Het Begin in de Zuidelijke Nederlanden

Overzichtskaart der verschillende pagi in ‘België’ tijdens de 10e eeuw
Overgenomen uit Moke H.G., Histoire de la Belgique, Uitgeverij Bivort-Growie, Gand (1900?)
Waarschuwing
De gegevens in dit hoofdstuk werden verzameld uit
verschillende bronnen, die hoewel geloofwaardig lijken
en mekaar eerder goed aanvullen, toch soms met een
‘korreltje zout’ dienen genomen te worden. Veel gegevens zijn door bevoegde historici aangehaald uit documenten die volgens andere auteurs soms eerder onzeker
zijn.
Zij waarschuwen voor de soms riskante inter- en extrapolaties. De politieke geschiedenis van deze periode
(800-1000) was ook een strijd tussen de grotere rijken
(Oost-West) en gehelen, en was dikwijls ook economisch
en zelfs propagandistisch getint. De kleinere feodaliteiten waren meestal tijdelijk van aard en hadden niet
altijd de mogelijkheid en de tijd om ‘adequate’ documenten op te stellen. Daarom is deze tekst eerder te
beschouwen als een mogelijke weergave van de voor ons

HET LAND van RIJEN
Het Land van Rijen (Rien, Ryen, Reyen) is mogelijk
een historische benaming voor het rietland, m.a.w. het
gebied dat de vruchtbare bodem bevat van een vallei van
een rivier of stroom.
Het Land van Rijen was een van de zeven kwartieren
van het markgraafschap Antwerpen. Het was het gebied
vlakbij de stad Antwerpen zelf, met onder andere
Merksem, Deurne, Broechem, Kontich (gedeeltelijk) en
Hove. De beide begrippen hebben dezelfde oorsprong,
maar worden niet altijd gebruikt in een welomschreven

betekenis.
In een nog verder verleden, vanaf de 5e eeuw, werd het
hele gebied dat nu ongeveer overeenkomt met de
provincie Antwerpen ten noorden van de Rupel de
pagus Renensium, de gouw Rien of het land van Ryen
genoemd. In die betekenis kwam het rond de 11e eeuw
overeen met het markgraafschap Antwerpen.

TAXANDRIA
Het gebied genaamd Taxandrië is nagenoeg hetzelfde als
de huidige Kempen. Het was begrensd in het noorden
door de Maas, in het westen door de Schelde met haar
verdwenen noordelijke zijtak, de Striene, in het zuiden
door de Rupel, Dijle en Demer, en in het oosten door de
moerassen van Peel aan de grens met de Maasgouw.
Een beschrijving in de 8e eeuw stelt dat Taxandrië
hoofdzakelijk het gebied omvat van het bekken van de
Dommel en haar bijrivieren, ontspringend op de
‘hoogvlakte’ van de Kempen. Een andere beschrijving in
de 11e eeuw is het gebied tussen de beneden-Schelde in
het Westen, de Maas in het Noorden en het NoordOosten, en Haspengouw in het Zuid-Westen. Het werd
ook één der zeven aarts-diakonaten van het bisdom Luik,
met zeven dekenaten m.n. Aldeneik, Beringen, Cuyck,
Hilvarenbeek, Suste-ren, Wassenberg en Woensel.
Niet heel duidelijk is de beschrijving van datgene wat
het Stryne-gebied omvat. Belangrijker is dat hiervan
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door keizer Hendrik II het markiezaat Antwerpen werd
afgesplitst. Dit was in het oosten begrensd door een lijn
Turnhout-Geel, in het zuiden door de Dijle en in het
noorden door de lijn Wortel, Hoogstraten, Brecht, ‘s
Gravenwezel, Wimarsdonk, Stabroek en Zandvliet. Dit
moet overeenkomen met wat vroeger genoemd werd de
Pagus Renensium - Rien of Land van Rijen. In de
achtste eeuw beperkte het zich tot het stroomgebied van
de Dommel en de Aa.
De 10e eeuw lijkt wat zicht te bieden op de grootste
omvang die de gouw Taxandrië ooit bereikt heeft. Niet
zozeer via de schaarse gegevens van binnenuit, maar
vooral omdat andere gouwen, later graafschappen er omheen zich wat duidelijker laten afgrenzen, hoe kortstondig ze soms ook zijn geweest. Als westgrens is de
Striene aannemelijk. In het noorden de (Oude) Maas
stroomopwaarts tot nabij Grave. Vanaf hier lijken de
Peel-moerassen een natuurlijke oostgrens gevormd te
hebben. Rechts ervan wordt in 949 één keer de
Gennepgouw vermeld, die noordelijk moet doorgelopen
hebben tot in de omgeving van Nijmegen. Deze verder
niet bekende gouw was wellicht een onderdeel of
afsplitsing van de ‘oergouw’ Hattuarië, die gezien kan
worden als een voort-zetting van het romeinse district
Xanten. Iets zuidelijker kan ook langs beide zijden van de
Maas de Maasgouw worden gesitueerd, waarbinnen men
blijkbaar al vroeg weer onderverdelingen heeft
aangebracht. Wat de grafe-lijke macht betreft, moeten er
hier in de 10e eeuw verschillende reorganisaties
plaatsgevonden hebben.
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Evrard van Frioul. Diens opvolgers zijn onbekend. In
969 wordt wel vermeld ‘in praesidatu Ansfriedi
comitatus’, familie waarvan later Ansfried bisschop van
Utrecht1
zal worden.Een zoon van Evrard was een
Unroch, met dezelfde naam als een neef van Ansfried, de
graaf van Teisterbant.
Volgens Minten zijn er duidelijk aanwijzingen om
Taxandrië te beschouwen als het persoonlijk graafschap
van Giselbert de Oude, als comes Mansuariorum, van
de Mansuariers, opvolger van Chamingo (Nonn). Zijn
kleinzoon Giselbert van Lotharingen werd in 939 verslagen en samen met zijn kompaan Radbod van Teisterbant van zijn goederen beroofd. Taxandrië kwam terecht
in de handen van Ansfried.
Ten tijde van het Verdrag van Meersen reikte
Taxandrië als bestuurlijke entiteit van west naar oost
vanaf de Dongen tot aan de Peel, en van zuid naar noord
vanaf de Demer tot aan de Maas ter hoogte van ‘s
Hertogenbosch. Onvruchtbaar was het wel een
strategisch belangijk gebied.
Verscheidene uitheemse abdijen, als van Echternach en
St.Truiden verwierven hier uitgestrekte landgoederen.
Taxandrië had geen eigen elite of aristocratie. Wel
drongen zich een aantal graven uit de omgeving op.
Keizer Otto III deed vanaf 980 een beroep op de
bisschop van Luik om wat orde op zaken te stellen, tot in
de pagus Rien. Van die periode dateert het bezit van
Mechelen en zijn abdij, waaraan in 1008 door Hendrik II
het jachtrecht in het Waverwoud werd toegevoegd.
Lange tijd zeer dun bewoond, werden er in de vroege
Middeleeuwen een aantal abdijen gesticht te Aldeneik,
Munsterbilzen, St.Odiliënberg en Susteren. Voor het jaar
995, waarop het eigendom van de bisschop werd, was de
abdij van Thorn gesticht.
Ongeveer halverwege de 12e eeuw was er in Taxandrië
een stichtingsgolf van Premonstratenzers-abdijen te
Antwer-pen, Tongerlo, Marienweerd en Bern. Twee
norbertijnen-abdijen werden door de lokale aristocratie
gesticht, Postel (c1130) en Averbode (c1134). In 1146
werd te Hooidonck een priorij gesticht van de abdij der
reguliere kanunniken van Kloosterrade (Rolduc). Al
deze stichtingen moeten gezien worden als een drang
van de aristocratie om zich aldaar op te dringen tegenover de verzwakkende macht van de bisschop van Luik
en van de hertog van Neder-Lotharingen. Zo stichtte de
graaf van Loon in 1182 een eerste cisterciëncinnenklooster te Herkenrode (Bijsterveldt).

Situering van Taxandrië
Uit www.wazamar.org/Nederlanden/brabant-1.htm
De pagus Teisterbant gelegen ten noorden van Taxandrië, wordt vermeld vanaf 709 en de pagus Rien of
Striensis vanaf 726. Die wordt begrensd door de kleine
Nete. Hierin lagen Antwerpen en Mechelen. Het is vrij
zeker dat Taxandrië in de 9e eeuw toebehoorde aan
1 Zie hierover in het hoofdstuk ‘Dynastieën en Families’

Na 1100 begonnen enkele regionale graven zich te
roeren, o.a. die van Gelre, Wassenberg en Brabant.
Ergens wordt ook vermeld dat de vrouw van Ansfried,
de latere bisschop van Utrecht, genoemd wordt
Hilzondis comitissa terrae de Strijen. Zij hadden een
dochter die abdis werd van Thorn.
Wanneer Ansfried bisschop werd, gingen vele gebieden
over naar het bisdom, maar het ‘graafschap Hoei’ naar
Luik en een groot deel van de Teisterbant naar zijn
kozijn Unroch. Van dan af verdwijnt de naam Taxandrië
uit de officiële stukken. Het zal geruisloos overgaan in
het hertogdom Brabant. Op een later tijdstip blijkt de
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rest van Taxandrië bezit te zijn van de hertogen van
Brabant. De omstandigheden hiervan zijn niet bekend.

Het MARKIEZAAT ANTWERPEN
In het begin van de 9e eeuw beleende keizer Hendrik II
een deel van Taxandrië aan Gozelo, zoon van Godfried
van Verdun/Ardennen, als markiezaat ingesteld tegen de
op-dringerige graven van Vlaanderen. De instelling
ervan houdt ook wel enig verband met de giften van
Ansfried bij zijn aantreden als bisschop.
Het omvatte de landen tussen beide Neten en Dijle,
inclu-sief Heist, het Befferen 2 en Mechelen ofte het
Waverland.
Befferen omvatte een gebied links van de Nete tot aan
de Schelde. In de 16e eeuw omvatte het Rijmenam,
Bonhei-den, Keerbergen, Putte, O.L.Vr. Waver,
Beersel, Schriek, Grootloo, Duffel, Parwijs, Itegem,
St.Katelijne Waver, Mortsel, Edegem, Luithagen,
Battenbroek, Vremde, Kon-tich, Geel, Waarloos, Reet,
Aartselaar, Ballaar, Schelle en Niel
.
In de hoofdbank van Befferen, nu Putte, werden de
doodstraffen van het hele land van Mechelen
uitgevoerd. Men vermoedt dat de oorspronkelijke
naam ‘Badfriede’ was.

Het kwam dus niet overeen met het gebied van de Kempen en kwam niet verder dan Herentals, Geel en
Turnhout.
In dit verband dient dus aangestipt dat de ‘erfenis’ van
Ansfried werd verdeeld tussen
- de Balderic’s, vooral Balderic van Tubalgo, Hamalant
en Betuwe;
- de graaf van Loon;
- het Waverwoud rond O.L.Vr.Waver ging naar bisschop
Balderic II van Luik, overigens een broer van Giselbert
en Arnulf van Loon, en tevens neef van bisschop
Balderic I3 ;
- graaf Balderic gehuwd met Adela, dochter van
Wichman van Hamalant, ook neef van Balderic,
bisschop van Luik.
Het markgraafschap Antwerpen of de mark
Antwerpen was sinds de elfde eeuw het gebied rond de
steden Antwerpen en Breda. De mark vond zijn ontstaan
in de markenpolitiek van de Ottonen. Samen met de
marken Valenciennes en Ename, vormde het een militair
buffergebied aan de westgrens van het Duitse rijk.
Aanvankelijk beperkte de mark zich tot de gebieden
langsheen de Schelde (mogelijk te vereenzelvigen met
het Land van Rijen, de Pagus Renensis). Nadat Ansfried,
de laatste graaf van de gouw Taxandrië, in 994 bisschop
van Utrecht werd, wordt Taxandrië aan het markgraafschap zijn toegevoegd.
Bij de afzetting van Balderic gaan de rechten van het
Waverwoud over naar de ouders van Ermengarde, waarover verder meer4 . Dit volgt uit het feit dat Ermengarde
in 1079 aan Luik een schenking doet van een gebied dat
Bree en Gruitrode omvat. Zij geeft de ‘Limburgse
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Kempen’ aan de graven van Loon en Mechelen vermoedelijk aan de Berthouts, wier afkomst zeer onduidelijk
is.
Markgraven van Antwerpen
- 1010 Ansfried v.de Betuwe
1010-1044 Gozelon van Verdun
1044-1046 Boudewijn V, graaf v.Vlaanderen
1046-1065 Frederik v.Luxemburg,
hertog van Neder-Lotharingen
1065-1101 Godfried van Bouillon
1101-1119 Hendrik I van Limburg
In 1044 ging het markiezaat over aan Gozelo. Bij diens
dood gaf Hendrik III het aan Godfried met de Baard,
maar in 1045 ging het over naar de zoon van Boudewijn
IV van Vlaanderen. Na de rebellie van Boudewijn met
Gozelo gaf Hendrik het markiesaat aan Frederik, hertog
van Neder-Lotharingen, vervolgens aan Godfried met de
Bult, waarna het overging naar Godfried van Bouillon5 .
De mark Antwerpen behoorde reeds tijdens de 11e eeuw
tot de ambtslenen van de hertogen van Neder-Lotharingen. Godfried van Bouillon verkreeg het markgraafschap in 1076 uit de handen van keizer Hendrik IV.
Na de dood van Godfried van Bouillon wordt in 1101
Hendrik I van Limburg tot markgraaf benoemd.
In 1106 werd het hertogschap (en dus ook het markgraafschap Antwerpen) toevertrouwd aan Godfried I van
Leuven. De graven van Leuven slaagden er bovendien in
om zich door de heer van Breda als leenheer te laten
erkennen. Ook de graaf van Holland, Dirk VII, maakte
aanspraken op Breda maar in 1200 werd de stad
definitief bij het hertogdom Brabant gevoegd. De titel
markgraaf van Antwerpen was voor de hertogen van
Brabant een ambtstitel ondergeschikt aan deze van
hertog van Neder-Lotharingen. Toch hebben zij zich
hierop beroepen om in het oorkondelijk protocol ook de
titel van markgraaf van het Heilig Roomse Rijk
(marchio Sancti Imperii) te voeren.

PONTHIEU - GUINES
Het gebied rond Ponthieu, tussen de rivieren de Canche
en de Somme, werd door Arnulf I veroverd omstreeks
940. Het evolueerde naar een afzonderlijk graafschap
nadat Hugo Capet er zijn schoonzoon Hugo, advokaat te
St.Riquier, er mede beleende in 980. In de late 11e eeuw
werd het geërfd door de normandische familie BellêmeMontgomery en vervolgens rond 1220 door de familie
Dammartin. Na een erfdispuut kwam het in 1281 in
engelse handen (Cawley).
Het grafschap Guines werd gesticht in 928 door de
viking Sigfried, in het noordelijk deel aan de kust van
Boulogne. Zijn afstammelingen beheersten het tot 1137.

2 De naam Beffer is nog terug te vinden in de stad Mechelen in een Befferstraat en een Beffershof, klein domein aan de rand van de stad tegenaan

Bonheiden.
3 Hierover meer in het hoofdstuk ‘graafschap Loon’
4 Hierover meer in het hoofdstuk ‘De Flamenses’
5 Hierover meer in het hoofdstuk ‘De Marken’
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Door huwelijk kwam het op het einde van de 13e eeuw
aan de familie van de burggraven van Gent (Cawley).

HASBANIË
De hoogvlakte tussen de Dijle en de Maas kreeg de
naam van Hasbanië (Haspengouw). Zij werd ten
noorden begrensd door de Demer en een lijn naar
Maaseik en ten zuid-westen liep de grens langs het
dekenaat van Jodoigne en van Hanzet. In de 9e eeuw
waren delen overgegaan naar de Masgouw en de
Luihgau/Luikgouw.
In de karolingische periode waren er vier Haspengouwse
graafschappen. Binnen het Concilie van St.Truiden werden wel vijf graafschappen vermeld, nl. HalenZoutleeuw (837), Avernas en Geldenaken (c950),n
Bruningerode (987) en Aarschot (1107). Eén moet dus
zijn ontstaan ten koste van één dezer.
Steunende op de bankruis-omschrijvingen zijn er drie
voorhanden, nl. Zoutleeuw, St.Truiden (Avernas) en
Geldenaken. Hun titularissen waren verschillend van de
paltsgraven, maar stamden wel af van karolingische
huwelijken. Hun graafschappen waren dus allodia.
Bruningerode omvatte een aantal gemeenten oorspronkelijk samen met het dekenaat van Geldenaken, als Hoegaarden, Bevekom en Tourinnes. Dit kwam vermoedelijk tot stand door schenkingen van gravin Alpaïdis
van Geldenaken.
Reeds vroeg dicht bewoond, waarin verschillende kerkelijke en koninklijke bezittingen aanwezig waren, samen
met de bisschoppelijke steden Tongeren, Maastricht en
Luik en de abdij van St.Truiden, was het tot 1227 bezit
van de bisschop van Metz.
Naar alle waarschijnlijkheid kon men in 870 vier
graaf-schappen onderscheiden:
Noordwest Hasbanië, tussen Gete en Dijle, wat
ongeveer het latere ‘graafschap’ Leuven uitmaakte;
Noordoost Hasbanië, ‘Hufte’, tussen Gete en Geer,
wat ongeveer het graafschap Loon uitmaakte;
Zuidoost Hasbanië, tussen Geer en Maas, ook
genoemd Haspinga, en
Zuidwest Hasbanië, waarin o.a. Brunengeruz dient
vermeld.

7- 4

de abdij van Prüm met een duidelijke aanmaning aan het
adres van de Reniers. Otto II stelde evenwel op 7
oktober 950 Ansfried aan als nieuwe graaf in het
Maasland. Alsdan gebeurde ook de ruil tussen een
Gobert, broer van Rudolf, en de abdij van St.Truiden.
Goederen onder het graafschap Hocht werden geruild
voor een aantal landerijen van St.Truiden binnen het
graafschap Avernas.
Rond 950 is het graafschap in het bezit van de Reniers.
De oudste zoon Rudolf werd titularis en de jongere
Renier voogd van St.Truiden met Duras als hoofdverblijfplaats. Op het einde van dit jaar, na hun afzetting,
werd Ansfried aangesteld in het Maasland met Casallum,
het latere Nieuw-Eik, als verblijfplaats.
Spijts de confiscatie waren meerdere familieleden van de
Reniers in het bezit gebleven van een aantal goederen.
Zo was Liechard, een zoon van Renier II gemeld als
eigenaar van Gingelom, en een Koenraad, zoon van
Rudolf, van Velen (982). Elders vermeld Minten wel dat
Godfried, een broer van Alpaïdis van Geldenaken,
graaf is in Avernas, rond 950.
Rudolf zal Haspengouw via zijn vader Renier II erven.
Rudolf wordt na de opstand van 957, samen met zijn
vader Renier, uit Lotharingen verbannen. Zij zouden
nooit terugkomen. Haspengouw wordt dan onder de
hoede van hertog Godfried I geplaatst. Wanneer
Godfried I overlijdt, gunt de keizer Haspengouw
misschien aan Werner I, want deze wordt in 966 graaf
van Haspengouw genoemd.
Worden vermeld als graven van Hasbanië (Cawley)

- 764 Robert I, zoon van Lambert II, comes inNeustrië
?-844 Ekkehard
m946 Rudolf, zoon van Renier II, graaf vanHenegouwen,
?-870 Werner, tweede zoon van Renier II
?-?
NN
?-973 Renaud
n973 Folcuin

Progressief evenwel usurpeerden enkele heren hun
rechten en zo ‘ontstonden’ in de 11e eeuw het graafschap
van Jodoigne, van Duras, van Moha, van Grez en
mogelijks ook van Aarschot, Colmont en Spauwen.
Dit gebied werd vooral belaagd door de bisschop van
Luik, die geleidelijk verschillende kleine gebieden zou
innemen evenals Brunengeruz en Haspinga.
In 742 wordt een graaf Robert vermeld, zoon van een
Lambert. Afkomstig uit dit gebied is een Ermengarde
van Haspengouw, tweede echtgenote van Lodewijk de
Vrome. In 834 is er sprake van een graaf Eggehardus,
maar in de 10e eeuw zwaaien de Reginaren de plak.
Renier I wordt overigens Hasbaniae dux genoemd.
In 946 wordt Rudolf als graaf genoemd, in 982
Ehrenfried III en vanaf 1016 Arnolf. Tussen Rudolf en
Ehrenfried III is ‘plaats’ genoeg voor Werner I.

Tussen de voormalige dekenaten Tongeren en Leuven
bevonden zich de dekenaten St.Truiden en Andenne.
Deze werden samengevoegd tot het graafschap
Avernas. Een broer van Renier III, Rodulfus, was
hiervan graaf kort voor 944 en ook vanaf 950 in het
naburige Hocht. Het zuidelijk deel hiervan, ongeveer het
dekenaat Andenne, werd waarschijnlijk afgescheiden
voor 956 en door-geschoven naar het graafschap Hoei.
Bij de schenking van Hoei aan Luik in 985 werd dit
opnieuw opgesplitst en werd het de kern van het
graafschap Moha. Hun graven waren erfgenamen van de
graven van Hoei.
Rodulfus viel in ongenade in 958 en werd waarschijnlijk
opgevolgd door een Werenharius/Werner van Haspengouw, graaf van Zülpich, die overigens ook
Henegouwen onder zijn hoede kreeg, na de dood aldaar
van Richer. Deze was gesneuveld in de Slag van
Peronne (973) samen met zijn broer Reginzo, in een
schermutseling met Renier IV en Lambert I. Zijn zoon
Ehrenfriedus volgde hem op in 967. In 1023 wordt
Godefridus vermeld, waarschijnlijk zijn kleinzoon
(Verhelst).

In mei 949 werd op de volksvergadering van Nijmegen
dreigend uitgehaald naar het broederpaar Rudolf en
Renier, graaf in Maasland, die de abdij van Süsteren
belaagden. De vergadering bekrachtigde de rechten van

Ook wordt een Immon vermeld als graaf (van ?). Deze
had een dochter NN die mogelijks gehuwd was met een
Rodolf van onduidelijke afkomst, misschien wel de zoon
van Nevelong en een dochter van Reginald. Deze
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Nevelong was de vermoedelijke voorvader van de
graven van Loon6 .
Minten stelt dat de verschillende Haspengouwse graafschappen zijn ontstaan door deling van een pepinnidisch
domein ten tijde van de karolingische successie-strijd.
De vroegst gekende titularissen van deze graafschappen
waren inderdaad allen leden van de koninklijke familie.
Graaf Everhard van Halen bij Zoutleeuw was een zoon
van van de missus dominicus Unroch, en was gehuwd
met Gisela, een dochter van Lodewijk de Vrome. Minten
stelt hem dus gelijk aan Eberhard van Frioul. Alpaïde
was mogelijks een afstammelinge van haar naamgenote,
de bijzit van Peppijn II en Giselbert de Oude was de
stamvader der Reniers, en gehuwd met een geschaakte
dochter (Ermengarde) van Lotharius I.
In 933 werd graaf Immo - na zijn opstand tegen Bruno
en zijn verzoening - begunstigd en als graaf van
Haspinga aangesteld om samen met Ansfried, graaf in
Maasland, in condomnium het zogen.graafschap Hocht
te besturen. Een aantal geestelijken uit Maastricht waren
daar niet mee akkoord. Het graafschap Hocht bleek een
overkoepelende struktuur te zijn (m966), met twee
paltsgraven, Ansfried voor het Maasland, en Immo voor
Haspinga. Struktureel gelijkt het sterk op het graafschap
Hoei, dat in dezelfde periode ontstond en bestond uit
Haspengouwse en Condrusische staatsdomeinen.
Arnulf van Loon, broer van Giselbert, had Haspinga in
beheer. Hij maakte dit bij testament over aan de bisschop
van Luik, in akkoord met de keizer. Diens weduwe
Ermengarde (?) gaf later ook vele eigendommen door
aan het kapittel van St.Barthélémy van Luik.
Werner I schijnt van voorname afkomst te zijn, maar van
onbekende ouders. De literatuur schrijft hem het graafschap Haspengouw (Hasbania) toe. Jackman vermoedt
dat Werner I in 973 Wichman IV opvolgt als markgraaf
van Frisia.
Werner I huwt halverwege de 10e eeuw waarschijnlijk
Gerberga, dochter van graaf Meginhard IV van
Hamaland, en een zuster van Wichman IV. Hun nageslacht zal binnen twee generaties strijden om de opvolging in het graafschap Hamaland (hierover meer in het
desbetreffend hoofdstuk) wanneer dit grafelijk ambt in
1024 vacant komt.
Werner I en Gerberga krijgen vermoedelijk vijf
kinderen : Unruoch I, Ermentrud, Godila en twee
dochters NN.
Unruoch I wordt in 981 genoemd als graaf in
Teisterbant. Hij overlijdt kinderloos rond 1025, zodat
Teisterbant dan door de keizer aan het bisdom Utrecht
wordt overgemaakt.
Ermentrud huwt Richard van Metz. Hun huwelijk is net
canonisch toegestaan, want zij zijn met elkaar verwant in
een 3:3 relatie. Richard stamt via Godfried en Gerhard
II van Metz in mannelijke lijn van Gerhard I van
Gulikgau en Oda van Saksen af en zijn echtgenote
Ermentrudis in vrouwelijke lijn. Zij krijgen waarschijnlijk drie kinderen: Gerhard III, Adelheid en
Adalbert II. Van hen is Gerhard III, bijgenaamd
‘Mosellanus’ bijzonder actief in het Nederrijnse gebied.

6 Zie hierover meer in het hoofdstuk ‘graafschap Loon’
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Hij speelt zowel een rol in Adela’s strijd om Hamaland
als in de Moezel-fehde.
Godila huwt eerst met Lothar IV, graaf van Walbeck en
markgraaf van Nordmark, en wanneer deze in 1003
overlijdt hertrouwt ze in 1007 met Herman II, graaf van
Werl. Uit het eerste huwelijk krijgt ze vijf kinderen,
Werner, Berthold, Diederik, Brigitta en Lothar V. Uit het
tweede huwelijk komen er twee kinderen, Rudolf en
Mathilde. Een dochter NN trouwt met Richwin van
Verdun. Zij krijgen een zoon, Godizo, beter bekend als
Godizo van Aspel. Deze laatste en Gerhard III
Mosellanus zijn dus neven en geïnteresseerd in de
Nederrijnse perikelen, evenals in de erfenis van Adela en
Balderic.
De tweede onbekende dochter trouwt in 915 met Meingaud (Megingoz of Manegold), een neef van zijn naamgenoot Mengingoz van Gelre.
Meingaud stamt uit het Konradijnse huis Nellenburg en
wordt later graaf in Zürichgau, Maingau en Ladengau.
Zij krijgen drie kinderen, Burchard, Eberhard V
(†1030/5) en Werner II. De volgende drie generaties
beleven een spreiding der goederen, vooral na de deling
van Hama-land.
In de loop van de 10e en 11e eeuw gaat Hasbanië
volledig uit mekaar vallen:
- Het graafschap Hoei met delen van Hasbanië gaat in
985 over naar Luik.
- Een territorium horende als keizergoed (fisc royal)
gelegen tussen Maas, Bocq, Heure, Somme en de
keizerlijke baan Somme-Leuze gaat in 1008 ook
naarLuik. Hierin waren ook begrepen Dinant en Lustin.
- Het graafschap Durbuy, verworven door graaf Albert II
van Namen bij zijn huwelijk met Regilinde, dochter van
hertog Gozelo I, werd in apanage gegeven aan zijn
jongste zoon Hendrik, nadat een klein deel was
afgestaan aan Luik.
- Het graafschap Clermont, een usurpatie op het einde
van de 11e eeuw, ging rond 1100 over naar Luik, maar
de graven behielden de voogdij.
- Givet ging over naar de graven van Chiny.
In het westelijk deel lag het graafschap Duras, het
vroegere Avernas. In het begin van de 11e eeuw werden
Duras en Jodoigne verenigd. De graven van Duras waren
in die tijd voogd van de abdij van St.Truiden die
toebehoorde aan de bisschop van Metz. Later hadden ze
enkel de ondervoogdij onder de graven van Limburg.
Dit zal later in Brabant overgaan, gevolgd door
Zoutleeuw in 1135. Landen ging over naar Luik. Andere
gebieden van Avernas kwamen in de 13e eeuw naar
Brabant.
Een onafhankelijke heerlijkheid van Aarschot duikt op
als graafschap in 1107 maar zal ook in Brabant opgaan.
In de 12e eeuw dekt Haspinga niet meer het Frankische
Haspengouw van het Verdrag van Meersen. Het deel ten
zuiden van de Mehaigne was bij Namen gevoegd, het
gebied boven de Geer bij Loon en het graafschap
Brunen-gerode was afwisselend Leuvens en Luiks. Wat
toen nog Haspinga heette, was het blijvend Luikse deel,
n. het gebied omsloten door de Maas, de Mehaigne en de
Geer.
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Evolutie van Pagus Hasbania (Verhelst)
In 6e eeuw Afzonderlijke eenheid met onduidelijke grenzen.
7-9e eeuw Door groei van bevolking, worden omliggende gebieden ingenomen’. Waarschijnlijk in 834
opdeling in 4 even grote graafschappen : ‘Westelijk (ongenaamd)’, Avernas, Haspengouw en Maasland, later nog
Liugas.
10-12e eeuw Gezamenlijk in handen van de Reniers tot 958, waarna elk deel een eigen graaf
fase 1 : (Tweede helft van 10e eeuw) : keizer stelt aan graaf van Leuven, van Brunengeruz en Moha;
fase 2 : (11e eeuw) : op basis van domeinen evolutie tot graafschap:
Limburg, Daelhem en Jodoigne;
fase 3: (11-12e eeuw) : grafelijke vazallen onttrekken zich : Grez en Aarschot.

Waren hierin nog gelegen een gebied uitspringend ten
westen van de Geer, waarin Attenhoven, Landen en
andere kleinere gebieden. Over dit Haspinga regeerde
een erfvoogd, advocatus Haspingae, voor de kerk van
Luik. Als eerste voogd is bekend een Renier (R.
1096-1116), opgevolgd door zijn zoon Wiger van
Waremme (R.c1120-1136). De voogdij ging bij huwelijk
van de dochter van Wiger over aan Eustachius (R.
1136-1141), broer van bisschop Albero II, en kleinzoon
van Albert III van Namen.

BRUNENGERUZ (Brunengerode)
Brunengeruz, gebied uit Zuidwest Hasbanië, erfenis van
Arnulf, graaf van Hasbanië, wordt het eerst vermeld in
987, bij diens overdracht door keizer Otto III aan Luik,
bisschop Notger. De hoofdplaats hiervan was
Hoegaarden misschien ook Grez omvattend. Een zekere
Alpaïs van Hoegaarden wordt vermeld. De grenzen
ervan zijn ons nauwkeung overgeleverd door de kroniek
7
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van Egidius van Orval. Volgens Gysseling, vermeld door
Boeren, betekent Brunengeruz (Brugereon) ‘ontginning
door lieden van Bruno’. Brunesheim moet daar de
hoofdplaats van zijn, hoewel soms beide door elkaar
worden gebruikt. Volgens Moulaert (1858) zou
Brunengeruz overeenkomen met het huidige RouxMiroir.
Het omvatte een gebied van Tienen tot aan de Dijle bij Leuven,
met Binkom, en Glabbeek tot Neer- en Op-heylissem, Zetrud,
Hoegaarden, Melin, Roux-Miroir en Chaumont-Ghistoux. Een
andere bron spreekt van zeven ‘Waalse’ en zeven ‘Vlaamse’
gemeenten.

Vlug werd het een twistappel tussen de graven van
Leuven en de bisschoppen van Luik. Na heel wat
perikelen7 , werd het in 1106 defintief door keizer
Hendrik III toegewezen aan Godfried II van Leuven,
hertog van Neder-Lotharingen.
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Het graafschap Bruningerode bestond uit twee delen
(Minten). Het noordelijk deel had nooit enige binding
met Geldenaken en was oorspronklelijk een kroondomein, beheerd door de fiscus, gelegen midden in het
pepinnidisch domein. Het centrum ervan was
Vissenaken. Dit deel belandde in 953 in het bezit van
kanselier Bruno, als archidux van Lotharingen, vandaar
de naam van Bruningerode.
Bruno had gesteld dat om het hertogelijk ambt te verkrijgen in Lotharingen, men van karolingische afstamming moest zijn en een pepinnidisch domein moest
bezitten. Met de aanstelling van Godfried van Jülich
als hertog van Lotharingen kwam het rond 959 onder
beheer van het huis Jülich-Geldenaken.
In het zuidelijk deel hadden alle dorpen een binding met
de grafelijke hoofdplaats. Wanneer Godfried van Jülich
overleed in 964, wachtte Otto II tot de zoon Godfried
meerderjarig was. Hij overleed evenwel en toen werd
Karel van Lotharingen aangesteld. Deze eiste dan ook
het beheer over Bruningerode, maar dit was niet naar de
zin van het huis van Geldenaken. Bij de geboorte van
een nieuwe zoon Godfried uit het tweede huwelijk, nam
de spanning nog toe en kwam het tot vijandelijkheden.
Alpaïdis moest zich wenden tot bisschop Notger.
Uiteindelijk besliste keizer Otto III in 987 het kroondomein samen met de Alpaïdis gebieden toe te vertrouwen aan het prinsbisdom (Minten).
Tijdens het Verdrag van Meersen (870) lagen al deze
plaatsen in de Frankische Haspengouw, bestaande uit
vier graafschappen.
Alleszins werd in 987 de kerk van Luik door keizer Otto
III in het bezit bevestigd van Brunengeruz en Hoegaarden. In 990 wordt Brunerode vermeld bij de
schenking ervan door Engenulf, heer van Nethen en
Ermentrudis, zijn echtgenote, aan het kapittel van
St.Jans-Evangelist in Luik.
Wanneer in 977 keizer Otto III Renier IV en Lambert I
in ere herstelde, kreeg Lambert I het noordelijk deel van
een ‘ongenaamd’ westelijk graafschap dat overeenkomt
met het oorpronkelijk dekenaat Leuven. Het kreeg de
naam van graafschap Leuven, de kern van het latere
hertogdom Brabant.
Het zuidelijk deel kreeg de naam Brunengeruz. Dit zal in
de handen komen van de bisschop van Luik vanaf 988,
maar na de slag van Hoegaarden verkreeg Lambert dit
in leen van de bisschop. Deze splitsing werd later nog
gevolgd door een interne verbrokkeling. De heerlijkheid Aarschot zal in de 12e eeuw een zelfstrandig
graafschap worden. Binnen Brunengeruz gingen de
heren van Grez en Jodoigne/Geldenaken zich grafelijke
rechten toeëigenen (Verhelst). De noordgrens liep van de
poorten van Leuven in noordoostelijke richting tot
voorbij Tienen. De west-grens volgde vanaf Leuven de
Dijle in zuidelijke richting tot voorbij St.Joris-Weert,
daarmee Oud-Heverlee in het graafschap insluitend. Van
St.Joris-Weert ging de grens naar Incourt in
zuidoostelijke richting tot voorbij Roux-Miroir, naderde
Jodoigne en boog noordoostwaarts over Opheylissem
naar Zittert (Zetrud). De oostgrens ging van Zetrud over
Hoegaarden en Hakendover naar Oplinter. Tienen lag
volledig binnen het graafschap. In het zuiden grensde het
graafschap aan de oude pagus Darnau, waarin Marbais

7- 7

en Villers waren gelegen (Boeren). Hierin waren er wel
een aantal enclaven die aan Luik toebehoorden, evenals
de rechten op het kasteel van Tienen. Ook de graaf van
Namen had hier een goed, Zétrud-Lumay.
We hebben hier een afzonderlijk graafschap, waarover
de graaf van Leuven de beschikking had. Zou dit soms
het graafschap van Renier zijn geweest? ' . Eens die
vraag gesteld hebbende, treft ons als opmerkelijk, dat de
eerst bewezen heer van Breda, die in 1016 leefde "dictus
de Bruneshaim" wordt genoemd. Brunengeruz,
Bruneshaim, het eerste betekent misschien zo iets als
Bruno's rode, het tweede Bruno’s heim. Zou hier
verwantschap zijn?
Niet ver van Tienen was er volgens Moulaert een hof genoemd Brunisheem, gebouwd door zekere prinses
Brunechildis, echtgenote van Sigebert I, koning van
Aus-trasië. Dit kasteel lag op de Brunissenberg even
buiten Tienen. Dit blijkt een oorspronkelijk vorstelijk
verblijf te zijn geweest even buiten de voornaamste
plaats van Brunengeruz en waarschijnlijk de oorspronkelijke residentie. Henricus, de stamvader der Breda's,
werd "dictus de Bruneshaim" genoemd. Dit zou kunnen
betekenen dat zijn vader op Bruneshaim woonde.
Het bericht van de kroniek van Breda, omtrent een graaf
Renier die Stryen verdeelde tussen zijn twee zonen
Lambert en Hendrik, zou dit wel kunnen bevestigen.
Volgens Van Rheineck-Leyssius was ene Renier graaf
van Brunengeruz, mogelijks residerende in het kasteel
van Brunisheim en heer of graaf was van Stryen. Een
zoon Hendrik noemde zich ‘naar zijns vaders slot’ en
kan hij het land van Breda geërfd hebben.
Tienen was bezit van de Parijse abdij St.Germain-desPrez. Later kwam het aan de graaf van Henegouwen en
rond 1100 aan de abdij van Saint-Denis-en-Broqueroie,
een stichting van gravin Richilde van Henegouwen.
Rond de jaren 1010 bouwde bisschop Balderic een
burcht aan Hoegaarden, wat niet naar de zin was van
Lambert, graaf van Leuven-Brabant. Tienen was in de
11e eeuw van Luik maar dit werd betwist door Brabant.
Na de slag van Hoegaarden (10 oktober 1013) die Luik
verloor, kon het slechts enkele delen van Brunengeruz,
dat overging naar Brabant, behouden. Wel moest Luik de
som van 1200 zilvermarken betalen aan Brabant.
Op het einde van de 11e eeuw laaide de twist weer op.
Bisschop Otbert beriep zich op een clausule en wou het
pand inlossen in 1091. Hij werd bij arbitrage in het
gelijk gesteld. Dan gaf de bisschop Brunengerode in leen
door aan Albert III, graaf van Namen.
Godfried I met de Baard werd in 1106 hertog van NederLotharingen en ging onmiddellijk over tot de bezetting
van het graafschap. Zijn huwelijk met Ida, dochter van
graaf Albert III van Namen, gaf hem daartoe krachtens
een akkoord de gelegenheid. Volgens Buvé kreeg Ida het
mee als bruidschat. Bij ditzelfde akkoord behield de
bisschop voor zich de plaatsen Hoegaarden, Beauvechain, Tourinnes en Chaumont. Dit werd bevestigd
door keizer Frederik in 1155. Enkele jaren na de
inlijving bij Brabant werden de deelgraafschappen
afgeschaft en kwam een nieuwe indeling, met name de
Ammanie van Brussel, het grootbaljuwschap van Nijvel
en de kwartieren van Leuven en Tienen (Buvé).

Het Begin in de Zuidelijke Nederlanden

7- 8

Kaart van Brunengeruz, uit Moulaert (1858). Merk de twee enclaves op van het prinsbisdom Luik.

GRAAFSCHAP MOHA

Het zogenaamd graafschap Moha was een allodiale
heerlijkheid, gelegen op de rechter oever van de
Mehaigne. Het omvatte o.a. Waleffe, Antheit, Wanze en
St.Jean. Het is later overgegaan naar de graven van
Dagsburg-Egisheim (Elzas).In het begin van de 13e
eeuw was er een Albert van Metz-Dagsburg, die hertog
Hendrik I van Brabant tot zijn erfgenaam maakte.
Hugues VII was de opvolger als graaf van Dagsburg.

Hedwige had het graafschap Egisheim ontvangen dat
overging naar haar echtgenoot, Albert van Moha. Bij de
dood van Hugues VII werd Albert erfgenaam van
Dagsburg en werd hij ook graaf van Dagsburg. Moha
kon Dagsburg behouden, maar Egisheim ging over naar
een eigen lijn bij het aantreden van Gerard I. Vermelden
we dat Richilde van Henegouwen, echtgenote van
Herman, in feite afkomstig was uit Egisheim-Dagsburg.
Toch waren er voortdurend twisten over de Luikse enclaves, waarover dan toch in 1211 een akkoord werd
bereikt.
De zonen van het huis Moha wilden in 1172 het
allodium Kolmont innemen. Gerard I van Loon kon dit
samen met Duras afslaan. Hierna huwde Egidius van
Duras met een zuster van de graaf van Loon.
In 1200 werd in het huis Duras een regeling afgesproken
over de bevoegdheden van de kinderen uit het huwelijk
van Godfried van Clermont en Gertrude van DurasGeldenaken.
Egidius van Duras behield de grafelijke titel, zijn broer
Pieter, kanunnik van St.Lambertus Luik, bekwam de
graafschappen Clermont en Montaigu, en Cono kreeg
Duras inbegrepen de voogdij over St.Trudo.
Vandan af verslechtte de betrekkingen tussen Brabant en
Loon-Duras enerzijds en de bisschop van Luik
anderzijds. Dit escaleerde in 1179 wanneer de graaf van
Loon Tongeren was binnengevallen, maar werd
teruggedreven. In het Westen werden vernielingen
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Het graafschap Moha (overgenomen uit De Marneffe E., 1878)

uitgevoerd door Luik, maar de vrede werd hersteld door
bemiddeling van de graven van Namen en Henegouwen.
Godfried III van Brabant maakte toch van de verwarring
gebruik om op een slinkse wijze het graafschap Aarschot
in te palmen en ook (in 1184) het graafschap
Geldenaken, dit met medeweten van Filip van den Elzas,
graaf van Vlaanderen. Om aan de brabantse annexaties
te ontsnappen verkocht Arnold van Diest, omstreeks
1187, zijn domein aan Filip van Heinsberg, bisschop van
Luik (Minten).
Peter en Cono reageerden hierop en wilden een vorige
afspraak van 1179 herzien en besloten hun delen enkel
aan verwanten over te laten, met aan Clermont en de
voogdij over Dinant aan Wilrik van Clermont, en
Duras met de voogdij over St.Trudo aan Gerard van
Loon. Cono verkocht zijn deel aan Hendrik I van
Brabant, om zijn kruistocht te financieren, zodat deze
laatste de ondervoogdij van St.Truiden verwierf. Maar
Cono ontkwam aldus aan zijn verplichtingen aan zijn
leenheer en de hertog van Limburg gaf die door aan de
graaf van Loon.
In mei 1189 viel Brabant St.Truiden aan, maar
Boudewijn V van Henegouwen viel dan Brabant binnen,
zodat Hendrik I zijn troepen moest terugtrekken.
Aartsbisschop Filip van Heinsberg trad op als
scheidsrechter en verklaarde de verkoop aan Brabant
ongeldig. Gerard I behield de voogdij maar moest de
koopsom terugbetalen.

Na de dood van Dirk VII van Holland (1203) stapte
Hendrik I van Brabant over naar het Staufen-kamp. Hij
erkende Filip van Zwaben die hem een aantal beloften
zou hebben gedaan.
Albert III van Moha had in 1197, in verband met zijn
nakend kinderloos overlijden, beslist dat zijn allodia
Moha en Waleffe naar de hertog van Brabant zouden
gaan. Een deel hiervan zou dan naar de graaf van Loon
gaan.
Bisschop Rudolf van Zähringen was helemaal niet
akkoord. Na de overstap van Hendrik I wou de graaf van
Moha de beide erfgoederen wel verkopen aan Luik,
terwijl Filip van Zwaben wel had beloofd dat deze naar
Brabant zouden gaan.
Albert II van Moha kreeg inmiddels toch nog een
dochter, Gertrude. Albert overleed in 1212 en
onmiddelijk eiste Luik alles op. Brabant viel dan Luik
binnen. Tenslotte moest Hendrik I zwichten tegenover de
coalitie en hij verzaakte dan aan Moha. Zoutleeuw werd
toch nog geplunderd door Loon en Luik samen.
Wanneer Gertrude overleed in 1225, kwam de bisschop
onmiddelijk terug met zijn eis. Onder druk van de
nieuwe keizer Frederik II, moest Brabant in 1225
definitief verzaken aan Moha en Waleffe. wat later
verzaakte hij ook aan St.Truiden (Minten).
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LUIHGAU -Luikgouw
Aanvankelijk omschreven als gelegen aan beide zijden
van de Maas, ‘rond’ de stad Luik, zou het spoedig
verdwijnen door opslorping in het prinsbisdom Luik.
Het gebied was op de rechteroever begrensd door de
Geule, ten zuiden door de Warche, de Amblève en de
Ourthe. Ten oosten grensde het aan de pagi van Jülich en
Zulpich. De scheiding tussen het bisdom Luik en Keulen
liep tussen Aken en Burtscheid. Maakten deel uit van het
bisdom Luik: Aix, Eynatten, Raeren, Walhorn, Kettenis,
Eupen, Goé, Jalhay, Sart, Spa, Francorchamps, Neuville
en Stavelot.
Het voormalig dekenaat Visé omvatte ook de pagus
Liugas, een gebied zich uitstrekkend van ‘s Gravenvoeren in het noorden tot Rouvreux in het zuiden en van
Wandré in het westen tot Theux in het oosten. Het
bestond bijna uitsluitend uit koninklijke domeinen. De
pagus Liugas werd voor het eerst vermeld in 779, toen
begrensd door de Maasvallei, de Amblève en de Hoge
Venen.
Het ontstaan van de Luikergouw
Eén van de eerste adminstratieve verwezenlijkingen van
de Karolingers was de oprichting van de pagellus
Leuhio, waarschijnlijk als een onderdeel van de grote
gouw Hasbania. Vermeld in een oorkonde van 779 was
het tijdens Lotharius II (843-855) al een volwaardige
gouw, Liugas, doch in de 11e eeuw verdwijnt het uit de
teksten, wellicht omwille van het ontbreken van een
geografische begrenzing.
De gouw bestond uit drie delen:
- een gedeelte ten westen van de Maas komende van
Haspengouw, begrensd in het westen door de concilies 8
Tongeren en Maastricht. Aldaar waren er een aantal
dorpen onder het beheer van de abdij van Stavelot en
tevens karolingische eigengoederen ten zuiden van
Wezet (Visé).
- de fiscus van Theux, ten zuiden van de lijn SoumagneHenri-la-Chapelle, met de noordelijke uitloper van het
Ardennen-woud. Samen met de karolingische eigengoederen uit de Maas-vallei vormde het de ‘Croix de
Verviers’ (ban-kruis).
Een ban-kruis is de jaarlijkse verplichte processie van de
parochianen wonende binnen de ban (grenzen), naar een
hoofdkerk of abdij, met de bedoeling giften te verzamelen. Ze
werd voorafgegaan door een kruis, van daar de naam bankruis
(fr. croix banal). Ze zouden de voorlopers zijn van de huidige
parochiale processies.

- De verzamelbekkens van Voer en Berwijn (Berwinne),
geografisch afgestemd op de naburige kroondomeinen
Maastricht en Aken. Samen beheersten zij de
strategische samenloop van Maas, Ourthe en Vesder. In
het midden van de 10e eeuw bezat paltsgraaf Immo er
de allodia Voeren en Mortier, en beheerste aldus de
toegang naar Luik vanuit zijn burcht Chèvremont.
De Luikergouw was derhalve een verzameling van
karolingische eigengoederen en kroondomeinen. De
gouw werd bestuurd door paltsgraven (Minten).
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De samenstelling van de Luikergau (Minten, 2001)
(I: Haspengouws deel, II: Fiscus van Theux, III:
Land van Herve, IV Karolingisch eigengoed.
Men mag stellen dat de Luikergouw oorspronkelijk de
bakermat was van het rijk der Karolingers, voornamelijk
het deel van de fiscus. Aanvankelijk was Visé/Weset het
administratief centrum, tevens handelscentrum met
markt- en muntrecht. In de 10e eeuw verschoof dit naar
Luik. In 913 gaf Otto II de vrije gemeente Visé in leen
aan de luikse kerk, die ook de fiscus van Theux kreeg.
De Croix de Verviers ging ook over naar de kathedraal.
Bisschop Franco moet hierbij een rol hebben gespeeld.
In 1056 wordt duidelijk gemeld als graafschap van
Frederik van Luxemburg.
Een verbrokkeling volgt met de heerlijkheid Balen, later
gaat dan de heerlijkheid Rode (‘s Hertogenrade) naar de
Saffenberg’s, die dan de abdij Rolduc stichten.
Uiteindelijk komen ook Daelhem, Voer en Valkenburg er
los van.
De eerst vermelde graaf is Sigehardus (m.902-920),
opgevolgd door Gislebertus II en in 939 door zijn zoon,
die vroegtijdig overleed in 944. Zo kwam het aan Renier
III, die bij zijn verbanning werd vervangen door
Richarius. Deze sneuvelde samen met Wernerharius in
de strijd tegen Renier IV en Lambert I. Wat er vervolgens gebeurde is niet bekend tot in de loop van de 11e
eeuw wanneer een Dietbald wordt vermeld. Uit de
‘brok-stukken’ ontstonden blijkbaar twee andere
graafschappen: zo Limburg uit het koninklijk domein
Baelen en Daelhem uit dat van ‘s Gravenvoeren.
Liugas is dan het noordelijk gebied van het voormalig
dekenaat van Visé. Het noordelijk deel moet volgens
Verhelst behoord hebben aan de pagus Hasbania en
onder het graafschap Maasland. In 950 bevonden zich de

Een concilie is een omschrijving van een kerkelijk gebied en stemt nagenoeg overeen met een dekanaat.
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pagus en het graafschap Masau en het graafschap
Maasland immers samen in handen van graaf Rodulfus
(Verhelst).
De Luihgau was dan een deel van de omvangrijke bezittingen van Renier I, wel geconfisceerd door Arnulf in
898.
Worden achtereenvolgens gemeld als graaf (Cawley)
- Sieghard (?-n915), ook graaf van Hoei,
- Immo (?-c962), had een dochter gehuwd met Rudolf,
zoon van Nivelung, graaf in Betuwe;
- Richer (?-973, graaf in Henegouwen en Luik.
Wie daarop volgt is eerder onduidelijk. Misschien is het
de zoon van Richard, Godfried (†1015). Deze is zeer
waarschijnlijk een neef van één der dochters van
Wichman van Hamaland, die de burcht van Haspel
bezat. Hij bezat ook Heimbach, gelegen aan de grens
van Luihgau. Diens weduwe is hertrouwd met een
Gevehard die kort daarop werd vermoord. Heimbach en
Aspel worden later teruggevonden bij de eigendommen
van graaf Bruno en/of van gravin Ermengarde (zie
verder).
In de volgende jaren is een Immon bekend, een vazal
van Giselbert van Chèvremont. Hij werd afgezet in 958,
ver-loor hierbij de Luihgau, maar bij zijn in ere
herstelling kreeg hij Oost-Hasbanië.
In 966 wordt een Richard (†v.973) vermeld, waarschijnlijk dezelfde als de ‘regent’ voor Henegouwen bij de
afzet-ting van Renier. Deze Richard is vrijwel zeker de
echtgenoot van Ermentrude, wier kleindochter Ermengarde was. Daarom kon zij over goederen beschikken,
en geven, aan de abdij van St.Géry. Deze abdij was
gesticht door Gerard I, bisschop van (?), een broer van
Arnold van Florennes.
Godfried van Luihgau en dochters Ermengarde en
Mathilde zijn verwant aan Adèle, echtgenote van
Balderic van Tubalgo. Dit verklaart dat Bruno, gehuwd
met Mathilde, Aspel in zijn bezit had; dat Ermengarde
een abdij van Rees aldaar sticht en dat zij Bree en
Taxandrische goederen aan het kapittel van St.Lambert
kon schenken.
De menigvuldige schenkingen die de dochter van
Godfried, Ermengarde, deed moeten derhalve verklaard
worden door de vele erfenissen die ze kreeg.
Na de dood van Godfried in 1015 gebeurde er inderdaad
een verdeling van het ‘graafschap’ Luihgau. Factoren
hierbij waren vooreerst de afwezigheid van mannelijke
erfgenamen, de toenemende machtshonger van de
bisschop van Luik en de machtstoename van de abdij
van Stavelot. Zo werden ruime delen van de Luihgau,
maar ook van de Condroz en Hasbanië geännexeerd
door het bisdom van Luik. Enkel de graven van Limburg
konden dit wat afremmen voor Luihgau, waarvan zij ook
geleidelijk enkele stukken namen.
De erfenis van Godfried werd dan verdeeld tussen de
moeder van hertog Frederik, vermoedelijk Irmina van
Wetterau, dochter Ermengarde en dochter Mathilde, die
gehuwd was met Bruno van Heimbach.
Bij de dood van hertog Frederik ging een deel van
Luihgau over aan dochter Judith, gehuwd met Udo/
Walram van Limburg, stichter van de dynastie der
Limburgers. In die mate kan men begrijpen waarom
keizer Hendrik III moest tussenkomen in een conflict
over Prümisfeld. Walram’s zoon, Hendrik I had zich dit
do-mein, een schenking van Bruno van Heimbach en
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Mathilde aan de abdij van Prüm toegeëigend. De keizer
verplichtte hem dit terug te geven.

CONDROZ
Het graafschap Condroz, vermeld in 839, strekte zich uit
op de rechteroever van de Maas en reikte in het oosten
tot aan de Ourthe, de Amblève, de Lienne, de Lomme en
in het zuiden tot aan de Houille. Eigenlijk bestond het
oorspronkelijk uit de pagus Condrustensis en de pagus
van Famenne in het zuiden. Deze laatste was in het noorden begrensd door de Lesse en een lijn boven Marche.
In 870 werd het in zijn geheel toegewezen aan Karel de
Kale. De graven van Condroz zijn niet gekend. Men
weet enkel dat Ansfried het in erfenis kreeg van Evrard.
De tweede zoon van Evrard, Berenger, kreeg het bij
testament van zijn vader. De tweede Berenger kon aan
zijn nazaten alleszins Dinant en de Condroz van de
Maas, de Lesse tot voorbij Andenne, overmaken. Ook
was aanvankelijk Durbuy er bij begrepen. Op het einde
van de 11e eeuw vinden we een graaf Hendrik, broer van
graaf Albert III van Namen, terug.

Graafschap HOEI - HUY
Het kasteel/ de burcht van Hoei wordt al vermeld in 985
en speelde blijkbaar een belangrijke rol in de Condroz.
In het midden van de 10e eeuw hoorde dit onduidelijk
begrensde graafschap toe aan de familie der Ansfrieden.
In de 9e eeuw wordt Hoei vermeld als ‘chef-lieu’ van de
Condroz. Tot 985 was Hoei bestuurd door bijzondere
graven rechtstreeks afhankelijk van de keizer als fisc
royal.
In de nog voorhanden bronnen vindt men
vermelding van drie graven in het tijdperk voor de aanhechting aan het bisdom Luik: Ermenfried, Folcuin en
Ansfried. Ermenfried is bekend als voogd van de
koninklijke abdij van Stavelot (m958-959). Folcuin
(m963-975) kan een familielid zijn van de befaamde abt
Folcuin van Lobbes van 965 tot 990. Enkel vermeld in
985, de derde graaf van Hoei is Ansfried, meestal
geduid als Ansfried II of de Jonge, die later bisschop
werd van Utrecht.
Vanaf 985 meldt men bisschoppelijke graven. Zo van
1008 tot 1031 een Herman, en van 1028 tot 1064
Gozelon, de stamvader der graven van MontaiguClermont.
Een akte gegeven in 995 te Ingelheim door Otto III
bepaalt de overdracht van het graafschap Hoei naar het
bisdom Luik, aan Notger. Dit is de eerste maal dat
grafelijke rechten worden verleend aan een bisschop en
geldt als de eigenlijk ‘stichting’ van het prinsbisdom
Luik. Overigens was dat één der voorwaarden die
Notger had gesteld om de zetel te kunnen aanvaarden
De graven van Hoei verwierven wel een aantal goederen
in Hasbanië. Verder hadden de graven van Namen, ook
voor Luik, de voogdij over Wasseiges en voor de abdij
van Inde, over Ville-en-Hesbaye, Hosden, Landenne en
Seilles.
Herman van Ename, zoon van Godfried de Gevangene,
had alleszins domeinen in de Condroz en in OostBrabant. Samen met de bisschop van Luik komen ze in
conflict met de graven van Leuven, maar worden
gevangen in de Slag van Hoegaarden (10 oktober
1013). Ze zijn vrij-gekomen op voorspraak van de
gravin van Namen.

Het Begin in de Zuidelijke Nederlanden
Aan de hand van verschillende aanneembare argumenten
heeft G.Minten aangetoond dat het graafschap Hoei - in
de toenmalige dokumenten als Huste gemeld - een constructie moet zijn van keizer Otto I. Hij heeft hierin een
hele reeks heroverde kerkelijke en kroon-domeinen
onder-gebracht zelfs vanuit verschillende gouwen, zoals
het Maasland en Haspengouw. Toch wordt dit niet
algemeen aanvaard.
Het graafschap verschijnt in de dokumenten in 943. Het
bestuur hiervan werd in handen gegeven van trouwe
aanhangers zoals Ansfried de Oude, Folcuinus,
Erenfried en uiteindelijk Ansfried de Jonge, de latere
bisschop van Utrecht. De keizer bleef zelf over alle
rechten en domeinen beschikken, en plaatste een graaf
naast de bisschop als voogd of beschermheer. Emmo in
966 als bisschoppelijke graaf van Haspinga en voor 981
Herman als graaf van Moha zijn als dusdanig bekend.
In een volgende fase gebeurde de aanstelling van een
territoriale of prinsbisschop. Ansfried de Jonge deed
alsdan afstand van zijn burgerlijke bevoegdheden in dit
graafschap.
Zeer heterogeen van samenstelling is het graafschap
Hoei geen karolingische omschrijving. Dit graafschap
lag wel binnen het luiks diocees, opgericht om de
heroverde fiscus- en kloostergoederen bijeen te brengen
en werd dus een heterogene struktuur, waarin domeinen
verspreid over de Famenne, de Condroz, Haspengouw
en zelfs de Maasgouw.
Tongeren en Lobbes, met Aldeneik vervat in een meer
omvangrijk goed gingen over naar het graafschap Hoei
met een schenking in 952. Deze schenking had
betrekking op het klooster van Aldeneik en al zijn
afhankelijkheden. Later gingen deze over naar de
bisschoppelijke kerk van Luik. Het graafschap Hufte
omvatte derhalve en de pagus Maasland en een deel van
Haspengouw.
Deze goederen kwamen hoofdzakelijk uit het verbeurd
verklaard bezit van de Reniers, mogelijks zelf onrechtmatig verworven, die de graven waren van het Maasland
en Avernas. In de jaren 944-952 trof men in het
graafschap Hocht een graaf Rodolf, een broer van
Renier II en een neef van Gislebert, hertog van
Lotharingen, verdronken in 939. Bij diens dood volgde
Renier Langhals zijn vader op voor de henegouwse en
brabantse goederen en kwamen de maaslandse en
haspengouwse onder het bewind van deze Rodolf. Zoals
geweten vielen beiden in ongenade rond 949 en gingen
een aantal goederen over naar Ansfried. Precies deze
laatste goederen werden bij het graafschap Hoei
gevoegd.
Het graafschap Huste werd dus blijkbaar een administratieve indeling waarin de keizer territoriale
brokstukken groepeerde die hij in de loop van militaire
aktiviteiten heroverde en waaruit hij later eventueel kon
putten voor eventuele schenkingen.
Hendrik II schenkt een belangrijk deel van de fisc royal
in 1008 aan de kerk van Luik, hetgeen de aanloop is naar
de ‘ontwikkeling’ van het prinsbisdom.
In het kader van een twist (1053) tussen Henegouwen en
Vlaanderen komt de graaf van Vlaanderen tot aan Hoei
en vernielt er het kasteel. Belangrijk in de sociale
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geschie-denis is een Charter der Vrijheden toegekend
door bisschop Theoduin in 1066, en dit in aanwezigheid
van Godfried met de Baard als hertog van NederLotharingen en vele andere edelen.
In de 11e en 12e eeuw dient de burcht als toevluchtsoord
voor de bisschoppen tijdens hun twisten met de luikse
bevolking. De burgers van Hoei stellen zich dan weer
neutraal op en zelfs behulpzaam. Zij steunen de bisschop
in de slag van Wilderen (1129), Bouillon (1141) en
Andenne (1151) en later zelfs ook Steppe (1213).
Tijdens de regering van Hugo de Pierrepont (1200-1229)
komen ze wel in conflict met de bisschop. Zij verkrijgen
dan ook wel toegevingen en gunsten en kunnen samen
met Luik en Dinant nog meer verkrijgen. In 1271 komt
het tot een vrede, maar in de volgende eeuwen zullen
vele conflicten optreden (Zie hoofdstuk prinsbisdom
Luik).

Graafschap DURBUY
Volgens Vander Kindere moet dit een ‘rest’ zijn van het
allodiale erfgoed van de Evrard-Ansfried familie.
Dit was een uitgestrekt allodiaal domein van het Huis
van Verdun. Na de dood van Gozelo I van NederLotharingen (1044) ging het naar zijn dochter Regilinde.
Bij haar huwelijk met graaf Albert II van Namen ging
het over naar Namen. Albert II zonderde daar Ouffet van
af en schonk dit aan de bisschop van Luik. Dit deel
omvatte zowat 25 dorpen.
In de 11e eeuw is het eigendom van Hendrik, een zoon
van Albert II van Namen. Vervolgens werd het beheerd
door graaf Godfried, getrouwd met Alix, zuster van
Hendrik Wafflart, graaf van Grandpré. Deze was
getrouwd met Lutgart van Luxemburg. Godfried was een
broer van de graaf van Namen en van de graaf van La
Roche. Godfried en Alice hadden twee zonen, Richard,
bisschop van Verdun (R.1163-1171) en Hendrik. Bij de
dood van Godfried van Durbuy, hertrouwde Alice met
een Godfried van Esch. Deze beheerde Durbuy als
regent voor zijn schoonzoon Hendrik, die later Hendrik
III werd.

De graaf van La Roche, broer van de graaf van Durbuy
en van de graaf van Namen, is een Hendrik, zoon van
Albert III, waaraan Ida, de weduwe van hertog Frederik
(†1069) dit domein had aangebracht. La Roche was
afhankelijk van de Ardennen en niet van de Condroz.
Na de dood van Albert II ging Durbuy over naar zijn
tweede zoon, Hendrik I van Durbuy. In 1188 ging het
als kroondomein terug naar Namen.Hendrik I van
Durbuy was oppervoogd van het kapittel van
St.Barthélémy in Luik in opvolging van Gozelo van
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Montaigu. Zijn echtgenote was vermoedelijk afkomstig
van het huis van Montaigu. Bij zijn dood ging Durbuy
over naar de tweede zoon van het huis van Namen. De
graaf van Laroche erft/verkrijgt omstreeks 1149 Durbuy,
dat later naar Luxemburg zal overgaan. In 1247 gaat
Laroche-Durbuy over naar de jongste broer van Hendrik
V van Luxemburg, Gerard van Luxemburg, graaf van
Durbuy (Hardenberg).
De twee huizen van Durbuy en La Roche stierven beiden
ongeveer tegelijk uit. Hun erfgoed ging dan over naar
Hendrik de Blinde, zoon van Godfried van Namen, die
aan zijn zuster Alice van Henegouwen alle allodia in de
graafschappen Namen, La Roche, Luxemburg en
Durbuy overmaakte9.

MASAU - Maasgouw
De pagus Masgouw omvatte in 870 twee delen, de
Masau inferior en de Masau superior, beiden de Maas
‘over-lappend’. De Maasgouw was gelegen in de vallei
van de Maas aan beide oevers, en reikte links van
Maastricht tot aan de Teisterbant en rechts tot de
comitatus Hattuariensis. Bij het verdrag van Meersen
(870) werd de Maas de grens tussen het rijk van Karel de
Kale en dat van Lodewijk de Duitser. Derhalve werd de
Maasgau andermaal gesplitst nu in vier delen:
- Masau superior op linker oever, of het graafschap
Huste,
- Masau inferior op linker oever,
- Masau superior op rechter oever, en
- Masau inferior op linker oever, of het graafschap
Moilla.
Maastricht en Aken werden afzonderlijke districten.
Het graafschap Maasland maakte een evolutie door
analoog aan het graafschap Liugas. Bij het Verdrag van
Meerssen waren overigens reeds de koninklijke
domeinen Maastricht en Aken er uit gelicht. In 950 was
het overigens samen met Haspengouw, Masau en een
deel van het graafschap Hocht onder het gezag van
Rodulfus, broer van Renier III. Na Rodulfus’ val in 950
werd het graafschap sterk verbrokkeld in verschillende
onafhan-kelijke domeinen, o.a. Valkenburg en ‘s
Hertogenrade (Verhelst).
Het graafschap Huste - zie hierboven het graafschap
Hoei - werd in de 10e eeuw toegevoegd aan het
graafschap Avernas in Hasbanië. Toch werden een niet
onaanzienlijk aantal kleinere delen verspreid en gingen
naar de abdij van Thorn (gesticht in 992), aan het
kapittel van Luik, van St.Truiden, van St.Pantaleon in
Keulen en van Munsterbilzen, terwijl een aantal heren
zich ‘onafhankelijk’ verklaarden.
In de 10e eeuw zijn er ook in de Maasgouw blijkbaar al
vroeg onderverdelingen gebeurd. Wat de grafelijke
macht betreft, moeten er hier in de 10e eeuw
verschillende ‘reorganisaties’ zijn gebeurd. Zo wordt
Aldeneik ingebracht in het graafschap Hufte/Huste
(Hocht bij Lanaken). Taxandrië, dat hier doorliep tot in
de richting van Bilzen, werd in het zuiden begrensd door
9
10
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de Haspengouw, waarin een aantal graafschappen
ontstonden als Avernas (-le-Beaudouin) en Leuven.
Uiteindelijk zal de Maasgouw met de Haspengouw het
graafschap Loon gaan vormen, dat later op zijn beurt zal
overgaan in het prinsbisdom Luik.
Dit gebied is de bakermat der Reginaren. De vader van
Renier I, Giselbert, wordt vermeld als comes Mansuarium. Graven van Maasgouw waren achtereenvolgens
Giselbert, Renier I, Renier II en Rudolf, zoon van
Renier II
Zij namen de titel van graaf in het begin van de 12e
eeuw, verbonden aan de burcht van Gelre aan de Niers in
Hattuaria. Zij hadden ook de voogdij van de goederen
van de Utrechtse bisschoppen in Moilla.
Wanneer de Maas een grens werd tussen de twee rijken,
werden de domeinen van Giselbert dus ‘gesplitst’.
Giselbert koos partij voor Lotharius. Na de Slag van
Fontenay (841) kreeg hij waarschijnlijk ook de Darnau
en de Condroz.
Zijn zoon Renier I eist de voogdij op van de
St.Servatius-abdij te Maastricht op. Toch had Arnulf in
889 de abdij gegeven aan aartsbisschop Radbod van
Trier. Renier nam ze terug, maar omwille van andere
problemen werd hij afgezet. De keizer benoemde een
nieuwe graaf, met name Alboin, waarschijnlijk uit de
Eifel. Toen Renier in ere werd hersteld, nam hij
andermaal de abdij in zijn bezit. Giselbert, van wie Karel
de Eenvoudige de abdij in 919 had afgenomen, kon ze
terug nemen van de aartsbisschop van Trier in 928.
Masau inferior/links zal uitgroeien tot de heerlijkheid
van Cuyck, waarvan de heren zich in de 12e eeuw ook
graaf gingen noemen. In Masau inferior rechts zal de
heerlijkheid Fauquemont/Valkenburg opkomen. In
Masau inferior/rechts (Moilla) zal de belangrijke
heerlijkheid van Wassenberg ontstaan. Deze heren
hadden belangrijke domeinen veroverd in de nabije pagi
van Betuwe, Veluwe, Teisterbant, Hattuaria en
Hamaland.
Rudolf en broer Regnier III werden in 958 afgezet door
aartsbisschop Bruno, Hertog van Lotharingen, en verbannen
naar Bohemen. Dit was ongeveer de inzet van een progressieve
afbrokkelingen van deze gouw. Grote delen kwamen aan
Ansfried, graaf van Taxandrië, die dan zouden overgaan naar
het bisdom Utrecht, wanneer hij er bisschop werd. Nevelung,
zoon van Ricfrid van Betuwe, bekwam Roermond en
verschillende kleinere gebieden. In deze perioden ontstonden
op de linkeroever de heerlijk-heden Hoorn, Cuyck en Kessel
en op de rechteroever Wassenberg, Valkenburg en Heinsberg
(Cawley).

Het domein van Meersen was eigendom van Gerberga,
weduwe van de hertog. Gerberga zal dit in 968 schenken
aan de abdij van St.Remy van Reims, met de
goedkeuring van Ansfried en Immon10.
Haar zoon Rudolf van Haspengouw, wordt vermeld als
graaf van Maselandt - linkeroever. Deze laatste was een
broer van Renier III. Beiden werden in 958 afgezet uit
hun bezittingen. Hun zus (NN), gehuwd met Nevelong,
een zoon van Ricfrid van Betuwe, kreeg dan van

Zie hierover meer in de hoofdstukken ‘Namen’ en de ‘Erfenis van Hendrik de Blinde’.
zie hierover meer in het hoofdstuk ‘De Flamenses’
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bisschop Balderic van Utrecht, verschillende domeinen
in het gebied van Masgouw inferior.
Graafschap MOILLA -MOLENGOUW
Ten noorden van Aken ontstond de Molengouw (Moilla),
een verzameling van kroongoederen waarover de vorst
kon beschikken. Het ontstond als project van de
Rijksdeling van Lodewijk de Vrome in 837, waar het
vernoemd werd naast de Hettergouw, Hamaland en de
Maasgouw. Het werd zelfstandig op het einde van de 9e
eeuw. In 870 was het nog een onderdeel van een andere
omschrijving, waarschijnlijk het district van Aken, zodat
het niet werd vermeld in het Verdrag van Meersen.
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Een graafschap Moilla was eigendom van Nevelong,
maar wordt in 966 vermeld als eigendom van een
Ehrenfried, ofte Ansfried (van Veluwe?). Een zekere
Ansfried is graaf van Masau inferior en van Taxandria.
Hij stichte de abdij van Thorn, waar zijn dochter abdis
werd.
Rond het jaar 1000 vestigde zich een jongere tak van het
huis van Jülich in de Maasvallei, met de burcht van
Kessel als verblijfplaats. Zowel het naamgebruik als de
verschillende goederen wijzen op hun verwantschap met
het huis van Jülich. Zij braken door zowel in de Moilla
als in de Maasvallei als verdediging ingesteld, een
dringende noodzaak in het midden van de 9e eeuw. Dit
liep uit in de latere prefectuur die een Godfried,
kleinzoon van een dux Godfried van Jülich11 , waarnam,
een gebied omvattend de Molengouw, het huidige
Limlburg, het Midden-nederlands rivierengebied, de
Teisterbant en de Hettergouw (Minten).
Lambert, de vader van deze Ansfried, had zeker
domeinen in de Maasau, evenals Gisela, de grootmoeder
van St.Guibert.
De Masau dient dus in verband gebracht te worden met
de bezittingen van de Bataafse graven, de Ansfrieds en
de Balderics. De rechten van de Ansfrieds zijn
overgegaan naar hun neef Balderic, gehuwd met Adela
van Hamaland en na diens ‘val’ aan erfgenamen in
zijlinie12 . Zo ging een deel van de linker Masau zeker
over aan de familie der graven van Loon, die in feite
afstammen van Nevelong13 .
Het hele gebied werd anderzijds een prooi voor de aartsbisschoppen van Keulen, die niet wensten dat één of
meerdere naburige graven te machtig zouden worden.
Zij veroorzaakten zo een belangrijke verbrokkeling van
dit gebied.

Situering van de Molengouw tussen de Hettergouw
en de Masau Superior (Minten, 2001)
Tot halfweg de 10e eeuw werd het geregeerd door een
paltsgrafelijk geslacht dat ook in de Betuwe aanwezig
was. Immo had daar blijkbaar ook een aantal allodia,
vermoedelijk verworven door zijn voorvaderen. Hij
behoorde tot de paltsgrafelijke familie der Unroch’s. Na
de dood van graaf Nevelong van de Molengouw had
Immo de voogdij over zijn kinderen. Men vermoedt dat
zijn erf-dochter gehuwd was met Rudolf, de oudste zoon
van Nevelong. De jongere broer ervan was Balderic, die
door zijn toedoen bisschop van Luik werd, tegen de
andere kandidaat, Rather van Verona. Nevelong was een
zoon van Ricfried (Dodo), graaf in Betuwe. Hij had
nauwe banden met de Salvator-kerk te Utrecht, waar zijn
broer Balderik bisschop was (910-978). Ricfried had
Ansfried opgevolgd als paltsgraaf.
11
12
13
14

Zie hoofdstuk graafschap Jülich
zie hierover het hoofdstuk ‘Hamaland’
zie hierover het hoofdstuk ‘De graven van Loon’
zie hierover het hoofdstuk ‘De Flamenses’

Op de linkeroever moet vooreerst ook Hoorn worden
vermeld, een klein graafschap dat slechts sedert 1450
bestaat. In Cuyck was in 1096 een zekere Hendrik,
heer van Cuyck, vermeld. Hij was gehuwd met een
Alverada, dochter van een graaf van Molbach, afkomstig
van de graven van Avalgau. Deze Alverada, als weduwe
vermeld in 1108, was misschien een dochter van
Megingaud en Gerberga. Een zoon Godfried wordt
vermeld vanaf 1136, en als graaf vanaf 1139. In Kessel
(Casla) wordt een Hendrik vermeld als graaf. Deze vocht
als vazal mee met aartsbisschop Frederik van Keulen in
een veldslag.
Het kasteel van Wassenberg, gelegen in de Moilla,
rechts van de Ruhr, werd door keizer Hendrik II
toegewezen aan Gerard Flamensis14 , in het kader van de
toewijzing der domeinen van de afgezette Balderic. Dit
kasteel wordt de kern van de ontwikkeling van het
graafschap Gelre in Hattuaria.
Ook rechts van de Maas gelegen, maar links van de Ruhr
lag het gebied van Heinsberg, ten zuiden van Wassenberg. In verband daarmede was Valkenburg door keizer
Hendrik III in 1041 aan gravin Ermengarde gegeven, die
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het zal doorspelen aan Herman II, aartsbisschop van
Keulen.

RIPUARIË
Ripuarië was tot in de 9e eeuw als een Dukat ingericht.
Het centrum ervan was zeker Keulen, hoewel we er niet
meer over weten. Bij de verdeling van Verdun (843)
werd het opgesplitst. Het Verdrag van Meersen vermeldt
duidelijk vijf graafschappen, met name Jülichgouw,
Zülpichgouw, Eifelgouw, Bonngouw en Keulengouw.
De Jülichgouw wordt reeds vermeld als romeinse vicus.
Hierin duikt in de 10e eeuw een klein ‘comitatus
Sunderscas’ op met als centrum Düren, wiens rol als
merovingisch en later karolingisch hof bekend is. Ook
de Zülpichgouw is in de romeinse tijd vermeld. Alsdan
was er een kleine strategisch gelegen burcht. De
Eifelgouw werd in het midden van de 9e eeuw duidelijk
als een zelfstandige comitatus vermeld. De graaf van de
Bonn-gouw was ‘gehuisvest’ in het oud romeins kasteel
te Bonn, die zich in de frankische periode verder
ontwikkelde, zoals archeologisch kon worden bewezen.
(Nonn).
Al deze graafschappen werden in de 9e eeuw
gedomineerd door de Matfriedingers. Waarschijnlijk
hoorde daar ook Gillgau of het eigenlijke Keulen bij dat
samen met andere gebieden later tot aartsbisschoppelijk
gebied zou uitgroeien. Alleszins was de Gillgau een deel
van Jülich, en aanvankelijk trouwe vazal van de
aartsbisschop.
Zwentibold zag zich verplicht de Matfriedingers hun
bezittingen te ontnemen.
In Jülich wordt in 945 een Godfried vermeld, een broer
van aartsbisschop Wicfried, de voorganger van Bruno.
Deze Godfried werd na het ontslag van de Reginaren
ook graaf van Henegouwen en in 959 hertog van NederLotharingen. Hij was de zoon van een graaf van Jülich
en gehuwd met Alpaïde15 , die als tweede echtgenoot
Eilbert, een graaf van Florennes, nam. Godfried overleed
in 981. Wat er dan met Jülich gebeurde is onduidelijk. Er
worden verschillende Gerards vermeld, die moeilijk te
onderscheiden zijn. Alleszins bleef Jülich een vazal van
de aartsbisschop.

In de Eifel wordt na de val der Matfriedingers een
Alboin vermeld, waarschijnlijk identiek aan een ‘graaf’
van Maastricht, die Renier verving, en later gevolgd
door Richard, zoals al elders vermeld. In het midden van
de 10e eeuw was de Eifel blijkbaar ingedeeld bij
Zülpichgau, waar een Erenfridus (Ezzo) wordt
vermeld16. Deze had blijkbaar enorm veel eigendommen
en werd beschreven als de ‘graaf van 15 graafschappen’.
Ook Hoei hoorde hem toe, waar hij na 969 werd
opgevolgd door Folcuin. In Zülpichgau werd hij
opgevolgd door een Warneus/ Garnier, ofte Werner
van Hasbanië, die van keizer Otto I Oost-Hasbanië kreeg
na de veroordeling van de gebroeders Reginald-Rodolf,
en na Richard. Hij werd vermoord in 973 door de zonen
van Renier III.
Enkele jaren later, rond 980, wordt voor de drie graafschappen Eifel, Zülpich en Bonn, een Herman vermeld.
Deze moet beschouwd worden als de eerste paltsgraaf en
zeker in verband gebracht worden met de familie der
Konradijnen. Het is niet onmogelijk dat hij een zoon is
van Garnier.
Konrad de Rode van Franconië, was gehuwd met
Lutgard von Saksen, een dochter van keizer Otto I. De
verschillende Hermans von Zwaben waren ook van deze
Franconië-lijn.
De Avalgau bij Bonn, gelegen op de linkeroever, was
eigendom van Megingoz, gehuwd met Gerberga. Na
diens opstand in 939 tegen Otto I werd hij uit Avalgau
gezet en vervangen door Herman. Bij zijn onderwerping
in 944 werd hij begiftigd met grote delen van Hamaland
en enkele gebieden uit Avelgau. Uit dit Hamaland zou
veel later het graafschap Gelre ontstaan, vooral gelegen
in Hattuaria, dat nu eigendom was van een graaf
Godfried, oom van Balderic van Tublago.

15
16

Meer hierover bij de bespreking Geldenaken, in hoofdstuk regionale gebieden Brabant.
zie hierover meer in het hoofstuk ‘De Paltsgraven’
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Herman is dus in 989 comes palatinus en sterft in 1034.
Hij had twee zonen Ehrenfried (Ezzo) en Hendrik
(Hezelinus - Herman). Hij huwde Mathilde, een
dochter van Otto II. Dit huwelijk versterkte in belangrijke mate het aanzien der paltsgraven, zeer tot ongenoegen van de aartsbisschop van Keulen, omdat zij zo
geleidelijk veel domeinen verkregen aan weerszijden
van de Rijn.
Ezzo had zeven dochters en drie zonen. De oudste zoon
stierf vroeg, de tweede Herman, werd aartsbisschop van
Keulen als Herman von Rhein, en de derde, Otto, kreeg
van keizer Hendrik III het hertogdom Zwaben dat in
1045 vacant was geworden. Zo had de aartsbisschop van
Keulen weinig te vrezen. Alle dochters werden abdissen,
behalve Richeza, die een ongelukkig huwelijk aanging
met koning Mieszko van Polen.
Het huis van Ehrenfrieden verloor hierdoor de Palts,
maar Hendrik II gaf het wel door aan Hendrik (Henrico
Furioso), de zoon van Hezelin. Bij deze werd de Paltz
wel ‘verkleind’. Zo verkreeg een Siegfried (Sicco) het
overige deel van Avelgau en Zülpich. Hendrik was
vrijwel gans zijn leven verwikkeld in conflicten met de
aartsbisschop. Uiteindelijk werd hij geëxcommuniceerd
en zelfs gevangen genomen. Na verbeurdverklaring van
zijn goederen werd hij vrijgelaten, maar werd
krankzinnig en in een vlaag van woede vermoordde hij
zijn vrouw. Keizer Hendrik IV gaf al zijn bezittingen op
de rechteroever door aan een Herman van Ruhrgau,
misschien van Gleiberg, die een nieuwe dynastie zou
stichten. Hij was waarschijn-lijk de oudste zoon van
graaf Frederik I, zoon van Siegfried van Luxemburg, en
van Ermentrude, klein-dochter van Megingoz.
In de volgende tijden werden de Ripuarische graafschappen geleidelijk verdeeld en verbrokkeld onder
verschillende heren, onder toedoen van de aartsbisschoppen van Keulen, die zo verhinderden dat een te
machtig man in hun omgeving aan de macht zou komen.

Pagus ARDENNEN
Over een oppervlakte van 26.000 km2 ontstonden tien
graafschappen, terwijl in het gebied tussen Verviers en
Venlo, zowat 12.000 km2 ongeveer twintig heerlijkheden
opkwamen.
In de karolingische tijd had men het eigenlijke Ardennegraafschap, het graafschap Condroz en de graven van de
pagus Wavrensis, in de huidige belgische provincie
Luxemburg en het hertogdom zelf.
De pagus Ardennen, begrensd in het noorden en het westen door de Condroz en in het zuiden en oosten door de
graafschappen Yvois en Methingau, zou in de 9e eeuw
het dekenaat Stavelot, Bastogne en Graide hebben
omvat. De regerende graaf, die ook de voogdijrechten
van de abdij van Stavelot had, bezat ook, tenminste
tussen 927 en 965, het naburige graafschap Aarlen.
Het graafschap Ardennen kwam rond 850 overeen met
de dekenaten van Stavelot, Bastenaken en Graide. Door
het Verdrag van Meersen (870) werd het in twee
gesplitst daar de Ourthe de grens werd tussen Francia
Occidentalis en Orientalis. In de 10e eeuw omvatte het 17

Zie het hoofdstuk ‘Dynastieën en Families’
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behalve de domeinen van de abdij van Stavelot en van
de abdij van St.Hubert (Luik) - het graafschap
Bastenaken, waarvan de graven afkomstig waren van het
huis van Verdun.
In het midden van de 10e eeuw werden de graven van
Bastenaken voogden van Stavelot en hadden tevens de
graafschappen van Ivois onder hun toezicht en Woëvre
in Opper-Lotharingen. Hier kwamen ze in conflict met
enkele Franse heren, maar ook met de graven van Chiny.
Deze palmden enige tijd later zowel Ivois in als een deel
van de zuidelijke Ardennen (Mirwart en Orchimont), en
zelfs een deel van de Famenne (Givet). Later nam ook
Siegfried van Luxemburg enkele domeinen in. Deze
voogdij kwam later aan de graven van Laroche, in het
rijksdomein van Ortho.
De eerste graven waren van een familie met als titel
‘graaf van Ardennen’ en stamden af van een Wigerich en
Kunigonde17 . Een deling in twee graafschappen volgde
door het verdrag van Meersen (970), die de verdelingslijn voor Lotharingen aan de Ourthe vastlegde.
Vermeld als pagus Ardennensis, omvatte het eigenlijk de
Condroz, de Famenne, een deel van Luihgau en waarschijnlijk ook de Eifelgouw. Ten zuiden grensde het aan
de Woëvre. Een graaf wordt vernoemd, maar dan als
vader van bisschop Walcaud.
Het verdrag van Meersen (870) nam de Ourthe als grens
zodat en deling van het graafschap optrad, maar niet
voor lang. In 907-960 leest men dat Bastenaken naar de
Ardennen is overgegaan. In 968 is het blijkbaar weer
‘alleenstaand’, maar na 1028 wordt het niet meer
vermeld.
Alsdan zou een dochter een schandaal hebben
veroorzaakt, zodat het goed terug bij het kroondomein
werd gevoegd. Het centrale deel, de Amberloup, Ortho
en Cherain, als Laroche, werd door keizer Hendrik III
overgemaakt aan Frederik van Neder-Lotharingen. Het
andere deel, Clervaux en Ouren, ging naar de
‘voorouders’ van de graven van Vianden.
In de 10e eeuw is dit gebied, althans aan de rechteroever
van de Ourthe, het domein der Reginaren. Zij waren ook
voogd over Stavelot. Renier I werd hier opgevolgd door
Evrard, waarschijnlijk dezelfde aan wie Hendrik I in
925 de pacificatie-opdracht voor Lotharingen gaf.
Nadien ging het over aan Giselbert die het behield tot
939. Later en reeds in 959 is Siegfried van Luxemburg
als voogd van Stavelot gemeld, vervolgens zoon graaf
Frederik en dan de kleinzoon hertog Frederik.
De verdeling in de pagus was toch niet duurzaam. In de
10e eeuw werden de beide graafschappen opnieuw verenigd in het graafschap Ardennen-Bastogne.
Het graafschap ging vervolgens, na de in 943 vermelde
Giselbert, een zoon van Wigerich en broer van Gozelin,
bisschop Adalberon van Metz en van hertog Frederik
van Opper-Lotharingen, over naar zijn neef Regnier, die
een zoon van Gozelo was, en broer was van
aartsbisschop Adalbero van Reims, graaf Godfried van
Verdun en graaf Hendrik van Aarlen.
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Het graafschap viel vervolgens aan de zoon van Renier,
Gozelo, broer van Adalbero van Laon.
Het graafschap Ardennen-Bastogne werd als dusdanig
een laatste maal vermeld in 1028. Na de dood van
Frederik van Neder-Lotharingen (1065) ging het met
zijn weduwe Ida over naar Namen, bij haar huwelijk met
graaf Albert III. Laroche werd dan in leen gegeven aan
hun tweede zoon, Hendrik II van Laroche. In 1153 ging
het dan terug naar de kroon, en de keizer gaf het aan
Hendrik de Blinde van Namen-Luxemburg in leen. In
1199 kwam het aan Ermesinde, gravin van NamenLaroche (Hardenberg).
Kort daarop werd het, wegens een huwelijk van de
laatste dochter, terug een keizersgoed en opgedeeld. Het
oostelijk deel met Ouren en Clervaux ging naar een
Bezelin van Ham, voogd van Prüm en stamvader van de
graven van Vianden. Het overige met de koningshoven
Amberloup, Ortho en Cherain werd door keizer Hendrik
III in leen gegeven aan hertog Frederik van NederLotharingen, van 1046 tot 1065. Deze was ook voogd
van Stavelot. Door een huwelijk kwam dit dan rond
1067 aan Albert III, graaf van Namen, die het in apanage
gaf aan zijn tweede zoon Hendrik, die zich dan graaf van
La Roche noemde.
Het zuidelijk deel wordt graafschap Bastenaken
genoemd, maar de oorsprong hiervan is onbekend.
In de 10e eeuw is er blijkbaar een afstammeling van
Wigerich baas en eigenaar. Een broer van Wigeric is
Frederik (†942), die abt was van St.Hubert. Later lijkt
een Reginald, zoon van Gozlin, graaf van Bastogne te
zijn. Vervolgens komt een Gothelon (†c1028), zoon van
Reginald. Deze had een dochter Kunegonde, gehuwd
met Otto van Saksen, van wie ze later gescheiden is.
Deze scheiding veroorzaakte een inbeslagname van
goederen waarbij keizer Hendrik III deze goederen
overmaakte aan hertog Frederik, in ruil voor een aantal
goederen in Saksen, meegekomen met Ida van Saksen,
zijn eerste echtgenote.
Worden vermeld als graaf van Bastenaken (Cawley)
- Otbert (?-907, gehuwd met een Hildegarde NN;
- Renier, zoon van Gozelo van Lotharingen en Uda,
vermeld als graaf in 965. Van zijn drie zonen werd
Adalberon bisschop van Laon en Gozelo (?-1028) werd
graaf van Bastenaken. hij had een dochter genaamd
Kunigunde.
Van dan af wordt het kasteel van La Roche de ‘zetel’ van
het graafschap en gehecht bij het huis van Namen.
Albert III gaf het aan zijn tweede zoon Hendrik, die zich
graaf van La Roche noemt vanaf 1102.
Na de veroordeling van Kunegonde ging Bastenaken
behalve La Roche en Amberloup over naar zijlijnen van
de familie Ardennen-Verdun. Een belangrijk allodium
was het kasteel van Bouillon, dat de bezittingen in de
Ardennen verbond met die in het graafschap Ivois. Hier
waren de graven van Chiny actief.
Sommige domeinen van de Ardennen waren eigendom
van Richilde van Henegouwen, zelf afkomstig uit de
Elzas. Zij moet deze hebben gekregen van haar eerste
echtgenoot Herman van Henegouwen, die ze zelf had
geërfd van zijn moeder, Mathilde van Verdun.
Het graafschap Bastenaken, volgens Roland, identisch
aan het graafschap der Noordelijke Ardennen, en niet
identiek aan de pagus van Ardennen, in het huidige
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hertogdom Luxemburg, wordt een eerste maal vermeld
in 907. Het zal evolueren naar het graafschap Laroche.
In 905 wordt een Adelard vermeld als graaf van Laroche
in Ardennen, die tevens voogd of zelfs abt-graaf was van
de abdij van Stavelot. een Gozelo, overleden in 1028, is
ook vermeld als voogd van Stavelot. Zijn erfgename
dochter Cunegonde was gehuwd met Otto van Saksen,
doch ingevolge een scheiding gingen de goederen terug
over naar de keizer. Hendrik III (R.1039-1059) gaf een
deel hiervan aan Frederik van Luxemburg, hertog van
Neder-Lotharingen, gehuwd met Ida van Saksen. Deze
huwde na de dood van Frederik Albert III graaf van
Namen, zodat een aantal goederen naar Namen
overgingen, waaronder Ardennes en Laroche. Dit laatste
zal later een apanage worden van de tweede zoon van
Albert III, Hendrik van Namen, die zo graaf van Laroche
wordt. Zij hadden drie kinderen, Godfried van Laroche,
graaf van Laroche en voogd van Stavelot, Hendrik II die
deze titels overnam na de dood van Godfried en
Mathilde. Deze huwde eerst met Diederik van Walcourt
en later Nicolas van Avesnes.

Volgens Lefevre kwam in de de onzekere periode tussen
de 7e en de 9e eeuw een ‘fisc-royal’ tot stand, rechtstreeks afhankelijk van de koning.
Een eerste melding van Bastenaken gebeurt in 633,
wanneer een neef van koning Dagobert I, Adalgysel, de
hertog van Austrasië, ook genaamd Grimon als aartsdiaken van Trier ‘ de helft van Bastenaken’ schenkt aan
de abdij van St.Maximin te Trier. In 869 geeft Lotharius
II aan de O.L.Vrouwkapel bij het paleis van Aken de
opbrengsten van verschillende ‘steden’ waaronder
Bastenaken. Dit wordt later bevestigd door Arnulf van
Karinthië en nog later door Karel de Dikke.
Eigenlijk betrof het maar ‘delen’ van Bastenaken, zodat
kan worden gedacht aan een eigenlijk graafschap. Inderdaad vermeldt een dokument enkele tijd nadien het
‘graafschap Bastenaken’. Dit graafschap moet zich
alsdan hebben ontwikkeld, vermoedelijk rond een burcht,
wel-licht deze van Laroche, zoals vermeld in 1046. Zeer
waarschijnlijk was de ‘eerste’graaf, reeds op het einde
van de 9e eeuw een zekere Otbert, gehuwd met een
Helstrude. Tot welke familie ze behoorden is niet
bekend. Alleszins beheersten ze het graafschap tot aan de
dood van Gislebert (939).
Nadien moet keizer Otto het graafschap hebben toevertrouwd aan een Reginald, en wel een kleinzoon van
Wigerich, gehuwd met Cunegonde(°) Hij was een zoon
van Gozelo en Oda van Metz en maakt dus deel uit van
een ‘echte’ Ardeense familie.
Gozelo werd al vermeld als graaf van Bastenaken en
Ardenne en was voogd van Stavelot (m o.a.966). Een
dochter van Renier, Cunegonde, huwde een Otto van
Saksen. Na een echtscheiding die enig schandaal veroorzaakte gingen alle goederen van Cunegonde, de enige
erfgename, terug naar keizer Hendrik II. Deze gaf het
door aan Frederik, hertog van Opper-Lotharingen, die het
ruilde voor bezittingen in Saksen.
(°)Zie het hoofdstuk ‘Het huwelijk van Cunegonde’

In het westelijk deel van de Ardennen, tussen Maas en
Lomme, lag het dekenaat van Graide. Een zekere
Thierry van Graide, broer van Alermnus, overleden
rond 930, wordt vermeld. In dit gebied getuigt nog een
plaats genaamd Château-Thierry van zijn aanwezigheid
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aldaar. Zijn opvolger was vermoedelijk een heer
genaamd Etienne.
Dit moet gezien worden in het licht van het feit dat een
aantal Franse vazallen een aantal domeinen langs de
Maas en de Chiers in Lotharingen hebben kunnen
veroveren, zodat de West-koningen deze gebieden bij de
Oost-keizers kwamen opeisen. Bij het Verdrag van
Margut-sur-Chiers (980) kon Otto II toch de teruggave
bekomen van deze gebieden. Invallen in de Ardennen
vanuit het westen waren overigens niet ongewoon. Graaf
Thierry van Graide, evenals ‘graaf’ Etienne waren
inderdaad Franse heren18. Dit verklaart de tijdelijke
afscheuring van de heren van Graide van de Ardennen.
Op het einde van de 11e eeuw was het graafschap
Ardennen verdeeld in:
- in het oosten een klein graafschap van Salm;
- in het noorden, een overblijfsel als graafschap La
Roche en de abdij van Stavelot;
- in het zuiden, het allodium rond Bouillon.In de 12e
eeuw zullen het graafschap Vianden en van Clervaux.
zich verder afzonderen Rond de burcht van La Roche,
die aan de fiscus van Ortho toebehoorde, vormde zich
een nieuw graafschap, dat langzaam evolueerde naar
‘een nieuw’ graafschap Ardenne, en waarvan het de
rechtsinstellingen (mallus) en munt in Bastogne overnam. Het behield ook de voogdij over Stavelot.
Na de dood van Frederik viel het graafschap La Roche,
ingevolge het huwelijk van de weduwe van Frederik met
graaf Albert III, aan het huis van Namen. Albert gaf het
aan zijn tweede zoon als apanage. Als rijksleen en
zonder erfgenamen ging het in 1153 opnieuw naar de
keizer, die het in leen doorgaf aan Hendrik de Blinde,
graaf van Namen-Luxemburg.
In de loop van de 11e eeuw verdween het graafschap
Bastogne in een keizersgoed, hoewel een deel - Bouillon
en de voogdij van St.Hubert - in het bezit bleef van het
huis van Ardenne-Verdun. Dit keizersgoed omvatte La
Roche, Amberloup, Houffalize en Bastogne. Mirwart
werd later door dit huis gerecupereerd en ging door een
huwelijk over in de 11e eeuw naar de graven van Henegouwen, samen met andere domeinen (Chevigny, Bras
en Grupont). Orchimont bleef een onafhankelijke
heerlijk-heid. De fisc royal werd uiteindelijk door keizer
Hendrik III in leen gegeven aan een afstammeling van
Siegfried, Frederik, hertog van Neder-Lotharingen.

GRAVEN van ROCHEFORT
Rochefort wordt voor het eerst vermeld in de 11e eeuw.
Het werd achtereenvolgens geregeerd door de
dynastieën van Montaigu, Walcourt, dela Marck,
Stollberg (eerste tak), Loewenstein en opnieuw Stollberg
(tweede tak).
Mogelijks was er voorafgaandelijk een graafschap
Bohogne, later een deelgemeente van Rochefort, en één
der drie hoofdplaatsen van het aartsdiakonaat Famenne.
Vanaf 1155 wordt Rochefort vermeld als een
heerlijkheid, afhankelijk ten dele van de prinsbisschop
van Luik en van de graaf van Luxemburg. Het had zowel
een feodale als een allodiale rechtbank.
18
19

zie hierover het hoofdstuk ‘De Flamenses’
Zie hierover meer in het hoofdstuk Vlaanderen en Henegouwen
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Het Huis van MONTAIGU
Montaigu is een kleine berg op de linker oever van de
Ourthe, ter hoogte van het huidige Marcourt bij Laroche.
Van het kasteel is nagenoeg geen spoor meer.
Er is wel enige verwarring over de eerst bekende heer
van Montaigu, Gozelo, omdat er alsdan nog andere
personen met die naam worden vermeld. De meest
waarschijnlijke is Gozelo van Montaigu-Huy, die
verschillende delen van Hasbanië, de Condroz en in de
Famenne, tussen Ourthe en Somme, in (allodiaal) bezit
had. Deze gebieden gingen later ten dele over naar het
graafschap Namen. Hij was titularis van het bisschoppelijk graafschap Hoei (Hardenberg).
Deze Gozelo wordt in 1030 vermeld als graaf van Engis,
en als getuige van een akte in 1043. In 1046 is een
Gozelo vermeld als voogd van St.Barthélémy in Luik.
Deze voogdij ging later over naar Hendrik, graaf van
Durbuy, zoon van Albert II van Namen, gehuwd met
Regilinde, een dochter van Gislebert, hertog van
Lotharingen. Het gaat hier zeer waarschijnlijk telkens
om dezelfde Gozelo. Hij was gehuwd met Ermentrude
van Harenzy/Harzé, eigenlijk van Grandpré in de
Champagne. Gozelo overleed in 1064.
Zij hadden samen vijf kinderen, Conon, die hem opvolgt
als graaf van Montaigu, heer van Rochefort en voogd
van Dinant, Rodolf, Guy, Jean die provost wordt van
Hoei en Hendrik aartsdiaken van St.Lambertus te Luik.
Conon (R.1064-1105) is getuige bij het Verdrag van
Fosses19 , waarbij Richilde van Henegouwen haar
graafschap infeodeert aan de bisschop van Luik, om zich
te beschermen tegen de opdringerigheid van Robrecht de
Fries, graaf van Vlaanderen. Waren daarbij getuigen
Godfried met de Baard van Brabant, Albert III van
Namen, Lambert, graaf van Leuven, de graaf van Chiny
en Conon de graaf van Montaigu.
Conon wordt nog vermeld in een aantal oorkonden en
gebeurtenissen. Hij was blijkbaar een man van aanzien
daar hij regelmatig als scheidsrechter werd gevraagd.
Hijwas ook getuige bij de verkoop van Stenay, Mouze en
andere door Godfried van Bouillon, voor zijn vertrek
naar Palestina.
In 1096 gaat hij ook op kruistocht samen met zijn zoon,
die zal sneuvelen bij het beleg van Antiochië. In 1100 is
Conon alleszins terug en sticht de abdij van
Neufmoustiers. Hij overlijdt in 1115.
Hij had nog vier andere zonen, Lambert die hem zal
opvolgen, Hendrik wordt aartsdiaken van Luik, Thibaut
en een dochter Reina die non wordt in Marcigny,
Frankrijk.
Lambert van Montaigu (R.1106-1147) is graaf van
Montaigu en graaf van Clermont. Dit laatste is gelegen
op de rechter oever van de Maas, tussen Hoei en Luik.
Clermont wordt een eerste maal vermeld in 1062. Een
Gislebert wordt vermeld in 1083, gehuwd met een
Longarde. Na diens dood ontstonden twisten met Otbert,
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bisschop van Luik. Vermoedelijk is een dochter van de
graaf van Clermont dan gehuwd met Lambert. Vermeldenswaard is dat Lambert van Montaigu getuige is bij de
stichting van de abdij van ‘t Park in Heverlee, samen
met Godfried van Namen, Arnold van Loon en
Ghislebert van Duras. Hij had twee zonen, Godfried die
hem opvolgt en Conon, waarvan verder niets bekend is.
Gotfried (R.1147-1161) wordt door zijn huwelijk met
Julienne, een dochter van Otto II van Duras, later (1147)
ook graaf van Duras.
In 1147 heeft graaf Hendrik de Blinde van Namen een
twist met de graven van Loon en van Dasburg. Zo komt
Godfried in oorlog met Hendrik, graaf van Laroche, en
zal de goederen van de abdij van Stavelot vernielen. Een
vrede wordt moeilijk bewerkstelligt. In 1150 komt het
tot een oorlog tussen bisschop Hendrik van Leyen en de
graaf van Namen over financiele kwesties. De bisschop,
ontevreden met de alliantie tussen de graaf van Laroche
en de graaf van Namen, maakt dan een alliantie met
Montaigu. Hij valt dan Namen aan en het komt tot de
Veldslag van Andenne, waarbij Namen wordt verslagen
(1152).
Godfried is een trouwe bondgenoot van de bisschop van
Luik, die hij regelmatig moet helpen en steunen.
Tijdens de afwezigheid van de bisschop poogt Hendrik
de Blinde weerwraak te nemen, doch Godfried aan wie
hem gevraagd was toezicht te houden, kan Namen
afgrendelen zodat Hendrik de Blinde moet inbinden.
Godfried steunt ook vele abdijen, onder andere deze van
Averbode. Hij overlijdt in 1161 en laat vijf kinderen na,
met name Gilles, Pierre en Conon die we verder tegenkomen en twee dochters, Gerberga die Wery van
Walcourt huwt en Clarisse waarover niets bekend is.
Gilles volgt hem op in 1162 als graaf van Montaigu,
Clermont en Duras.
In 1171 is het oorlog tussen Gilles en Lodewijk van
Loon over de burcht van Brustem, maar de hertog van
Brabant kan bemiddelen.
Het volgend jaar komt Gerard van Loon in conflict met
Hugues en Albert van Moha en krijgt de steun van
Gilles. Als ‘beloning’ mag hij met diens dochter
Adelheid huwen. Vanaf 1173 zijn vele giften aan abdijen
bekend. Hij wordt ziek (melaatsheid ?) en geeft zijn
goederen door aan zijn broers Pierre en Conon, maar
behoudt Jodoigne. Conon wordt graaf van Duras,
Clermont en Montaigu. Een conflict betreffende
‘jaargetijden’ ingesteld door zijn schoon-grootmoeder
Erlindis van Jodoigne in 1024, tussen de abdij van
Heylissem en de hospitaalridders wordt beslecht in 1179
door bisschop van Zähringen van Luik.
Gerard van Loon gaat in 1173 op kruistocht en stelt zijn
broer Hugo aan als regent. Deze begint met de burcht
van Brustem te versterken, waarmede Conon niet
akkoord is. Gerard zoekt steun bij de keizer, terwijl
Conon de steun krijgt van Filip van den Elzas, graaf van
Vlaanderen, overigens familie van hem. Op aansporen
van zijn schoonbroer Godfried van Leuven-Brabant
geeft Conon toe en het komt tot een compromis. Conon
begaat de fout om zich bepaalde rechten toe te eigenen
en komt in aanvaring met de voogd van St.Truiden,
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Hendrik van Limburg, waarmede het tot een akkoord
komt. Conon maakt ook vele giften over aan abdijen en
andere religieuse instellingen.In 1182 komt het tot het
beleg van Rochefort door Hendrik de Blinde van Namen
en zijn neef Boudewijn van Henegouwen, maar hoe dit
afliep is niet duidelijk.
Inmiddels valt om onbekende redenen Gilles van Duras
in ongenade bij Hendrik, hertog van Brabant. Gilles
komt in opstand en belegert met succes de burcht van
Duras (1184).
In 1185 beslissen Gilles en Pierre die geen kinderen zullen krijgen alles over te maken aan de bisschop.
Bisschop Raoul van Zähringen verkoopt evenwel de
erfenis, ener-zijds Duras en de voogdij van St.Truiden
aan Gerard van Loon en anderzijds Clermont, Montaigu,
de heerlijkheid Rochefort en de voogdij van Dinant aan
Wery van Walcourt, de schoonbroer van de graaf van
Duras.
Conon vertrekt in 1189 op kruistocht. Hiervoor verkocht
hij het kasteel van Dinant aan Hendrik van Brabant, wat
een twist veroorzaakt tussen Hendrik en Gerard van
Loon. Door bemiddeling van de graaf van Vlaanderen en
de aartsbisschop van Keulen komt het tot een akkoord.
Conon is naar alle waarschijnlijkheid gesneuveld in
Palestina. Na 1189 wordt inderdaad niets meer
vernomen over Conon en Pierre. Gilles schijnt dan een
en ander te hebben kunnen recupereren. In 1193 wordt
Wery III van Walcourt geïnstalleerd als graaf van
Clermont en van Montaigu, heer van Rochefort en
voogd van Dinant.
Het Huis van Walcourt
Door het uitblijven van mannelijke erfgenamen en door
het huwelijk van Wery III met dochter Gerberga (zie
stamboom), komt Rochefort in handen van de familie
Walcourt.
Reeds op jonge leeftijd, onder voogdij van zijn oom aan
moederskant, Hendrik II van Laroche, had hij een deel
van het vaderlijk patrimonium overgenomen.
De keizer had inderdaad inmiddels verschillende domeinen overgemaakt aan Hendrik de Blinde, graaf van
Namen. Wery II geraakte verwikkeld in de perikelen
rond de erfenis van deze20 .
Wery was een trouwe vazal van de prinsbisschop van
Luik, en nam deel aan verschillende raden.
Hij wordt opgevolgd door zijn oudste zoon Thierry II.
Deze huwde een dochter van de graaf van Chiny. Ook
hij had een goede relatie met de prins-bisschop en trad
menigmaal op als getuige bij verschillende verdragen.
Ook steunde hij deze bij krijgsverrichtingen onder
andere tegen de hertog van Brabant, Hendrik de
Strijdlustige. Uiteindelijk vertrok hij op kruistocht in
1220. Nadien verleende hij vele goederen en gunsten aan
verschillende abdijen o.a. deze van Orval.
Hij wordt opgevolgd in 1297 door zijn zoon Gilles,
gehuwd met Heluinde van Faing in Namen, die een
belangrijke bruidschat meebracht. Naast gunsten aan
abdijen en een loyale medewerking met de prins-
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bisschop, is er toch een episode van onenigheid met Jan
van Eppes, prinsbisschop, over een voogdij, waarbij het
tot een gewapend treffen komt. De weduwe van Walram
van Limburg, Elisabeth van Bar, die ook in het conflict
was betrokken, zal uiteindelijk een vrede bewerkstelligen. In 1244 geraakt hij verwikkeld in het conflict
tussen de Avesnes en de Dampierre’s.
De opvolging van Gilles gaf aanleiding tot een broedertwist tussen de twee zonen Gilles en Werry. Een definitieve erfdeling zal pas optreden in 1269. Zo kwam
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Roche-fort en Walcourt aan de oudste zoon Thierry III.
Hij wordt vermeld in verschillende lokale overeenkomsten en met de prinsbisschop. Zijn enige zoon
Thierry IV volgt hem op. Hij is bekend als institutioneel
en gemeentelijk hervormer, waarbij aan de burgers
verschillende vrijheden werden verleend. Thierry IV
werd na Woeringen (1288) ten dele vazal van Brabant en
diende een conflict met de hertog van Luxemburg,
tevens koning van Bohemen, te regelen over verschillende domeinen.

Mogelijke geographische begrenzing van het graafschap Ardennen (L.Lefbvre)
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Zoon Thierry V maakt deel uit van de ‘edelen/ pairs’
van de kerk van Luik. In 1332 wordt hem Walcourt ontnomen door zijn suzerein graaf Jan II van Namen, die
het doorgeeft aan zijn broer Werry. De reden is
onbekend. Zo wordt zoon Thierry V wordt heer van
Rochefort en Haneffe, terwijl zijn broer keer van
Walcourt wordt. In 1345 doet Thierry V regeringsafstand
voor zijn zoon Jan I. Wery overlijdt wat later en diens
zoon Wery zal Walcourt verkopen aan Willem I, graaf
van Namen.
Jan I huwt Isabelle, de oudste dochter van graaf Jan van
Loon, heer van Agimont. Jan I wordt benoemd als mamboer/regent van het prinsbisdom tijdens de afwezigheid
van bisschop Engelbert delaMarck. Hij slaagt erin het
conflict met Arnulf van Rummen betreffende het
graafschap Loon op te lossen in het voordeel van de
bisschop21 en overlijdt in 1365.
Jan II, de oudste zoon, volgt hem op als heer van
Rochefort, Walcourt en Agimont. Bij het overlijden van
zijn vader Jan I was hij nog minderjarig en werd onder
voogdij geplaatst tot 1373 van zijn oom kanunnik Gille
van Rochefort. Hij neemt wel deel aan de vrede22 der
XXV. In 1377 evenwel overlijdt hij op vrij jonge leeftijd
en laat en nog pasgeboren zoon van zes maanden achter,
Jan III.
Jan III wordt onder voogdij geplaatst van kanunnik
oom Thierry de Rochefort tot 1391. Hij geraakt vooral
verwik-keld in de problemen rond bisschop Jan van
Beieren, waartegen het volk maar ook een deel van de
adel in opstand was gekomen. Door de ‘Staten van
Luik’ wordt hij tot mamboer aangesteld, maar hij
weigert deze benoeming. Wel tracht hij een
bemiddelende rol te spelen, maar botst tenslotte met
hertog Jan zonder Vrees. Na de slag bij Othée,
gewonnen door de hertog, wordt hij samen met 24
andere gijzelaars onthoofd op bevel van de hertog.
Hendrik van Beieren ontnam het grootste deel der
domeinen aan de twee dochters erfgenamen, en gaf ze
door aan zijn broer Willem IV, graaf van Henegouwen.
Na diens dood zal Jacoba van Beieren een aantal ervan
terug geven aan de beide dochters. In 1422 huwde Agnes
met Evrard van de Marck zodat Rochefort overging naar
deze familie.
De Woëvre - Graafschap Aarlen
In het zuidelijk deel van de Ardennen ontstonden vroeg
drie kleine graafschappen, deze van Ivoix, Methingauwe
en Aarlen.
Nadat Woëvre eigendom was geworden van de hertogen
van Opper-Lotharingen verdween het graafschap Ivoix
aan de grondleggers van het graafschap Chiny. Bij het
begin van de 9e eeuw bouwde Otto van Warcq een
kasteel aldaar en had zeker een groot deel van Ivoix in
zijn bezit. Opper-Lotharingen bleef nadrukkelijk
aanwezig in het gebied. Mathilde van Toscanië, weduwe
van Godfried met de Bult, liet in 1070 aldaar de abdij
van Orval stichten.
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Een zoon van Siegfried, Hendrik, beheert Aarlen, als
heer van Aarlen. Er moet enig verband bestaan met de
familie van de graven van Bastenaken daar later Wiltz en
Esch overkomen naar het graafschap Aarlen. Hendrik
had geen kinderen, maar als opvolger wordt Walram van
Aarlen gemeld, gehuwd met Adelaïde van OpperLotharingen, een dochter van Dirk van OpperLotharingen en een zuster van Frederik II van OpperLotharingen. Walram zou later Aarlen aan de bisschop
van Trier hebben geschonken. Alleszins wordt Aarlen
eigendom van Luxemburg bij het huwelijk van
Ermesinde II met Walram III. In 1223 was Aarlen een
leen van de bisschop van Trier. In 1341 erkende de
hertog van Brabant het niet als verworven door de slag
van Woeringen, zodat het een rechtstreeks leen bleef van
Trier.
Over de Methingauwe is weinig of niets bekend
(Hardenberg).
Het Graafschap Salm
In het Oosten van de Ardennen, naast Luxemburg, ontwikkelden zich de graafschappen Salm, Esch, Vianden
en Clervaux.
De graven van Luxemburg bezetten in 1000 de Methingauwe en de Rizzigouw, voorloper van de stad Remich.
Gislebert, zoon van Siegfried, noemt zich graaf van
Salm, vermoedelijk door zijn huwelijk met een dochter
van Salm. Salm ging dan over naar zijn tweede zoon
Herman. Salm bleef in rechtstreekse lijn bij hetzelfde
huis, zeker tot in de 16e eeuw. In 1228 overleed zoon
Hendrik van Hendrik III, zodat diens broer Frederik de
opvolging opeiste. In 1247 kwam het dan tot een
verdeling waarbij Blamont naar Frederik overging en
Salm naar Hendrik IV, zoon van de overleden Hendrik
(Hardenberg).
Eerste Schriftelijke Melding
Taxandrië

79nC Plinius de Oudere
358
Annales Marcellinus
709
Oorkonde abdij Echternach
Teisterbant
709 oorkonde
Rien (Kamerijk)
692
Strien
967
Maasland
c640 brief bisschop van Verdun
Hesbaye-Hasbania
711 oorkonde laatst in 1188
c950 Hocht- Avernas
c990 Brunengeruz
Loon, als graafschap 11e eeuw
Condroz
747-1028 oorkonden
Lomme
762
onderpagi Namurensis
832
Darnau
863
Sambrai
868
Ardennengau
767
Luik (Leodio) pagellus 779 tot 1059
vlg.M.Van Rey, Les divisions politiques et écclesiastiques de l’ancien diocèse de Liège au Haut-MoyenAge, 1981
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Het Land tussen Maas, Demer en Schelde
Van de 10e tot en met de 11e eeuw was dit gebied hoofdzakelijk bebost, waarvan de best bekende zijn het
Waver-woud tussen de Grote Gete en de Dijle, en het
Ledebos, ten westen van de Maas op het Kempisch
Plateau. Theeuws kon aan de hand van de plaatsnamen
aantonen hoe de ontwikkeling van de bewoning in dit
gebied verliep. Opvallend hierbij blijkt dat het gebieden
ten Oosten van Antwerpen evenals de Kempen, het
kempisch Plateau en een zone ten Noord-Oosten van het
Waverwoud de meest bevolkte waren. Er zijn nochtans
geen belangrijke handelsroutes aantoonbaar in deze
periode.
Na het merovingisch-karolingisch tijdperk heeft men
enkel melding van Taxandria en Rien, overigens vermeld
in het Verdrag van Meerssen en ook in het testament
van Eberhard van Frioul (†867). Later vindt men de
vermelding van de pagus Masau en de Teisterbant ten
Noorden van Taxandrië. Blijkbaar ontstaan er ook
nieuwe graafschappen zoals de Maasgouw, Haspengouw en Brabant, waarvan geen eigenlijke grenzen
waren vastgelegd, wijzend op een dynamische evolutie
van deze gebieden.
De ontplooiing of ‘opdeling’ van Haspengouw houdt
vele historici bezig en zal er niet opnieuw worden
besproken (zie elders). Een hulpmiddel hierbij zijn de
grenzen der kerkelijke territoria. Het belangrijkste
gebeuren hiervan lijkt de splitsing van Haspengouw/
Hocht en Avernas. In het Zuiden werd Hoei afgeplitst
(zie Hoei) ten koste van

In die periode kwam reeds het graafschap Brunengerode
op, ten Westen van Haspinga en vervolgens ten Westen
van het Kolenwoud de pagus Bracbatensis, begrensd
door Schelde, Rupel en Dijle. Ten Noorden van
Taxandrië vindt men in de 10e eeuw al de Teisterbant,
waar een graaf Unroch rond het jaar 1000 de macht
uitoefent, wellicht voorafgegaan door Ansfried jr. Hoe
de juiste verhouwing met de Maasgouw lag is
onduidelijk.
Vermeldenswaard is dat de aartsbisschop van Keulen
grote gebieden in zijn bezit had in het Land van Maas en
Waal, dus als een wig tussen de bisdommen Luik en
Utrecht. Deze onduidelijk afgegrensde gebieden zullen
vanaf de 11e eeuw evolueren naar nieuwe entiteiten. De
ontwik-keling zal zich voltrekken door toedoen van
geslachten komende uit het Zuiden.
Uit het graafschap Haspinga ontwikkelt zich het
graafschap Loon, met Borgloon als centrum. De eerste
vermelding gebeurt in 1031. Vrij snel stoot het door naar
het Noorden langs de westelijke oever van de Maas, met
o.a. het Ledebos als koninklijk leen. Ten Westen hiervan
ontwikkelt zich het graafschap Duras uit de Avernas.
Deze hadden de voogdij over de abdij van St.Truiden,
derhalve een begeerde partij.
Ten Westen van Brunengeruz ontwikkelt zich het
graafschap Leuven, waarvan de eerste graaf Lambert is,
een broer van Renier III. Deze zullen zich snel
uitbreiden vooral naar het Oosten in Taxandrië zelf en
wanneer ze hertogen worden van Neder-Lotharingen,
zullen zij ook het markgraafschap Antwerpen, zo goed
als het ganse graafschap Rien, in handen krijgen. Naast
dit laatste gebied ontwikkelt zich ook de heerlijkheid
Breda.
In de 11e eeuw is Taxandrië dus blijkbaar al versnipperd
tussen verschillende geslachten, waarbij de heerlijkheid
Rode nog moet worden gevoegd.
Wie waren de eigenlijk machthebbers in Taxandrië ?

Spreiding der eerste nederzettingen in Taxandrië
(Theeuws, 1991)
Haspinga en waarschijnlijk ook Avernas. Rond 955 is er
melding van Hufte, waartoe ook Aldeneik hoort. Rudolf,
een broer van Renier III is daar blijkbaar meester. Na
diens dood duikt Haspinga terug op. Overigens
vermoedt men dat bij die gelegenheid de graven van
Loon hun expansie in dit gebied hebben ingezet, met o.a.
Hufte in te palmen. Tussen de Herk en de Grote Gete lag
Avernas, waarvan de grenzen eveneens niet duidelijk
gekend zijn.

In de 7e en 8e eeuw hebben een reeks abdijen zich in dit
gebied gevestigd, zoals deze van Chèvremont, Crespin,
Aldeneik en St.Truiden. Van tijdens de Pepinniden
hadden zij grote domeinen in hun bezit, voortkomend uit
grote entiteiten, waarvoor ze daarenboven een immuniteit verkregen hadden van de koning.
De voornaamste figuur vooraan de 10e eeuw was Renier,
graaf in Henegouwen en Haspengouw en zijn zoon
Gislebert. Zij waren lekenabt, deels door benoeming
door de koning, deels door eigen ‘verovering’, over de
belangrijkste abdijen. Dit was een deel van hun
machtsbasis, daar zij een een aantal andere abdijen
hadden buiten Taxandrië, nl. Maastricht, Echternach,
Stavelot e.a.
Na de val van de Reniers gaf Otto I aan zijn broer
Bruno, aartsbisschop van Keulen (R.953-965), de
opdracht Lotharingen beter aan het Oostrijk te binden.
Om de Ottoonse macht beter in te planten vermoedt
Bijsterveld dat hij o.a. in Taxandrië op verschillende
strategische plaatsen kerkdomeinen heeft ingesteld,
waarbij een ganse reeks kerken werden gebouwd.
Opvallend is dat deze bijna allen werden gewijd aan
St.Petrus(-Banden), waarvan Bruno een belangrijke
relikwie in zijn bezit had. Hiermede was de koning
daadwerkelijk ‘aanwezig’ en was er geen plaats voor
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andere personen met grafelijke rechten, behoudens
mogelijks Ansfried.

De politieke geografie van Taxandrië tijdens de 10e eeuw
(Theuws en Bijsterveld)

Na Bruno hadden de aartsbisschoppen van Keulen
blijkbaar nog lang aanspraken in dit gebied. Zo beleende
Frederik van Schwarzenberg, aartsbisschop van Keulen,
graaf Godfried van Leuven omstreeks 1116, met een
allodium van de abdij van Brauweiler in Orthen, plaats
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waar deze laatste de stad ‘s Hertogenbos zou stichten.
Naast andere beleningen dient hier ook vermeld deze
waarbij het graafschap Rode ontstond, dat vroeg in de
11e eeuw zou overgaan naar Gelre.
De aartsbisschop van Keulen verloor toch progressief
aan macht in dit gebied. De aanstelling van Notger, ook
een vriend van de koning, als bisschop van Luik, gaf aan
het bisdom een nieuw impuls, waarbij deze een ganse
reeks gebieden aan het bisdom zou toevoegen, vooral
vanuit de koninklijke domeinen. Hoei en Brunengeruz,
de abdij van Thorn en vele andere kwamen over ten
koste van de aartsbisschop van Keulen. De bisschoppen
van Luik verkregen alzo een belangrijk patrimonium in
Taxandrië. In deze periode werden overigens de
dekanaten van het bisdom afgebakend.
De sterke positie van Luik verklaart ook de sterke
opgang van de graven van Loon, als vazallen van Luik,
terwijl deze van de graven van Leuven veel trager is.
Ook kwam in dez periode dus een ‘elite’ op de
voorgrond, met de geslachten van Kuyck, Rode en later
de Gelre-Wassenbergs, zonder deze van Schoten-Breda
te vergeten.
In het begin van de 12e eeuw ziet men deze dan als
getuigen optreden bij de de oorkonden van de bisschop.
Na 1115 is Taxandrië in grote mate ‘bebouwbaar’. De
vermelde geslachten ontwikkelen zich verder tot
wanneer de hertog van Brabant ze aan zich kan binden.

De verschillende Pagi in Tussen Schelde en Maas
Overgenomen uit M.Van Rey - Les divisions politiques et
ecclésiastiques de l’ancien diocèse de Liège au Haut
Moyen Age, in ‘Le Moyen Age 87 : 165 (1981)
Deze kaart geeft zeer goed de ‘mogelijke’ begrenzing der
verschillende pagi weer.

