar weerstand 
geboden aan de keizer. Zo was het voorzien dat Hendrik, 
de zoon van Herman/Hezelin de zwaar zieke keizer 
Hendrik III zou opvolgen. Zijn onverwacht herstel 
verhinderde evenwel de opkomende en verwachte 
troebelen. Tenslotte heeft Koenraad, de zoon van 
Liudolf, als hertog van Beieren, getracht de keizer van 
de troon te stoten, wat mislukte. Het verder uitblijven 
van mannelijke nakomelingen, ook in de vrouwelijke 
lijn, veroorzaakte later een volledige versnippering van 
de verschillende bezittingen.

Anderzijds hebben de keizers er steeds voor gezorgd dat 
de Ezzonen niet te machtig werden en zo een hinderpaal 
voor hun macht zouden gaan worden. Enkelen werden 
‘weggepromoveerd’ naar meer oostelijke gebieden. Bij 
die verplaatsingen werden enkele rijksgebieden als 
Duisburg en Kaiserswerth opnieuw aan het rijk 
toegevoegd. Ook Godfried met de Baard kon de 
Ezzonen enkele keren dwarsbomen. Hun biologische 
zwakte, met name vroege sterfgevallen en een gebrek 
aan nakomelingen speelden hen parten. Hun verbon-
denheid aan de keizerlijke familie wekte daarenboven 
afgunst en lokte wantrouwen uit.

Waarom heeft dit gebied zich niet als een politieke 
eenheid kunnen ontwikkelen en doorzetten?
Volgens Steinbach is de afwezigheid van natuurlijke 
gren-zen niet de oorzaak, want de Rijn vormt een 
belangrijke band tussen deze gebieden.  De wereldlijke 
macht en de eigen politiek van de keulse aartsbisschop is 
wellicht wel een factor, maar niet de hoofdreden. 
Overigens was deze in het begin van de salische tijd nog 
eerder zwak en hadden de bisschoppen  nog niet de 
macht die ze later zouden verwerven. De ottoonse 
privilegies gaf hen nog geen mogelijkheden tot 
mededinging.

Het Rijn-Paltsgraafschap bereikte haar hoogtepunt van 
macht en uitbreiding in de tijd van Hendrik II.  Hij had 
wel met enige moeite de macht van de paltsgraaf kunnen 
inperken, die krachtens zijn huwelijk met Mathilde tot in 
Thuringen reikte.
Zijn hertogelijke stelling aan de Rijn was niet aangetast, 
eerder nog versterkt door de schenking van Duisburg en 
Kaiserswerth, en door de belening van goederen uit het 
bezit van de abdij van St.Maximin te Trier. 

Hendrik III, de Saliër, heeft hieraan wel een wending 
gegeven. Hij heeft de macht der Ezzonen planmatig 
verstoord en verzwakt.
De oudste zoon van Ezzo, Liudolf,  overleed voor zijn 
vader. Kleinzoon Koenraad werd beleend met het 
hertogdom Beieren. Na vier jaren afgezet beproefde hij 
het vergeefs terug te bekomen vanuit Hongarijë.
Na de dood van Ezzo in 1034 werd zijn jongste zoon 
Otto paltsgraaf. Hij werd in 1045 met het hertogdom 
Zwaben beleend, ‘weggepromoveerd’. Bij deze gelegen-
heid gingen Kaiserswerth en Duisburg terug naar het 
keizerlijk domein. Het paltsgraafschap werd aan een 
nevenlijn overgemaakt,  namelijk aan Hendrik (later 
Furiosus), een zoon van Hezelin, broer van Ezzo.
Een verdere stap in de afbrokkeling van het bezit der 
Ezzonen was de benoeming van zoon Herman tot aarts-
bisschop van Keulen. Hij werd ook wel rijkskanselier 
maar hiermede gingen wel een aantal bezittingen over 
naar het aartsbisdom, zoals het klooster Brauweiler en de 
stamburg Tomburg, evenals een aantal andere 
bezittingen langsheen de Moezel.

Later heeft de eergierige aartsbisschop Anno II de ‘dood-
steek’  gegeven aan de bezittingen van de paltsgraven. 
Reeds in het bezit van Tomberg, ontnam Ano in 1059 
ook de Siegberg van paltsgraaf Hendrik5 .

Het politieke lot van de Rijnlanden kan men herleiden 
tot een tegenstelling van persoonlijkheden en tot een 
samenloop van toevalligheden beschouwen. De 
agressieve aartsbisschop Anno was geen partij voor 
paltsgraaf Hendrik. Anderzijds werden in deze periode 
de bisschoppen veel meer gesteund door de keizer in hun 
territoriale aspiraties, met de bedoeling de ambities van 
de wereldlijke dynasten in te dijken. Ano speelde tevens 
een belangrijke rol in de regering van het OostRijk wat 
hem in staat stelde zijn ‘lange arm’ te gebruiken voor 
persoonlijke doeleinden.
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Het lijkt er dus op dat het de salische politiek was die de 
paltsgrafelijke macht heeft gebroken en daarmede ook 
de opbouw van een midden- en neder-Rijnland heeft 

voorkomen.  De keizers lieten dus geenszins de opbouw 
toe van een hertogdom in het Rijngebied.

Tegenkoning Heramn van Salm (1032-1088) was gehuwd met een Sophie, waarvan de ouders en afkomst niet 
vermeld wordt in de literatuur. Wel werd door een paselijk legaat, bisschop Odo van Ostië, op de synode van 20 
april 1085 te Quedlinburg,  gewezen op het feit dat zij in ee te nauw bloedverwantschap waren gehuwd. Spijts 
een aantal spraakmakende gevallen wenste de synode daar niet verder op in te gaan.
Deze melding heeft veel historici kopbrekens bezorgd, omdat dit de enige aanwijziging was van een 
genealogisch probleem. Veel hypothesen werden opgesteld die allen evenwel wetenschappelijk niet konden 
kloppen.
Vlg.Hawitschka had het echtpaar Mathilde en Ezzo/Ehrenfried nog een dochter Mathilde gehuwd met een Elli, 
graaf van Leinegau. Dit is ergens kryptisch vermeld en kort in de Brauweiler annalen, de ‘familie-kerk’  van de 
Ezzonen. Opvallend was dat hun kinderen inderdaad ‘typische’ Ezzonen-namen hadden gekregen. Een dochter 
van hen, andermaal een Mathilde, was gehuwd met Meginhard V van Formbach en waren blijkbaar de ouders 
van deze Sophie, dan van Formbach. Dit loopt inderdaad uit op een 3:4 bloedverwantschap.

Het Huis van VERDUN

Hoewel het graafschap Verdun gelegen is in Opper-
Lotharingen, speelden zijn graven een belangrijke rol in 
de geschiedenis van Neder-Lotharingen, nadat zij waren 
benoemd tot hertog van dit hertogdom. Daarom kunnen 
we niet nalaten hen hier even te bespreken.

De eerste ‘met zekerheid’ vermelde graaf is Wolfaudut, 
zoon van Gislaramus, echtgenoot van Adalsina.
In de 9e eeuw is Ricwin  (†923) graaf van Verdun. Hij 
was de tweede echtgenoot van Kunegonde, na de dood 
van Wigeric (zie Luxemburg en Kunegonde)
Hun zoon Otto (†944) overleed kinderloos, zodat Verdun 
zou toevertrouwd worden aan de erfgenamen van 
Wigeric, met name de kinderen van Gozelo, o.a. 
Godfried ‘de Gevangene’, die zo dus graaf van Verdun 
wordt.

Diegene die men nu graven van Verdun noemt, hadden 
in de 11e eeuw eigenlijk geen naam. Zij noemden zich 
simpelweg de ‘hertogen van Lotharingen’.  Ondanks het 
feit dat ze herhaaldelijk delen moesten prijsgeven, 
bleven ze voor hun ‘Lotharingen’ strijden en vechten. De 
hertogen van Neder-Lotharingen hebben de grafelijke 
jurisdictie van de pagus van Verdun behouden, hoewel 
die in Opper-Lotharingen lag.  Vandaar waarschijnlijk de 
naam ‘familie van Verdun’.

Paltsgraaf Wigerich (†c917) was een ‘Franse’ functio-
naris en zijn echtgenote Kunegonde, was vermoedelijk 
een  zuster van hertog Giselbert van Lotharingen, die in 
925 de ‘Duitse’ suzereiniteit aanvaart.

Hun oudste zoon was Gozelo, wiens zoon de bekende 
Godfried de Gevangene  was, ook genaamd van Verdun, 
markgraaf van Ename. Het hertogdom Neder-
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Lotharingen ging over op zijn zonen Godfried II en 
Gozelo I.
Van de verschillende kinderen van Godfried wordt alleen 
Frederik, graaf van Verdun genaamd, vermoedelijk 
omdat Godfried als hertog van Lotharingen de dubbele 
titel niet mocht dragen.
Frederik had Verdun (†1022) als een comitatus 
episcopalis, een bisschopsleen ontvangen. Hij gaat in 
1020 naar het klooster (St.Vannes), zodat Verdun door 
bisschop Rambert wordt doorgegeven aan Lodewijk II 
van Chiny, schoonzoon van Frederik.

In 1025 komt broer Gozelo Verdun opeisen en 
vermoordt zelfs Lodewijk II van Chiny. De echtgenote 
van Lodewijk verzoent (!) zich zelfs met Gozelo en 
keizer Koenraad II geeft Verdun dan toch aan Gozelo 
terug (einde 1025).
Bij de dood van Gozelo (1044) komt Verdun in de 
handen van diens zoon Godfried met de Baard,  die de 
beide Lotharingen opeist en rebelleert, zodat keizer 
Hendrik III hem Verdun afneemt. Godfried met de Baard 
verwoest Verdun  en sticht zelfs brand in de kathedraal 
(1047). Na zijn onderwerping en verzoening kan 
Godfried Verdun terug krijgen.

Godfried met de Baard overlijdt in 1069 en wordt 
opgevolgd door zoon Godfried met de Bult, die wordt 

vermoord in 1076.
Bisschop Diederik wil Verdun niet aan diens neef 
Godfried van Bouillon doorgeven,  en schenkt Verdun 
aan Albert III van Namen, gehuwd met Regilinde, een 
zuster van Godfried met de Baard
Weduwe Mathilde had in principe geen recht op Verdun. 
Zij had overigens Albert aangeduid als haar 
pleitbezorger.

Vanaf 977 en definitief vanaf 1099 waren de bisschop-
pen van Verdun formeel in het bezit van het graafschap 
Verdun. Godfried van Bouillon kon een aantal goederen 
terugvorderen, die de keizer aan de bisschop had 
gegeven, maar slechts na lang aandringen kreeg hij een 
vergoeding voor de verliezen.

Mathilde bleef ook haar eisen stellen en tenslotte gaf de 
bisschop haar ook een som geld.
Bij zijn vertrek naar Palestina geeft Godfried van 
Bouillon Verdun aan zijn schoonbroer Boudewijn, die 
het bij zijn vertrek doorgeeft aan bisschop Richard. Op 
zijn beurt geeft die het door aan Sophie van Bar gehuwd 
met Lodewijk van Montbeliard, de stamvader van het 
huis van Bar.
Verdun blijft eigendom van Bar tot in 1140, wanneer 
bisschop Adalbero III van Chiny het terugneemt.
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Het Huis van Verdun en de Prinsbisschoppen van Luik

Algemeen wordt gesteld dat bisschop Notger (R.972-1008) een belangrijk man was in de geschiedenis van het 
prinsbisdom en een ‘trouwe’ dienaar van de keizer. De onverwachte dood van Otto II in 983 liet een driejarige 
zoon, Otto III, achter.  Keizerin Theophanu moest optornen tegen twee assertieve kandidaten voor de 
troonopvolging. De eerste was Hendrik ‘der Zänker”, een neef van Otto II, en de andere was Lotharius, de 
koning van het Westrijk, eveneens een familielid.  Notger helde eigenlijk naar Hendrik, omdat volgens hem 
Lotharius een groot gevaar voor het Oostrijk inhield. De twee kandidaten hadden aanvankelijk een complot 
gesmeed, maar Hendrik onderwierp zich tenslotte aan Theophanu-Otto III, nadat hij de ontvoerde prins terug aan 
zijn moeder had overgedragen. Notger, die in 980 reeds een privilegie van ‘algemene immuniteit’ had ontfutseld, 
dreef zijn zin door met een ‘politieke’ chantage.  Bij de Landdag van Ingelheim (25 juli 985) gaf graaf Ansfried 
o.a. zijn graafschap Hoei terug aan de keizer, die deze onmiddelijk doorgaf aan bisschop Notger. Dit was de eerste 
officiële gift van de keizer aan een bisschop en tevens de eerste stap van de ‘begoeding’  van het bisdom met een 
gebied. Naar alle waarschijnlijkheid was dit de prijs die keizer Otto III moest betalen voor de erkenning en steun  
door Notger.
In 1012 krijgt Godfried I van Verdun, zoon van Godfried de Gevangene, het hertogdom Neder-Lotharingen van 
keizer Hendrik II. Het ziet er naar uit dat dit gebeurde op voorspraak van Gerard van Kamerijk (R.1012-1051), 
neef van de hertog, en waarschijnlijk ook van Balderic II, bisschop van Luik (R.1008-1018),  eveneens een 
familielid van de hertog (Zie Hamaland).  Het is opvallend dat het jaar daarop Lambert van Leuven,  toch ook een 
familielid van Balderic, maar geweerd van de hertogelijke titel ten voordele van Godfried, de bisschop van Luik 
aanvalt en tenslotte de Veldslag van Hoegaarden wint (oktober 1013). Met de bisschop streed zelfs Herman van 
Ename mee, een broer van hertog Godfried.
Vandan af stelt zich een tweestrijd in om wie van beiden, de bisschop of de hertog, de bovenhand zal nemen. In 
1047 rebelleert Godfried met de Baard, die zowel Nijmegen als Verdun in brand steekt, maar Luik spaart. In die 
periode is Wazo (R.1018-1021) bis-schop van Luik, naar alle waarschijnlijkheid familiaal gebonden aan de hertog 
of het huis van Verdun. In deze periode wordt Henegouwen een vazal van Luik, een regeling getroffen met de 
goedkeuring van de keizer, om Richilde van Henegouwen te helpen tegen de opdringerigheid van Robrecht de 
Fries, graaf van Vlaanderen. De bisschop geeft het onmiddelijk door aan hertog Godfried met de Baard die het op 
zijn beurt in leen terug geeft aan Richilde. De bisschop heeft hier aan invloed gewonnen op de hertog.
Toch zal in 1075 Godfried met de Baard er in slagen een familielid op de bisschopszetel te plaatsen, met name 
Hendrik van Verdun (R.1075-1091), wat dan zijn invloed bewijst. De hertog overlijdt evenwel het volgend jaar, 
zodat de bisschop de opvolger, Godfried van Bouillon in ‘bescherming’ neemt.
Van 1076 tot 1087 is Koenraad, de nog minderjarige zoon van keizer Hendrik IV tot hertog benoemd, met als 
regent Albert III van Namen, die zich evenwel zal uitputten in een oorlog om Bouillon met Godfried. De 
bisschop maakt hiervan gebruik om zich te profileren met het instellen van de Godsvrede, waarmede hij zich dus 
boven de wereldlijke heren kan stellen.
Godfried van Bouilllon wou de hertogelijke titel een nieuw leven inblazen, maar botste op bisschop Otbert (R.
1091-1119). Toch verkocht hij hem zijn goederen en kasteel, om op kruistocht te gaan, om de goede reden dat de 
bisschop de enige was die de gevraagde som van 1300 zilvermarken kon betalen.
Overigens luidde het vertrek van Godfried van Bouillon de verdere neergang in van de titel van hertog van Neder-
Lotharingen en dit ten voordele van de macht van de bisschop.

Het huis van Verdun had ook een weliswaar meer discrete invloed in het kapittel van Luik. In de 11e eeuw waren 
niet minder dan 5 leden van de familie een prebende in deze gemeenschap, die een belangrijke rol speelde in het 
godsdienstig en politiek leven.  Zo bv. de provoost en aartsdiaken Herman, die aan het hoofd stond van 1066 tot 
1073, waarna hij bisschop werd van Metz. Verder ook Frederik van Ardennen, zoon van Gozelo I, kanunnik, later 
aartsdiaken van Luik, vervolgens kanselier van paus Leo IX, pauselijk legaat, abt van MonteCassino en tenslotte 
paus als Stefaan X (R.1057-1058).

Het lijkt er dus op dat vanaf de Notger-periode het huis van Verdun-Ardennen zich in de entourage van de bisschop 
heeft gewerkt, wat haar uiteraard voordelen heeft opgebracht. Zo was de samenwerking tussen Balderic van Luik 
en Gerard van Kamerijk beslissend om de hertogtitel te veroveren. Vanaf de 11e eeuw is er evenwel veeleer een 
machtstrijd tussen de bisschop en de Ardenners. De macht van de bisschop groeit aan opeenvolgend door de 
instelling van de Godsvrede, de inpalming van Henegouwen en de acquisitie van Bouillon, het symbool van de 
macht in Neder-Lotharingen. (vrij naar Kupper)
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Het HUWELIJK van KUNEGONDE en haar AFSTAMMELINGEN

In de geschiedenis, ook van de Middeleeuwen, zijn een 
aantal huwelijken wel van doorslaggevend belang 
geweest. De ‘strategische’ keuzes van de partner hebben 
dikwijls een invloed gehad op het verder verloop van de 
toekomst van een graafschap, vooral wat betreft een 
eventuele uitbreiding. De vruchtbaarheid van het huwe-
lijk is daarenboven een conditie sine qua non voor het 
voortbestaan van de dynastie en van het graafschap. 
Anderzijds kan zij aan de oorsprong liggen van nieuwe 
allianties. De verdere afstamming kan dan ook een 
belangrijke invloed hebben op de onderlinge verhou-
dingen. De perikelen rond Ermesinde II van Luxemburg 
worden elders besproken en zijn een voorbeeld hoe de 
‘komst’ van een erfgena(a)m(e) een lont in een kruidvat 
wordt.

Een typisch voorbeeld van een huwelijk met belangrijke 
weerslag op het verdere verloop van de geschiedenis is 
het huwelijk van de kleindochter van koning Lodewijk 
IV de Stotteraar, Kunegonde. Zij huwde in 910 
paltsgraaf Wigerich en vervolgens in 920 Richwin van 
Verdun. De historici twisten nog over wie van beiden de 
vader was van haar zes, wellicht zeven kinderen, maar 
dit doet hier niets terzake. Van belang is het feit dat de 
meesten van die kinderen ook een rijke kroost hadden, 
van wie verschillenden zelf een behoorlijk aantal kin-
deren kregen, die door een nieuwe matrimoniale keuze 
een belangrijke rol zullen spelen in de geschiedenis van 
verschillende West-Europese dynastieën.

De kinderen van Kunegonde waren
Adalberon, Giselbert, Otto I, Gozlin/Gozelo, 

Frederik, Lutgart en Siegfried

- Adalberon wordt bisschop van Metz,
- Giselbert,  trouwde met een Hedwige, maar had geen 
kinderen.
- Otto I trouwde met een onbekende vrouw, verder niet 
meer bekend.
- Gozelo trouwde met een Matfriedinger-dochter, Oda 
van Metz, eveneens een voorname familie.  Uit dit 
huwelijk sproot o.a. Godfried van Verdun, later bekend 
als ‘de Gevangene’. Eén van zijn 10 kinderen was o.a. 
Herman van Ename waaruit later het huis van 
Henegouwen zou worden voortkomen, en Gozelo, 
waaruit het huis van Boulogne, Blois en van Engeland 
zou worden voortgezet, het huis van Namen, van Cuyck 
en van Leuven en ook van het huis van Chiny.

- Frederik I trouwde met Beatrice Capet, dochter van de 
Franse koning Hugo Capet. Zij kregen 7 kinderen. Een 
dochter huwde met een Beier, zoon Diederik met 
Ricarda van Metz, waaruit een zoon, Fredrik II, hertog 
van Opper-Lotharingen stamt. Een dochter hiervan werd 
de stammoeder van het huis der graven van Bar. Dochter 
Beatrice huwde de graaf van Ortenau, een Konradiner, 
uit een vooraanstaande Oost-Frankische familie, stam 
van de Konradiner.

- Lutgart. Via het eerste huwelijk met Adalbert van 
Metz wordt de familie Metz voortgezet, waaruit dan 
later ook een unie volgt met de Duitse keizerlijke 
familie. De kinderen uit het tweede huwelijk met 
Eberhard van Nordgau worden later verenigd met
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 deze van Dagsburg, Nordheim, Braunschweig, 
Schotland, Bourgondië en Bar.
- Siegfried heeft vele kinderen gehad,  maar ze dragen al 
naargelang de bron verschillende namen. Allen geven op 
Gozelo (Gilbert I ?), Lutgart en Frederik I van Luxem-
burg. Andere kinderen die zeker van Siegfried zijn heten 
Gilbert, Henri I, Adalbero, Kunigonde,  Diederik van 
Metz en een Siegfried. Een andere bron wijst nog op
- NN dochter, gehuwd met Ditmar met een dochter Oda 
die abdis wordt te Kapangau;
- Eva gehuwd met Gerhard van Opper-Lotharingen 
(†n1040), en
- Judith, Adèle van Gent.

Giselbert/Gozelo heeft volgens één bron geen kinderen, 
terwijl een andere bron erop wijst dat hij aan de 
oorsprong zou liggen van het huis van Aarlen, later 
Limburg.
- Lutgart huwt met Arnolf II van Holland, wat een 
nieuwe basis is voor het huis van Holland.
- Hildeburga zou de stammoeder zijn van het huis van 
Bellème in Normandië.
- Frederik  I van Luxemburg heeft 8 kinderen die in hun 
verdere afstamming het huis bepalen van Vlaanderen, 
Henegouwen, Engeland, maar ook van Holland, 
Enghien, Vianden en Salm.

Een Middel-Moezel-Geslacht

De drie belangrijkste takken van de nakomelingen van 
Wigerich, die van Frederik, Giselbert en Siegfried 
beheersten in de 10e en 11e eeuw vrijwel heel Lotha-
ringen. Een belangrijke factor hierbij was hun 
doordachte en doel-bewuste huwelijkspolitiek.
Deze drie ‘gelijkwaardige’ takken worden de stamvaders 
van Bar, van Verdun en van Luxemburg.

Alles begint wanneer Wigerich trouwt met Cunegonde, 
een klein-dochter, van de Franse Karolinger-koning 
tevens dochter van Renier Langhals. Dit brengt alleszins 
een aantal goederen mee, waarbij later aan  Kunegonde 
bij haar tweede huwelijk met Richwin van Verdun, nog 
meer goederen zullen toekomen, vooral in het gebied 
aan de bovenloop van de Moezel. 
De volgende generatie gaat reeds huwelijks-allianties 
aan met de Saksendynastie en de Matfriedingers. Een 
dochter wordt stammoeder van de graven van Egisheim.
Als graven, markgraven en hertogen van Neder-Lotha-
ringen,  tijdelijk ook van heel Lotharingen hebben de 
afstammelingen van Wigerich, de Luxemburgers in het 
bijzonder, tot in de 11e  eeuw een belangrijke invloed 
uitgeoefend over het gebied tussen Maas en Moezel. Als 
graven van Luxemburg, hertogen van Beieren en 
bisschoppen van Metz waren zij de hoeders van de 
grenzen, zowel in het westen als in het oosten.

Conflicten met de keizer doen niets af van hun streven 
om het Rijk te dienen,  terwijl de keizer soms ook beslis-
singen nam om hen te dwarsbomen, zoals het niet 
erkennen van de aartsbisschop van Trier en de weigering 
om aan Godfried met de Baard de erfenis van zijn vader 
toe te kennen.
Hun optreden heeft er echter toch voor kunnen zorgen 
dat Lotharingen bij het Oostrijk is gebleven, dat 
Bourgondië zich niet heeft afgescheurd en bij de 

Investituurstrijd hebben ze steeds de keizer gesteund.
In de 10e eeuw trouwt de Luxemburgse stamvader de 
erfgename van Gleiberg, een frankische familie en wordt 
zo verwant met het heersende Saliërs-huis.
Latere Luxemburgse kinderen trouwen met de graven 
van West-Friesland, Vlaanderen en de Welfen uit 
Beieren. Uiteindelijk zullen zij een hele tijd later de 
hertog-dommen Beieren, Karinthië en Neder-
Lotharingen beheer-sen. Eén nakomeling, Herman von 
Salm, slaagt erin de keizerstroon te veroveren,  terwijl 
zijn broer door een huwelijk met een dochter van 
Aquitanië verwant wordt met koning Hendrik II van 
Frankrijk. Zijn zuster wordt gravin van Oltigen bij Bern, 
moeder van een nieuwe stammoeder voor Bourgondië en 
Mâcon. De laatste Luxemburger in rechte lijn, Willem, 
wordt verwant met keizer Lothar en zijn dochters komen 
in de families Grandpré, Blieskastel en Namen.

De wieg van het geslacht staat in Trier. De stamvader is 
er al graaf rond 900. Hoewel hij een deel van zijn bezit-
tingen schonk aan de aartsbisschop van Trier kon hij 
hier-op geen greep krijgen en bleef zijn eigen gebied het 
centrum. Zijn zoon Siegfried zal het centrum verplaatsen 
naar het noorden, maar na de mislukking ervan verwerft 
hij Luxemburg. Hij zoekt nu zijn weg tussen de 
bisdommen Metz en Trier en wel met enig succes.

Hun persoonlijke gaven en politiek inzicht laten hen toe 
goede betrekkingen te onderhouden met Metz. Zo zal 
Adalbero I van Metz (929-962) zijn broer Siegfried 
steeds steunen en Adalbero II (984-1005) zijn neef graaf 
Hendrik. In 1005 bezetten ze zelf de zetel van Metz en 
dit gedurende 70 jaar.  Luxemburg moest dus niets 
vrezen vanuit het zuiden.

Zij zoeken wel contact met en uitbreiding naar het aarts-
bisdom Trier. In 980 wordt een Luxemburgse uitgehuwd 
aan de neef van Egbert van Trier (977-993) en tijdens 
het bewind van zijn opvolger Liudolf kan één van hun 
kinderen, Adalberon, aldaar kapelaan worden. Hij zal 
worden verkozen als opvolger van Liudolf, wat de keizer 
evenwel niet aanvaardt.  Vreest hij een te grote machts-
ontplooing van de Luxemburgers in dit gebied 
(Möselfehde).?

De Luxemburgers worden dan ook verplicht zich naar 
het noorden te richten. Zij verwerven Salm en Longwy, 
wat later Stenay en Monzay, ten oosten van de Maas.
Met het verlies van Metz verliezen ze een belangrijk 
gebied, terwijl de graven van Saarbrücken ook hun 
macht uitbreiden, door huwelijk met een Luxemburgse.
Zij hadden wel de voogdij over de machtige abdij 
Stavelot-Malmédy, en ook van Echternach en St. 
Maximin. Indien zij militair wel de baas worden over de 
aartsbisschop van Trier, kon deze het wapen van de 
kerkban hanteren, wat hun agressiviteit mildert. Na de 
investituurstrijd ontbrandt de strijd opnieuw.
Wanneer Hendrik de Blinde (1139-1196) graaf wordt 
van Namen en van Luxemburg, omspant zijn rijk een 
uitge-breid gebied. Hij voelt zich sterker en gaat de strijd 
opnieuw aan met Trier, maar bisschop Adalbero 
(1131-1152) is hem te sterk. Een lange twist loopt uit in 
het Verdrag van Speyer (1147) waarbij de graaf wordt 
verplicht de strategische burcht van Manderscheid prijs 
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te geven. Andermaal is een poging om Trier te 
verwerven mislukt. Graaf Hendrik kijkt nu in de richting 
van de Maas, maar kan alleen in de Ardennen en in de 
Eifel wat ‘sprokkelen’. Later zullen de Luxemburgers 
ook Namen verliezen.

Hun hele aandacht ging vooral naar de bisdommen Metz 
en Verdun, maar ook naar de vele kloosters, waarvan ze 
de voogdij uitoefenden. Daarbij vermelden we St.Vannes 
bij Verdun, Gorze en St.Arnulf in Metz, St.Maximin en 
St.Paul in Trier, Echternach a.d.Süre, en St.Die en 
Moyenmoutier in de West-Vogezen.

De eerste tak zal aan de oorsprong liggen van het huis 
van Bar.
Frederik I,  graaf van Metz, Bar, Ornan, Soulousse en 
voogd van Moyenmoutier en St.Mihiel,  wordt door 
hertog Bruno van Keulen in 959 belast met de titel en de 
opdracht van ‘markhertog’  aan de bovenloop van de 
Maas, eigenlijk Opper-Lotharingen, omvattende 
grotendeels het aartsbisdom Trier.

Hij bezit belangrijke gronden en kerklenen in het 
diocees Metz en Toul, langsheen de Boven-Ornain,  de 
Maas en Moezel, rond Pont-à-Mousson, Château-Salins 
en Soulousse.  Rondom de in de Champagne 
vooruitgeschoven burcht Bar verwerft hij,  met de 
bruidschat van zijn echtgenote (Beatrice Capet), 
uitgebreide landerijen ten Westen van zijn gebied.
Zoon opvolger Thierry-Diederik (978-1026) trouwt 
met Richilde van het grafelijk huis Luneville in 
Bliegouw en Opper-Saargouw, wat zijn invloed in dit 
gebied vergroot, maar ook de concurrentie met de 
Luxemburgse neven.
De hertogelijke titel van Opper-Lotharingen gaat over op 
zijn zoon Frederik II, gehuwd met de Konradiner 
Mathilde, weduwe van de Saliër Koenraad van Kärnten. 
Buiten twee dochters baart zij de laatste mannelijke telg, 
Frederik III, jong overleden.

De tweede tak wordt meestal die van de ‘Ardenne-
graven’ genoemd. Gozelo verwerft door een huwelijk 
met Oda van Metz een allodium rond Bastogne en 
Stavelot-Malmédy.
In 977 wordt het graafschap Verdun een bisschoppelijk 
leen. Dit bezit allodia ten noorden van de Moesel in 
Triergouw, rond Metz en ook in het westen grafelijke 
bevoegdheden, uitgestrekte landerijen en wouden langs 
de Semois, de Chiers en de middenloop van de Maas tot 
aan de Aisne, aan beide zijden van de grens met 
Champagne.

In de bisschopsstad regeert Godfried als graaf (van 
Verdun) vanaf 925. Zijn echtgenote is de weduwe van 
Boudewijn III van Vlaanderen, Mathilde van Saksen-
Billung. Otto II benoemt hem tot markgraaf aan de 
Schelde, de mark van Antwerpen.

Godfried en zijn broer Adalberon van Reims (969-989) 
blijven hun leven lang verwikkeld in de conflicten met 
hun buren. Zij steunen de hun verwante Capetingers 
tegen hun Karolingische rivalen en zetten zich in tegen 
de opdringerige graaf van Vermandois.

Wanneer de ‘Fransen’ in 985 Verdun bestormen wordt 
Godfried gevangen en de aartsbisschop wordt 

beschuldigd van hoogverraad. Beiden kregen hun 
vrijheid terug bij het aantreden van Hugo Capet. 
Adalbero kan Hugo Capet kronen en Godfried bekomt al 
zijn rechten langsheen de Maas terug. Hij slaagt erin de 
graven van Chiny, verwant aan de Vermandois, uit de 
graafschappen en voogdijen te Dunn, Montfaucon, 
Mouzon, Ivois, Warcq en Mezières te verdrijven.

In Verdun komt zijn zoon Adalbero op de bisschopszetel 
(984-991). Zijn andere zonen worden achtereenvolgens 
ook hertog van Neder-Lotharingen,  Godfried van 1012 
tot 1023 en Gozelo I van 1023 tot 1044.

In de Eifel en de Ardennen ontwikkelt zich de derde tak, 
met name in de Bidgouw aan de Moezel, rond Trier, 
Diedenhoffen en Metz.
Deze tak, later de ‘Luxemburgers’ genaamd, bezat een 
burcht,  de Saarburg, Wallerfangen en Saarbruck. In de 
Niedgouw bezitten ze wouden rond Bouzonville en 
daarenboven voogdijen over enkele der rijkste abdijen 
van het land, o.a. St.Maximin, Echternach en Prüm. 
Trier lijkt hun het aangewezen centrale punt, maar dit 
stuit op verzet van de keizer en de aartsbisschop.

In 963 wisselt Siegfried gronden uit van Vieulna 
(Fuelen) bij Echternach voor een oud romeins ‘castel’ 
gelegen op een rotsig promunturium (de Bock) aan de 
Alzette. Dit was eigendom van de abdij van St.Maximin 
van Trier, van abt Wigerich van Trier.  Hiervoor waren er 
verschil-lende redenen. Vooreerst was het gelegen op 
een kruispunt van drukke handelswegen tussen Reims, 
Aken en Trier. Het woud aldaar leende zich goed tot een 
verdere ontginning en de burcht was goed verdedigbaar.

Ook de rivier zou kunnen dienen voor verschillende 
economische activiteiten en tolgelden. Daar Siegfried 
ook gronden bezat aan de Oesling van het graafschap 
Ardennen en de Bidgouw, zal dit een beter toezicht 
toelaten over zijn domeinen. In hetzelfde jaar vat hij de 
bouw aan van een tweede burcht, de  Lucilinburhuc, 
(kleine burcht), wat de kern wordt van Luxemburg.

Deze overdracht was goedgekeurd door aartsbisschop 
Bruno van Keulen en diens broer keizer Otto I. Bij de 
akte staan als getuigen Hendrik, de aartsbisschop van 
Trier en Frederik, de hertog van Opper-Lotharingen, 
broer van Siegfried.
Vanuit Luxemburg vergroot hij zijn bezit,  door heerlijk-
heidsrechten en andere ‘verwervingen’ noordwaarts in 
Neder-Lotharingen. Zijn belangrijkste aanwinst is de 
voogdij over het klooster Stavelot-Malmédy.

Dochter Lutgart trouwt met Arnulf II van Holland. Het 
huwelijk van Eva met de graaf van Vaudemont in 
Nordgouw, Gerhard van den Elzas,  laat hen toe meer 
invloed in de Elzas te verwerven

Kunigunde wordt uitgehuwelijkt aan Hendrik, de hertog 
van Beieren die in 1002 keizer Hendrik II wordt. Deze 
binding met de laatste Liudolfinger buiten zij ten gepaste 
tijde uit ten hunnen voordele.
Diederik kan na een lange strijd en uitschakeling van 
Adalbero van Bar, zijn voogd, opvolger worden voor de 
bisschopszetel van Metz.  Hij kan grafelijke rechten 
verwerven in Neder-Saargouw. Zijn schoonbroer Gerard 
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zal later het beheer van het bisschoppelijk graafschap 
Metz overnemen. 
Adalbero, proost in St.Paul,  zal de aartsbisschoppelijke 
zetel van Trier ‘usurperen’.

Grafmonument van keizer Hendrik II en Kunegonde in de 
Domkerk van Bamberg (eigen foto)

Het weigeren van de Investituur heeft een bloedige vete 
tussen de legers van de keizer en zijn ‘over-
bevoordeelde’ neven en die van de Luxemburgers tot 
gevolg.

In 1017 komt het tot een vergelijk, waarbij de ‘rebellen’ 
behalve de aartsbisschoppelijke zetel van Trier, ook 
amb-ten, lenen en prebendes verkrijgen.

In Opper-Lotharingen gaat het geslacht van graaf 
Frederik I als heer van de Noord-Ardennen voort met 
gebieden als Gleiberg in Opper-Hessen, die waren 
ingebracht door zijn echtgenote, de Konradinerin 
Irmtrud van Wetterau.

Van hun zonen bekomt Hendrik I het graafschap Luxem-
burg, met de klooster-voogdijen van St.Maximin, 
Echter-nach en Stavelot-Malmédy. Frederik II trouwt 
met Gerberga van Boulogne, die eveneens waardevolle 
bezit-tingen naar Neder-Lotharingen meebrengt.
Olgiva trouwt met Boudewijn IV van Vlaanderen en 
Irmtrud/ Imiza met de Zuid-Duitse graaf Welf.

Ondanks het tijdelijk verlies van de hertogtitel van 
Beieren, weten de Luxemburgers hun plaats binnen het 
Rijk verder uit te bouwen. De gooi naar de kroon wordt 
gewaagd door Herman van Salm, een zoon van 
Giselbert, maar mislukt.

o o o

 

Ingangportaal van de Domkerk van Bamberg (eigen foto)
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