
De Flamenses

Alom bekend zijn de gebroeders Gerardus en Rutger, 
genaamd Flamenses. Hun herkomst is betwist,  daar 
sommigen ze voor Konradijnen houden, terwijl anderen 
ze laten afstammen ergens in het Westrijk.
In de 11e eeuw waren de Ardennen een ‘doorgangs-
gebied’. Het ziet er inderdaad naar uit dat vanuit dit 
gebied een kolonisatie op gang kwam van het Neder-
Rijn-gebied, en dit reeds vanaf de 9e en de 10e eeuw. 
Een Frankische oorsprong hebben de graven van 
Wassenberg-Gelre, van Kleve en van Heinsberg-Valken-
burg, terwijl een Saksische oorsprong met de 
Wichmanns en de Brunonen minder duidelijk is.
In het begin van de 11e eeuw begint overigens ook een 
kolonisatie vanuit Vlaanderen en Holland naar deze 
gebieden.

De oorsprong van de graven van Wassenberg-Kleve ligt 
zeer waarschijnlijk in of rond Bouillon, terwijl Kleve 
afkomstig moet zijn uit Tomburg bij Bonn, een bezit van 
Rutger.

We weten ook dat de Flamenses, de graven van Wassen-
berg, de heren van Heinsberg en de heren van 
Kriekebeek, allodia hadden tussen Bree en St.Hubertus-
rode, zeer waarschijnlijk afkomstig van de giften van 
gravin Ermengardis van Grandpré (zie verder).

In 968 had Gerberga, de weduwe van Lodewijk IV van 
Overzee, schenkingen gedaan o.a. van het koninklijk 
praedium Meersen (rijksonmiddelijk) aan de kerk van 
St.Remy van Reims. Hiervoor was wel een voogd nodig, 
waarvoor de hertog van Neder-Lotharingen het best in 
aanmerking kwam. Deze diende dan ‘ondervoogden’  aan 
te stellen. De proosdij in Hasbanië werd in twee 
verdeeld, met name Limmel en Schin-op-Geul en deze 
van de Kempen eveneens in twee, Meersen en Klimmen. 
Het ligt voor de hand dat voor Hasbanië iemand uit de 
streek zou worden aangeduid.
De gouw Hasbanië bestond uit vier delen, o.a. Loon, dat 
het dichtst bij Meerssen lag. Bij de schenking door 
Gerberga van dit deel trad als getuige namens de kerk 
van Reims, de heer Emmo I van Loon  op, vermoedelijk 
een neef van Arnulf  van Hasbanië. Hij werd tevens de 
ondervoogd tijdens de 10e eeuw. In de 12e eeuw zal dit 
de heer van Valkenburg zijn, terwijl voor de 11e eeuw de 
naam niet bekend is. Emmo I zal in 968 Fouron 
doorgeven/schenken aan O.L.Vr. van Aken.

In het gebied tussen Maas en Rijn hadden de Flamenses 
voorgangers. Deze waren de paltsgraven aan de Rijn, 
waaronder de graven van Grandpré, die buren waren 
van de Flamenses in de Ardennen. De paltsgraven in de 
10e eeuw vormden een erfelijk geslacht van de Ansfrie-
den. Omstreeks het jaar 1000 waren het achtereen-
volgens Hezelinus (=Hendrik) en de broers Ezzo,  de 
Ehrenfrieden.
Rutger Flamenses, broer van Gerardus, en de opvolgers 
Dirk (van Kleve) bezaten het slot Tomburg bij Bonn. De 
laatste paltsgraaf-bezitter van Tomburg was Otto, hertog 
van Schwaben (†1047). Deze verkocht Tomburg aan de 
aartsbisschop van Keulen, Rutger I en II waren achter-
eenvolgens voogd. Op een gegeven ogenblik werd 

Tomburg omgezet in een  Kleefs allodium. Uiteindelijk 
verkoopt graaf Dirk Luf van Kleve Tomburg aan de 
aartsbisschop van Keulen (1303). Rutger I is zeer 
waarschijnlijk een erfgenaam van de afgezette Ezzonide 
Balderik.

In 1053 wordt Gerardus Flamenses vernoemd als graaf 
in Teisterbant. Zijn voorganger was Unruochus 
(=Hendrik), een neef van bisschop Ansfried (!) van 
Utrecht. Gerardus II van Wassenberg was een klein-
zoon van Gerardus Flamenses. Hij wordt vernoemd als
 - graaf in Hamaland in 1083,
 - graaf in Westfalen in 1085,
 - graaf in Hattuarië - Gelre in 1067.
Ook is hij graaf van Moilla, wat overeenkomt met 
Wassenberg.  Zijn voorganger aldaar was ook een 
Unruoch =Hendrik, met name Hendrik II van Laach, een 
Hezelinide.
In de Ruhrgau werd hij ook vermeld in 1057 met als 
opvolger paltsgraaf Herman II, ook een Hezelinide. De 
zoon van Gerardus, Theodoricus is o.a. graaf op de 
Veluwe, als Theodoricus van Veluwe. De Hezeliniden 
zijn dus zowel voorgangers als opvolgers.

Ermengardis van Grandpré was een eerste maal 
getrouwd met Arnulf van Hasbanië (†1040) en vervol-
gens met Gozelo van Montaigu (†1064). Zij had een 
zoon Cono en een kleinzoon Thiebold van 
Valkenburg. Deze heeft een zekere verhouding met de 
Flamenses van Heinsberg.

In 1079 doet zij een aantal schenkingen, die de 
oorsprong zullen vormen van het bezit der Flamenses, 
o.a. in het Loonse.
De Flamenses ‘komen’  op dat ogenblik van de 
Ardennen. Zij worden aanvullend begiftigd door 
Ermengardis met
- veel gebieden in Bree en St.Hubertusrode aan Gerard 
van Wassenberg,
-goederen aan de heren van Kriekenbeek, van Heinsberg 
en ook van Valkenburg,
- goederen aan St.Barthelemy, Luik, met als voogd Dirk 
van Veluwe, bijgenaamd de Rijke, vader van Gerard van 
Wassenberg. Dirk van Veluwe had destijds Gozelo van 
Montaigu, nu haar tweede echtgenoot opgevolgd, als 
ondervoogd t.o.v. Hendrik I van Durbuy.
- in 1079 bekwamen zij enkele goederen in het Loonse, 
enkele voogdijen, waarschijnlijk via Albert II en mis-
schien ook de ondervoogdij van Meerssen. in ieder geval 
was in 1085 Gerard II van Wassenberg voogd in de abdij 
van St.Truiden.

De Flamenses aan de Rijn en van Wassenberg-Gelre 
danken hun macht aan de Hezeliniden, terwijl deze van 
Kleve hun macht danken aan de Ezzonen. Hoe zit het 
met deze familiale relatie?
Het feit dat gravin Ermengardis (Hezelinide) in 
belangrijke mate de Flamenses heeft begiftigd, laat vol-
gens Boeren veronderstellen dat er een zekere familiale 
relatie moet bestaan hebben (zie genealogie van Ermen-
gardis). Het is zeer goed mogelijk dat Gerardus een nicht 
van haar tot echtgenote heeft genomen. Ze waren 



overigens buren: Graide en Grandpré.  Toen zowel de 
Hezeliniden als de Ezzonen uitstierven, heeft de keizer 
haar begiftigd met de graafschappen Wassenberg en 
Tomburg-Kleve. Ermengardis bedong overigens de 
voogdij voor Theodoricus, een zoon van Gerardus 
Flammens. Hij had overigens een aandeel in het slot van 
Bouillon en een zuster van Regilinde van Namen was 
getrouwd met paltsgraaf Hendrik I van Laach. 
Theodoricus van Veluwe, zoon van Gerardus, gaf steun 
aan Namen bij de successie-oorlog. Ooms van 
Ermengardis waren zeker bisschop Gerhard van 
Kamerijk (R.1012-1051) en Elbertus, abt van St.André 
de Lâteau.
De huwelijksband van Gerardus Flamens met een 
Hezelinide laat vermoeden dat deze een zuster was van 
een paltsgraaf Hezelinus, de vader van Ermengardis,  dus 
een tante van haar. Deze familiale alliantie maakte voor 
de Flamenses de weg vrij naar het gouwgraafschap.

De hoger vermelde Thiebold van Valkenburg is 
volgens Boeren vrijwel zeker dezelfde als deze van 
LaHaye, wordt genoemd ondervoogd van de abdij van 
Stavelot in dienst van Hendrik I van La Roche voor de 
graaf van Luxemburg, van Fouron als begoed in 
Luxemburg, van Fléron voor O.L.Vr.van Aken. Deze had 
een broer Arnulf, ministerialis voor de kerk van Luik. 
Het is vrijwel zeker dat Fouron in voogdij is gekomen  
aan de graven van Daelhem en wel in de tweede helft 
van de 12e eeuw.

De heren van Heinsberg hebben de heren van Fouron in 
Valkenburg opgevolgd via een erfenis onder bloedver-
wanten. Bovenvermelde Thiebald overleed in 1104-6, 
was getrouwd met een zekere Guda en had geen 
kinderen. Neef Arnulf moet Fouron geërfd hebben, 
terwijl een verwant Gozewijn II van Heinsberg dan 
Valkenburg erft. Vanaf 1128 noemen ze zich overigens 
ook heren van Valkenburg.

De kerk van Luik bezat in de 12e eeuw kastelen en 
allodia in Overrepen en Diepenbeek, geschonken door 
Cono. Tevoren was een Lambertus van Overrepen-
Diepenbeek voogd, ook genaamd Lambertus van 
Fouron (voor goederen in Hasbanië) en van Montaigu. 
Zeer vermoedelijk was hij een broer van bovenvermelde 
Thiebald,  die ook ‘van Montaigu’ werd genaamd. De 
heren van Montaigu hadden een graafschap in 
Luxemburg. De heren van Fouron zijn dus heren van 
Valkenburg geworden, zodat Valkenburg eigenlijk een 
Luxemburgse oorsprong heeft.

Successie-oorlog om Bouillon (1076-1082)

In 1076 werd Godfried van Bouillon aangesteld als 
hertog van Neder-Lotharingen, uit hoofde van zijn 
familiale verhouding met de kinderloos overleden 
Godfried met de Bult, zijn oom (zie genealogie Neder-
Lotharingen). Zo kreeg hij de familiale goederen van 
zijn oom.

De relatie tussen de Graaf van Namen en Godfried van 
Bouillon

Aanvankelijk had keizer Hendrik IV geen opvolger 
benoemd, maar wel zijn eigen zoon, amper twee jaar 
oud. Albert III van Namen werd wel als ‘vice-dux’ en 
regent aangesteld. Tevens werd hij oppervoogd van de 
abdij van St.Remy en St.Hubert. Bij zijn benoeming in 
1076 nam Godfried van Bouillon al deze functies over, 
maar Albert III betwistte dit, zodat het tot een successie-
oorlog kwam.

Godfried van Bouillon kon rekenen op de steun van de 
bisschop van Luik, Henri van Verdun, en op Herman II, 
paltsgraaf aan Rijn. Naast Albert III moest hij het 
opnemen tegen verschillende Lotharingse vorsten die 
zijn macht wat te groot vonden, zoals de bisschop van 
Reims,  Arnulf I van Chiny en waarschijnlijk ook Walram 
van Limburg.

De legers van Namen namen Verdun in evenals de 
oppervoogdij van St.Remy. De belegering van Bouillon 
en van Stenay mislukten. Inmiddels bouwde Herman II 
een slot te Daelhem tegen Albert III van Namen. 
Uiteindelijk kwam het in 1082 tot een eerste gekende 
Godsvrede, bewerkt door de bisschop van Luik. Albert 
III laat zijn aanspraken vallen.

Na de Successie-oorlog

Tegenstander van Godfried van Bouillon was ook 
Theodoricus van Veluwe,  die vrijwel zeker zelfs een 
aanvoerder van het leger was. Hij werd gevangen 
genomen en opgesloten in het slot van Bouillon, waar hij 
overleed in 1082. Deze was een broer van Gozewijn I 
van Heinsberg en vader van Gerard II van Wassenberg. 
Gozewijn I van Heinsberg had een aandeel in het slot 
van Bouillon, deel dat in 1096 door de bisschop van 
Luik werd gekocht. De Flamenses hadden dus een 
mederecht op dit erfgoed van allodiale aard uit 
familiebezit.
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Men kan deze twist ook zien in het licht van de Oost-
West-verhoudingen in Lotharingen. De Flamenses waren 
van Frankische (Hoog-Duitse) afkomst, terwijl Godfried 
van Bouillon duidelijk Frans was, van Boulogne. De 
Duitsers verloren dus het pleit en ver-dwenen eigenlijk 
uit Lotharingen. Na 1082 hoort men in Lotharingen niets 
meer over hen.

Namen beloonde de Flamenses wel voor hun hulp. Zo 
kreeg Gerard II van Wassenberg de stad Echt in leen. In 
1082 hebben de Flamenses alleszins Wassenberg en in 
1085 Heinsberg in bezit. Zij kunnen gezien worden als 
nieuwe steunpunten voor hun expansie. De keizer laat de 
Flamenses in 1087 wel vallen.

Vermoedelijk bouwt Godfried van Bouillon in 1087 het 
slot van Valkenburg en werd Thiebald daar heen 
gezonden als voogd. Na diens dood werd hij opgevolgd 
door Gozewijn I van Valkenburg.

Waarop werd het slot van Valkenburg  gebouwd?
Valkenburg werd in 1041 door keizer Hendrik III 
geschon-ken aan Ermengardis van Grandpré. Het maakte 
deel uit van de goederen in Hasbanië van haar eerste 
echtgenoot Arnulf van Hasbanië. Zij gaf het voor 1080, 
waar-schijnlijk in 1050, aan een familielid, aartsbisschop 
Herman van Keulen (II am Rhein) (R.1037-1056). Die 
gaf het bij testament door aan zijn opvolger Anno II (R.
1056-1076) die ze voor het klooster Marie ad Gradus te 
Keulen  bestemde.
Volgens  Boeren moet evenwel een deel van Valkenburg 
te beurt zijn gevallen aan haar kleinzoon Thiebald.  Na 
zijn dood werd het dan verdeeld onder de erfgenamen, 
waarbij het slot van Valkenburg en de voogdij van 
Meerssen voor Gozewijn II van Heinsberg bestemd 
waren. De allodia van Fouron en de voogdij van 
O.L.Vrouw te Aken kwamen in handen van een neef van 
Thiebald, met name Arnulf junior.

De Herkomst van Wassenberg

Vader Theodoricus was ondervoogd van de abdij 
Odiliënberg.  Een document van 1118 vermeldt Gerardus 
van Wassenberg en Odiliënberg. Er blijkt een zeker 
paralellisme tussen Gelre en Valkenburg. Gelre ‘steunt’ 
op St.Odiliënberg en het gebied Gelre, terwijl 
Valkenburg steunt op Meerssen en de abdij van Susteren.

In de gouw Moilla,  vroeger een romeinse fiscus  als 
dusdanig overgegaan naar de Karolingers, was Hendrik 
II van Laach, paltsgraaf. Deze Hezelinide overleed 
kinderloos in 1095. Valkenburg is dan via een vrouwe-
lijke lijn aan de Flamenses gekomen. In 1078 werd aan 
Gerard van Wassenberg een goed te Bree geschonken, 
waar het goed genaamd Wassenberg lag. Vermoedelijk 
waren Wassenberg en Heinsberg een deel van een groot 
goederencomplex der Flamenses, voor het grootste deel 
gelegen in het latere Loon met enkele stroken links van 
de Maas. Wassenberg bij Roermond zou dan zijn naam 
gekregen hebben van Wassenberg onder Bree (Boeren).
Dit Wassenberg werd overigens de bruidschat van Jutta 
bij haar huwelijk (1118) met Walram II van Limburg. 
Limburg had het dan in leen vanaf 1178 van het 
aartsbisdom. Wassenberg werd dan inderdaad verkocht 
aan de aartsbisschop van Keulen. De graaf van Gelre 

had in 1118 nog rechten te Wassenberg, waarvan hij in 
1289 afstand deed ten voordele van hertog Jan I van 
Brabant. Aartsbisschop Walram heeft alle Keulse rechten 
op Wassenberg overgedragen op Brabant in 1334.

In de abdij van St.Truiden diende in 1085 een nieuwe abt 
te worden verkozen. De eerste kandidaat was Lantzo, 
gesteund door de bisschop van Luik en van Metz en 
door graaf Arnold van Loon. De andere kandidaat was 
Lupo, die de steun had van de keizer, de burgerij, de 
oppervoogd graaf Hendrik van Limburg evenals van 
Gerard II van Wassenberg en Gozewijn I van Heinsberg. 
Beide laatsten waren Flamenses, welllicht onder-
voogden. Mede door de nadrukkelijke aanwezigheid van 
hun legers werd Lupo verkozen.  Het was in feite een 
eerste confrontatie tussen Limburg en Loon met de 
‘nieuwelingen’ Flamenses. Zij handelden in de geest van 
de oppervoogd, zodat Limburg het haalde. Een volgende 
maal ging het voor hen evenwel mis.
Hendrik I van Limburg werd in 1094 door Arnold van 
Loon gevangen genomen, wat een einde stelde aan de 
expansie van Limburg in Loon en aan de invloed der 
Flamenses. Deze trokken zich terug naar het noorden, 
waar  ze vanaf 1104 voor het eerst worden vernoemd in 
Gelre.

De Flamenses werden dus grootgrondbezitters tussen 
Maas en Rijn.  Ze werden de stamvaders uit de Zuid-
Ardennen van Wassenberg en Heinsberg. Ze zijn afkom-
stig uit de streek rond de Semois (Chiny en Charpeigne), 
de oorsprong van de twee dynastieën in Limburg. Ze 
bezaten allodia in Loon en Valkenburg, komende uit 
Luxemburgse handen. Thiebald, als eerste Heer van 
Valkenburg en ondervoogd voor Godfried van Bouillon 
van St.Hubert, komt met hem in conflict.
De Flamenses waren vazallen voor Givet van de graven 
van Chiny, stamverwanten voor de dynastie van 
Limburg.

De hoger vermelde Theodoricus van Veluwe bezat een 
gedeelte van de fiscus Givet in 930 en een kasteel in 
Graide, als vazal van Chiny. Dit kasteel werd in 1082 
door Godfried van Bouillon verwoest.

Flamenses en Avesnes

Opvallend in de genealogie der familie van de Avesnes 
is de aanwezigheid van typische voornamen die veel 
voorkomen bij de Flamenses, zoals Wiricus= 
Theodoricus = Dirk en ook Le Sor=Rufus=de Rode= 
Flammens. 
In de stamboom vinden we Fastré, die de voogdij had 
over het bisdom Doornik,  en Wiricus die eigenaar was 
van Geeraardsbergen.  Het blijkt dat in 1068 Boudewijn 
VI van Vlaanderen een allodium kocht rond Aalst van 
een zekere Gerardus, zeer waarschijnlijk Gerard van 
Avesnes,  zoon van Wiricus. Hij bouwde daar een slot, 
Mons Gerardi, ofte Geeraardsbergen (Boeren).

Contacten van de Flamenses met Vlaanderen waren er 
alleszins. Zo weet men dat Arnulf II van Vlaanderen 
contact heeft gehad met Gerardus en Rutger over de 
voogdij van St.Truiden, mogelijks als vazal voor Vlaan-
deren voor enig goed, welk is onbekend. Vlaanderen had 
rond 1000 verscheidene domeinen in deze streken, in de 
Ardennen, Namen, Limburg en Loon.
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De herkomst van Ogiva van Luxemburg, echtgenote van Boudewijn IV van Vlaanderen
           (naar genealogie Inria-geneweb-Roglo)  

Ze zijn hen toegevallen als de bruidschat van Ogiva, 
dochter van Frederik graaf van Ardennen-Luxemburg 
(†1019) bij haar huwelijk met graaf Boudewijn IV van 
Vlaanderen (R.988-1035). Ogiva was een achterklein-
dochter van Megingoz (†1001) .

Vlaming of Vurig ?

Wat betreft deze controverse is de recente literatuur vrij 
affirmatief,  o.a. H.Verdonck, in de zin dat het wel dege-
lijk om vlamingen gaat. Hij steunt op een interpretatie 
van de voormalig als legende beschouwde Annales 
Rodenses, een kroniek van Kloosterrade. De eerste zin, 
de aanhef luidt als volgt: ‘Fuerent in Flandriensi 
provintia duo nobilis, germani fratres aput saeculum 
praeclari et potentes, quorum alter Gerardus, et alter 
vocabatur Rutgerus...’ : Er waren in de provincie 
Vlaanderen twee adellijke broeders, zeer verheven en 
machtig, waarvan de ene Gerard en de andere Rutger 
heetten.
Uit verdere gegevens in deze kroniek kan men afleiden 
dat zij Vlaanderen verlieten tussen de jaren 1025-1035. 
Precies in deze periode werden de markgraafschappen 
ingesteld1  . Bij deze kwam het allodiaal bezit van lokale 
heren in verschillende marken terecht, van Ename, van 
Valenciennes en van Antwerpen. Dit heeft ongetwijfeld 
tot lokale conflicten geleid waarvan enkele werden 
beschreven in andere chronieken. De voornaamste 
onrustzaaier evenwel was de graaf van Vlaanderen, 
Boudewijn IV. In 1002 verovert hij Valenciennes. Keizer 
Hendrik II kwam tot tweemaal toe orde op zaken stellen, 
maar zonder succes, zodat de graaf zich machtig genoeg 
voelde om ook Kamerijk in te nemen. Deze maal op 
vraag van de bisschop kwam Hendrik terug en kon 

Boudewijn dwingen Valenciennes terug te geven,  die hij 
dan wel rond 1013 in leen kreeg2  .  Vanaf 1033 komt 
Boudewijn over de Schelde opzetten tegen Ename en het 
vernielen. Na heel wat schermutselingen zal vanaf 1047 
het Land van Aalst definitief bij RijksVlaanderen horen. 
Hierin lag het kleine graaf-schap Antoing, vrijwel zeker 
bezit van de familie van Gerard en Rutger. 
Bij de dood van Hendrik II (1039) waren zij al goed in 
bescherming en ‘ingeburgerd’ in hun nieuwe domeinen, 
respectievelijk Wassenberg en Kleve. Het lijkt er dus wel 
op dat zij Ename verlieten rond 1033.

Dat de Flamenses uit Vlaanderen komen werd allang 
geöpperd. Dat ze aan de oorsprong lagen van de graven 
van Gelre (en Kleve) was wel bekend, maar hoe ze er 
toe kwamen was eerder giswerk.
Door zijn encyclopedische kennis van de oorkonden  en 
zijn inzicht in de toenmalige middeleeuwse context heeft 
Jongbloed vrij duidelijk aangetoond hoe dit moet zijn 
verlopen. Hoe hebben zij, de Flamenses, vanuit 
Vlaanderen zich kunnen vestigen in het Nederrijnse 
gebied.?
Naar alle waarschijnlijkheid werd de basis hiervoor 
gelegd door een huwelijk met een dochter van Diederik 
van Kleve en Hamaland, zoon van Immed van Kleve en 
van Adela van Hamaland. Een Flamens, namelijk Gerard 
moet gehuwd geweest zijn met een dochter van deze 
Diederik, genaamd Bava, en moet gesteld worden als 
Gerard I, hoewel hij nog geen grafelijk geen graaf was, 
wel een migrant.
De gebeurtenis die er moet voor gezorgd hebben dat 
allodia en de grafelijke titel hem werden toebedeeld zal 
de opstand geweest zijn van Godfried met de Baard, die 
o.a. deze leengoederen moet gehad hebben. Zijn oom 
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Godfried de Vredestichter moet gehuwd zijn geweest 
met de oudere zus van Bava.  Bij zijn kinderloos 
overlijden zijn deze goederen overgegaan aan zijn broer 
Gozelo I, ook hertog van Neder-Lotharingen. Wanneer 
hij in 1044 overleed gingen ze over aan zijn zoon 
Godfried met de Baard,  die wat later rebelleerde, en vele 
van zijn goederen moest afgeven. De goederen in het 
Kleve-Hamaland-gebied samen met de grafelijke titel 
werden dan door de keizer doorgegeven aan zijn neef 
Gerard (II), zoon van Bava, eigenlijk de eerste graaf van 
Gelre, zoals zij het later zullen noemen en uitbouwen.

Maar van waar kwamen deze Flamenses dan?
In de Annales Rodenses wordt de vlaamse herkomst van 
de Flamenses gemeld. Een aantal auteurs hadden 
vroeger reeds geöpperd dat er een verwantschap moest 
bestaan, op basis van op het eerste zicht kryptische 
teksten, met Arnulf  van Valenciennes, overleden in 
1015. Van hem zijn vijf broers bekend, met name 
Rodger/Rutger, Odo/Otto, Hugo, Reinier en Rodbert. 
Van één van deze vermoedelijk de eerste, moet Rutger 
Flamens komen, en vermoedelijk ook broer Gerard. Zij 
moesten blijkbaar ‘migreren’ ingevolge de toenmalige 
expansie-politiek van graaf Boudewijn IV van Vlaan-
deren, die in 1006 Valenciennes innam en tijdelijk over 
de Schelde teruggedreven door Hendrik II.
Dit alles was de aanleiding tot de instelling einde 10e 
eeuw van de bekende grensmarken door Otto I.  De mark 
Valenciennes werd toevertrouwd aan het Kamerijks 
gravenhuis, mogelijks afstammend van Rudolf (†896) 
een jongere zoon van Boudewijn I. De eerste markgraaf 
moet Amulric geweest zijn, echtgenoot van een dochter 
van de rond 945 overleden ‘graaf’ Isaac. Hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Arnulf en vervolgens 
kleinzoon eveneens Arnulf.
Uit verschillende stukken blijkt dat broer Otto de vader 
moet geweest zijn van de drie broers Balderic II, 
bisschop van Luik, en Giselebert en Arnulf van Loon, 
mogelijks de oorsporong van het huis van Loon. Ook 
werd opgemerkt dat de hoger vermelde vijf broers nog 
een zus hadden, met name Alpais, die huwde met 
Godfried van Florennes. Zij werden de grootouders van 
Gerard van Florennes,  bisschop van Kamerijk (R.
1012-1051), hetgeen een aantal toespelingen in doku-
menten moet verklaren met het huis van Florennes. De 
Flamenses komen dus van het Kamerijks gravenhuis.

Oorsprong van Gelre

Gelre was aanvankelijk een gebied van Keur-Keulen. 
Het Wassenbergse bezit van Gelre was dus in oorsprong 
een Keulse voogdij. De Flamenses hadden er ook eigen 
allodia, waar ook Megingoz vele goederen had. Graaf 
Mengingoz’s achterkleindochter Ermengardis deed hier-
van, vooral uit het Loonse, schenkingen aan haar neef 
Theodoricus van Veluwe. Dit gebied werd in twee delen 

gesplitst door de Maas,  op de linkeroever het vruchtbare 
Loon en op de rechteroever meer woeste gronden.
Algemeen gesproken zullen de Flamenses in 1085 
mislukken in het Loonse en zullen ze zich terugtrekken 
naar het gebied tussen Maas en Rijn; in 1096 het 
‘Gelderse’ verwerven, evenals het slot,  terwijl ze in 1118 
Wassenberg naar Limburg laten gaan. Dit gebied was 
voor hen te dicht bij de ‘vijand’ Limburg.

Het Geslacht Heinsberg -Valkenburg

Goswin I is de eerste heer van Heinsberg-Valkenburg 
(R.?-1128). Hij is getrouwd met Oda van Waldeck. Zijn 
oudste zoon Gerhard I volgt hem op, maar overlijdt 
reeds in 1130 en wordt opgevolgd door zijn broer 
Goswin II van Heinsberg-Valkenburg. Hierna wordt het 
goed gesplitst waarbij Valkenburg aan de oudste zoon 
Goswin III toekomt en Heinsberg aan de tweede zoon 
Godfried (R.1166-1190). De derde zoon wordt aarts-
bisschop van Keulen, Philip van Heinsberg (R.
1167-1191).
Zoon Goswin III overlijdt kinderloos en wordt opge-
volgd door zoon Goswin IV die eveneens zonder erfge-
namen overlijdt (†c1207). Valkenburg komt dan toe aan 
Dietrich I van Valkenburg (R.c1207-1228), zijnde de 
jongste zoon van Arnold van Kleve getrouwd met Aleida 
van Heinsberg. Dit betekent dat Valkenburg dan overgaat 
naar het huis van Kleve en wel  naar diens jongere tak.

In 1228 wordt hij opgevolgd door zoon Dietrich II 
getrouwd met Bertha van Limburg, een dochter van 
Walram IV van Limburg. Dit was haar tweede huwelijk 
na dat met Diederik van Hochstaden (†1245). Het 
huwelijk met Bertha leidt tot de acquisitie van 
Monschau en Sittard.
Uiteindelijk volgt Walram (R.1268-1302), de oudste 
zoon, getrouwd met Philippa van Gelre, een dochter van 
Otto II van Gelre, wat nu leidt tot de acquisitie van 
Susteren en Dieteren.
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Genealogie van het Huis Montaigu - Grandpré (naar P.C.Boeren)
De familiale band tussen gravin Ermengardis en de Flamenses verklaart hun uitgebreide begiftiging. 
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