Het HERTOGDOM BRABANT
900-1485
Dat er in prehistorische tijden bewoning moet zijn
geweest in de streek van Brussel bewijzen vondsten uit
het neoliticum, het brons- en het ijzertijdperk. Ook zijn
er resten gevonden van Romeinse villa's in Ukkel.
Volgens de overlevering zou Sint-Gorik rond 580 een
kapel gebouwd hebben op een eiland in de Zenne. Op 11
maart 706 zou Vindicianus, de bisschop van Kamerijk,
een bezoek gebracht hebben aan 'Bruocsella'.
Meer zekerheid is er over de stichting van een 'castrum'
in de buurt van het huidige Sint-Goriks-plein. Karel van
Neder-Lotharingen, broer van koning Lotharius, liet in
977 (979?) een versterkte burcht optrekken in het
moerassige gebied van de Zennevallei. Karel liet bij zijn
'castrum' in de benedenstad een kapel bouwen waarin de
relieken van de Heilige Goedele werden ondergebracht.
Waarschijnlijk was de vallei van de Zenne in Brussel
reeds bewoond vooraleer de burcht werd gebouwd. Een
eerste woonkern zou zich ontwikkeld hebben op een
kruispunt van handelswegen. Enerzijds was er de
handelsweg van Brugge naar Keulen, en anderzijds was
er de rivier de Zenne die vanaf de Brusselse kuip naar
het noorden toe bevaarbaar was. Beide wegen kruisten
elkaar in de buurt van de Visverkopersstraat. Hier
zouden zich een aanlegsteiger en een overslagbrug
bevonden hebben. Het tracé van de handelsweg BruggeKeulen verliep langs de huidige Vlaamse steenweg, over
de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat en de
Treurenberg verder naar Leuven en Keulen.

Zij moeten voorganger geweest zijn van Godfried van
Verdun, die door Otto I werd benoemd als markgraaf
van Ename. Godfried was de vader van Herman van
Verdun/ Ename, wiens dochter Mathilde RenierV zal
huwen.
De graven van Leuven zullen later ook nog Ukkel, de
abdijen van Nijvel en Gembloers, Antwerpen en het
domein van Orthen (later ‘s Hertogenbosch) verwerven.
Halle behoort sinds de 12e eeuw tot het Graafschap van
Henegouwen. Dit gebeurde naar aanleiding van het
verwer-ven door Godfried I, graaf van Leuven, van de
titel "Hertog van Neder-Lotharingen" in 1106.
In het begin van de 13e eeuw kon Hendrik I daar de
Meierij van ‘s Hertogenbosch of Taxandrië aan
toevoegen.

Bij het Verdrag van Meersen (870) wordt Brabant
vernoemd als ‘in Brachbanto comitatus’. Het omvatte
vier graafschappen, Aalst, Chièvres, Brussel en Halle,
evenals het kleinere, Leuven. Samen met drie andere
graafschappen vormde het de Pagus Haspengouw. Graaf
Lambert I/II van Leuven veroverde verschillende delen
als Brussel, Nijvel en Gembloers. Als grenzen worden
opge-geven in het noordwesten de Schelde, in het oosten
de Dilöe (Dijle) en in het zuiden de Haine. Eigenlijk
ging het om een gebied begrensd door de Dender, de
Rupel, de Dijle, de Demer en de Gete. Grotendeels komt
dit overeen met het archi-diaconaat (hoofddekenij)
Brabant, dat afhing van het bisdom Kamerijk.
De oudst bekende grenzen van Brabant zijn, ten noorden
en westen de Schelde, ten zuiden de rivier de Haine en
in het oosten het (Zoniën)-Woud en de Dijle.
De eigenlijke kernen van Brabant zijn
- het klein graafschap van Haspengouw : Leuven,
- de grafelijke stad Brussel in de 11e eeuw,
- de voogdij van de abdij van Nijvel in het ‘graafschap’
Halle,
- de voogdij van Gembloers, in pagus Darnau,
- de verschillende domeinen van de bisschop van Luik
rond Incourt.
De eerste bekende ‘graaf’ is een Egbert, tijdgenoot van
Giselbert (928-930), hertog van Neder Lotharingen en
van bisschop Stefaan I van Kamerijk. Hij werd blijkbaar
opgevolgd door een Heribrand van Mainvault.

De hertogen van Brabant zijn de nakomelingen langs
moederzijde van de Reginaren, die over het hertogdom
Neder-Lotharingen heersten tot ongeveer 939. In belangrijke mate werd deze dan verworven via huwelijken. De
echtgenote van Lambert II was Gerberga, een dochter van
hertog Karel van Lotharingen, en de vrouw van Lambert
III was Oda van Verdun, dochter van hertog Gozelo (Zie
Lotharingen). Dochter Mathilde van Lambert II huwde
Eustache I graaf van Boulogne en was de grootmoeder
van Godfried van Bouillon, eveneens hertog van NederLotharingen. Volgens sommigen zou de moeder van
Godfried van Bouillon, Ida van Lotharingen, een zuster
zijn van Lambert III, maar volgens andere bronnen, heeft
Oda van Verdun maar een halfzuster, Regilinde van
Lotharingen die Albert II van Namen huwde (zie
Namen).
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Demer. Ook verschillende andere domeinen als
Gembloers, Perwez, Hannut, Landen, Zoutleeuw, Halen
en Diest, evenals in het noorden Grave, ‘s Hertogenbosch, Willemstad en Bergen op Zoom werden later bij
Brabant gevoegd.
De graafschappen Lotharingen en Brabant werden
verenigd door Karel met Neder-Lotharingen, met als
hoofdplaats Brussel. Vervolgens ging het over naar de
graven van Verdun, een huis uit de Ardennen, op
beslissing van Hendrik II van Duitsland in 1012.
Karel van Neder-Lotharingen werd na zijn dood rond
993 opgevolgd door zijn zoon Otto. Toen deze in 1012
overleed kwam Brussel in het bezit van de graaf van
Leuven, Lambert II 1 met de Gordel 2 (997-1015).
Neder-Lotharingen werd toevertrouwd aan hertog
Godfried.

De geschiedenis van Brabant is verweven met deze van
Leuven en die van de hertogen van Neder-Lotharingen.
Alzo kan men minstens twee perioden herkennen, deze
van de graven van Leuven, en dan later wanneer ze de
titel van hertog van Neder-Lotharingen verwerven,
nemen ze ook de titel van hertog van Brabant aan. Een
weerslag hiervan zal men vinden in de ‘nummering’ van
de Hendriken, een eerste reeks als graven van Leuven en
een tweede reeks als hertogen van Brabant.
Vanaf de 9e eeuw verwerven de graven van Leuven een
zekere macht. Eén daarvan, Godfried I werd in 1106
hertog van ‘Lothier’, waaraan ook het markiezaat van
Antwerpen was verbonden. Geleidelijk ging de titel van
hertog van Neder-Lotharingen in deze van hertog van
Brabant over. Uiteindelijk zal het hertogdom opgaan in
het Bourgondische rijk en later in het Habsburgse rijk.

Brussel was een weduwgift aan Gerberga, weduwe van
hertog Giselbert. Zij gaf het door aan haar tweede zoon,
Karel, die ze had van Lodewijk IV van Overzee, die in
977 hertog werd van Neder-Lotharingen. De dochter van
Karel van Lotharingen, ook een Gerberga, huwde Lambert van Leuven, zodat Brussel in zijn handen kwam. Hij
zou hierop het latere Brabant uitbouwen, en kon daarbij
een belangrijk westelijk deel van Haspengouw voegen.
Het westelijk deel van Brabant was dan in het bezit van
de graven van Vlaanderen, inmiddels ook van
Henegouwen.
Nijvel in Brabant was eigendom van Mathilde van
Ringelheim, de tweede echtgenote van keizer Hendrik
de Vogelaar. Een broer van haar was Robert, aartsbisschop van Trier, en een ander broer Ansfried, had
Taxandrië, Teisterbant, Masau en Hoei in zijn bezit. Hij
is de vader van een Ansfried, die later bisschop van
Utrecht zal worden. In de 10e eeuw was het graafschap
Leuven eigenlijk het zuidwestelijk deel van Haspengouw en hoorde toe aan Ansfied van Betuwe3 .

Neder-Lotharingen
Het hertogdom Neder-Lotharingen wordt in 959 door
keizer Otto I de Grote toegewezen aan de Reginaren,
een oude Lotharings Ardeense familie. Na hun opstand
tegen de keizer werd hen in 958 zowel hun bezittingen
als de titel van hertog ontnomen door keizer Otto I van
Duitsland en overgedragen aan Karel (953-992), zoon
van Lodewijk IV van Overzee van Frankrijk getrouwd
met Gerberga van Saksen (* Genealogie Lotharingen).
Keizer Otto I splitste in de 11e eeuw het graafschap Gent
af, het gebied tussen de Schelde en de Dender
toegewezen aan hollandse graven Wichman, Dirk II,
Arnulf en Dirk III. Boudewijn IV van Vlaanderen had
algouw de rechteroever ter hoogte van Gent evenals het
kasteel ingenomen. Keizer Hendrik IV kon niet anders
dan hiermede akkoord gaan. Later voegde hij wel
Haspengouw bij Brabant evenals Mansuarië (Schaffen,
Meerhout, Averbode en waarschijnlijk Zichem), Taxandrië tussen de Maas, Schelde, Nete en wellicht Dijle en

Het Graafschap Leuven in (Brabant) in 1095
(VanderKindere L.)

Volgens genealogie Mittelalter, had Renier Langhals, de overgrootvader van Lambert II met de Gordel een zoon Lambert, die dan
nr I kan krijgen. Zo wordt dan Lambert (950-1015) nr II, en Lambert Baudry (990-1083) nr III.
2 Lambert II wordt door andere als ‘met de Baard’.genoemd.
3 Zie hierover het hoofdstuk ‘Dynastieën en Families’
1
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De relatie tussen de verschillende grafelijke families en het ontstaan van Brabant
Zijn schoonbroer was Lambert II (met de Baard) die een
zus van Ansfried huwde. Hun neef, ook een Ansfried,
heeft bij zijn aanstelling tot bisschop van Utrecht, zijn
erfdeel ten dele overgemaakt aan Lambert, zoon van
Renier III. Lambert kreeg dus Brussel via Gerberga, de
weduwe van Karel van Lotharingen en bekwam, via de
Ansfrieden aldus rechten op West-Hasbanië en een deel
van Darnau.
Keizer Otto II benoemde Lambert met de Baard tot
voogd van Gembloers in 976, nadat hij samen met zijn
broer Renier IV, na hun opstand, was gerehabiliteerd.
Volgens de Ram heeft Otto II op voorspraak van Karel
van Lotharingen (schoonvader van Lambert) en koning
Lotharius van Frankrijk, een deel der bezittingen van
Renier III, met name Hasbanië aan Lambert toevertrouwd, wat het kerngebied van het graafschap Leuven
zal vormen.
Bij de dood van Otto, de zoon van Karel van Lotharingen, gaf keizer Hendrik II Neder-Lotharingen aan
Godfried III, zoon van Godfried ‘de Oude’, graaf van
Verdun/Ardennen. Dit was niet naar de zin van Lambert,
die als schoonbroer van de kinderloos overleden Otto,
dacht aanspraken te mogen maken op de benoeming.
Bij dezelfde gelegenheid verkreeg Gerberga de gebieden
Brussel, Vilvoorde, Tervuren, Assche en een deel van het

Zoniënwoud, samen met het ‘graafschap’ Brussel, de
aanzet van het graafschap Leuven/Brabant.
Lambert kwam in 1017 in opstand en kreeg de steun van
de graaf van Namen, Albert I, van Renier III en diens
zoon Renier IV van Henegouwen, evenals van
Boudewijn IV van Vlaanderen. Deze laatste begon in
1107 al met het kasteel van Ename in te nemen en te
verwoesten, evenals verschillende steden van Godfried
van Ardenne. Hij nam ook Valenciennes in van graaf
Arnulf. Wanneer de keizerlijke legers van Hendrik II
Vlaanderen begonnen te verwoesten, ging hij zich in
Aken onderwerpen. Hendrik II, die Boudewijn liever als
vriend had, gaf hem Valenciennes en het kasteel van
Gent en in 1012 gaf hij hem ook de Zeeuwse eilanden.
Lambert gaf de strijd niet op. Godfried van Verdun belegert dan Leuven, maar zonder succes (1012).
Balderik II, bisschop van Luik vanaf 1008, bouwde in
Hoegaarden een burcht, wat Lambert als een provocatie
beschouwde. Ondanks een excommunicatie bleef hij
door-vechten tot het in oktober 1013 tot de Veldslag te
Hoegaarden kwam. Aanvankelijk was Lambert in het
verlies, maar zijn neef Albert II van Namen kon hem
ontzetten. De bisschop van Luik verloor de slag. Hierbij
werd Herman, graaf van Verdun en broer van Godfried
van Verdun/Ardennen gevangen genomen. Op voor-
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spraak van bisschop Gerard van Kamerijk werd hij vrijgelaten, zodat Lambert opnieuw enigszins terug in de
gunst van de keizer terug kwam. Als ‘boete-doening’
stichtte Balderik de kerk van St.Jacques te Luik, terwijl
Lambert in Hoegaarden ook een kerk liet bouwen.
Vanaf de slag van Hoegaarden wordt Brunengeruz bij
Brabant gevoegd. Er zijn wel enkele enclaves binnen dit
gebied. o.a.afhangend van Grimbergen, waar de
Berthouts meester zijn, de heren van Aarschot, de graven
van Grez ten zuiden van Brunengeruz en de graven van
Duras die ook Jodoigne en Avernas in bezit hadden.
Lambert I bleef ook de ambitie hebben om hertog van
Lotharingen te worden. Nadat hij Brunengeruz op de
bisschop van Luik had veroverd, keerde hij zich
opnieuw tegen de toenmalige hertog Godfried van
Verdun/ Ardennen. Deze moest de onrustige vazallen
blijven be-strijden en deed een inval in Henegouwen
(1015). Lambert kwam zijn neef Renier IV ter hulp,
maar sneuvelde in de slag van Florennes (1015).
Orten, het gebied waar later ‘s Hertogenbosch zou
worden gesticht, kwam als erfenis van graaf Eberhard
van Teisterbant toe aan dochter Adele, die Hendrik II
van Brabant huwde. Het ging dan over naar kleinzoon
Hendrik II en vervolgens aan diens zoon Godfried. Dit
verklaart waarom Brabant altijd aanspraken heeft
gemaakt op de Veluwe, Teisterbant en zelfs Saalland.
Godfried I met de Baard werd in 1106 door keizer
Hendrik V hertog van Neder-Lotharingen, maar kreeg
hierbij ook het markiezaat Antwerpen. Het markiezaat
Antwerpen was in 1008 in handen van Gozelo I en in
1043 van diens zoon Gozelo II. In 1076 gaf keizer
Hendrik IV Antwerpen aan Godfried van Bouillon, die
in 1089 hertog van Neder-Lotharingen zal worden.
Op dat ogenblik was Brabant dan feitelijk uitgebreid
naar het noorden tot aan de loop van de Beneden-Rijn
inge-volge de acquisitie van de Veluwe en Teisterbant.
Keizer Otto III (R.983-1002) van Duitsland verhief de
oude pagus Taxandrië tot een markgraafschap Antwerpen, toen graaf Ansfried in 995 tot bisschop van Utrecht
werd benoemd. Dit was bedoeld ter verdediging van
Lotharingen tegen het opdringerige Vlaanderen. Eerste
markgraaf werd Gothelo, broer van Godfried van
Verdun/Ardenne. Tegelijk werden ook de markgraafschappen van Ename en Valenciennes opgericht. In 1106
werd de titel toegekend aan Godfried I van Leuven, die
na het vertrek van Godfried van Bouillon, de titel voor
Lotharingen en Antwerpen voerde.
Op het einde van de 11e eeuw verschijnt, als opvolger
voor Neder-Lotharingen van Godfried van Bouillon, die
naar Palestina was vertrokken, graaf Hendrik V van
Limburg. Deze werd evenwel door keizer Hendrik V
afgezet (1106), waarbij het hertogdom overging naar
Godfried met de Baard, achterkleinzoon van Lambert en
Gerberga. Tussen 1128 en 1139 kon Walram van
Limburg nog tijdelijk de titel van hertog van NederLotharingen voeren, maar met Godfried II werden de
graven van Leuven definitief de titeldragers.

4

zie hierover meer in het hoofstuk ‘Luxemburg’
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Na de dood van Godfried V van Bouillon, hertog van
Neder-Lotharingen (R.1087-1100), streden de graven
van Leuven/Brabant en de graven van Aarlen/Limburg
om de hertogstitel. Godfried met de Baard, de eerste
graaf van Leuven die hertog werd van Neder-Lotharingen, wordt nu als de eerste hertog van Brabant
beschouwd. Als hertog van Brabant is hij Godfried I, als
hertog van Neder-Lotharingen Godfried VI. De
hertogstitel kwam na zijn dood definitief toe aan zijn
dynastie, al bleven de graven van Limburg zich ook
hertogen noemen. Vanaf 1158 noemden de Leuvense
graven zich hertogen van Brabant. In 1190 werd hun eis
voor de titel van hertog van Lotharingen door de
Rijksdag van Schwabisch-Hall volledig afgewezen.
Wat de titel van het hertogdom Neder-Lotharingen
betreft, was er het probleem dat zowel Frederik
Barbarossa als keizer Hendrik VI, de graven van
Henegouwen in graad wilden verhogen en daarbij zou
dan het graafschap Namen met Luxemburg, Laroche en
Durbuy worden verenigd tot een markiezaat4 . Hertog
Jan I van Brabant was daar niet voor te vinden.
Zijn hertogdom reikte tot aan de Truncus Berengarius,
dit is tot aan de grenzen van Artois, Cambresis en
Verman-dois en beslaat in feite ook Henegouwen.
Na de verovering van Limburg in 1288 had de bewindvoerder van Brabant de volgende titels : ‘par la grâce de
Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg et
marquis du St.Empire’ De titel van markies volgt uit de
‘annexatie’ in 1106 van het zogenaamde markgraafschap
Antwerpen.
De Graven van Leuven
In feite is Lambert II de zoon van Renier III LangHals,
graaf van Henegouwen, de eerste graaf van Leuven,
nadat zijn vader met Adèle van Dagsburg (Vogezen) had
getrouwd. Over haar afkomst is niets bekend. Renier III
had vergeefs gehoopt hertog van Neder-Lotharingen te
worden. Na een opstand tegen de keizer Otto I werd hij
naar Bohemen verbannen.
Zoon Lambert III van Leuven, getrouwd met Karels’
dochter Gerberga, kon het na de dood van Karel en diens
zoon Otto (1006) niet terugkrijgen. Maar dit huwelijk
bracht wel de graafschappen Brussel en Leuven als
eigen gebied aan voor Lambert II. Het Haspengouwse
graafschap Bruningrode bij Tienen dwong hij van de
prinsbisschop van Luik af. Bovendien was hij verwant
met de Ansfrieden, die zowel pagus Taxandrië als enkele
graaf-schappen in de Maasgouw bezaten. Later moesten
de heren van Aarschot en Grimbergen noodgedwongen
het gezag van Lambert II erkennen.
Lambert kwam in opstand tegen de keizer en met de
steun van de graaf van Vlaanderen tegen hertog
Godfried (van Ename). De keizer kon dit wel bedwingen
(1008). In 1012 moest Godfried Leuven belegeren doch
vruchteloos. Lambert keerde zich nu tegen de bisschop
van Luik (Balderik) omdat deze een burcht bouwde in
Hoegaarden. Het volgend jaar stonden beide legers
opnieuw tegenover mekaar in Hoegaarden (1013).
Dank zij de hulp van Albert II van Namen kon Lambert
de overwinning behalen. Een vrede volgde waarbij Luik,
afstand deed van Brugeron.
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Hertog Godfried en zijn broer markgraaf Herman van
Ename vallen in 1015 Henegouwen binnen. Lambert zal
Renier V, graaf van Henegouwen ter hulp snellen, maar
verliest het leven in 1015 bij de Slag van Florennes.
Zijn coalitie moet het afleggen tegen hertog Godfried.
Het huwelijk van Lambert III Baudry met Oda, dochter
van Gpzelo I ‘des Deux-Lorraines’ bracht een
verzoening tussen Brabant en het huis van Verdun over
de hertogs-titel van Neder-Lotharingen.
De oudste zoon van Lambert II, Hendrik I werd in
1038 vermoord door een ridder die hij gevangen hield.
Hij had één zoon, Otto, die overleed in 1041. De tweede
zoon, Lambert III volgde hem op. Lambert Balderik
was ge-trouwd met Oda, een dochter van hertog Gozelo.
De twisten met de hertog van Lotharingen bleven uit en
het land kende voorspoed.
In die periode kwam de opstand van Godfried met de
Baard. Ename werd teruggenomen door Renier V. Hij
was in het bezit gekomen van Ename, toen zijn schoonvader in 1029 overleed. Hij was namelijk getrouwd met
Mathilde, een dochter van markgraaf Herman van
Verdun. Zoon Herman van Henegouwen bouwde daar in
1040 een burcht, maar ruilde deze in 1047 met de graaf
van Vlaanderen voor Valenciennes. Kort daarop eigende
de graaf van Vlaanderen zich Brabant tot aan de Dender
toe. Hierdoor verdween in feite het markgraafschap van
Ename.
Onder Lambert III Balderik (1041-1053) werd de
handelsfunctie van Brussel nog versterkt. Balderik zou
op de Koudenberg een woning gebouwd hebben, de
eerste aanzet tot het latere hertogelijk paleis dat vele
eeuwen lang Brussel zou domineren. Tevens werd al een
deel voltooid van de stadsmuur die over een lengte van
4000 m de stad moest beschermen.
Lambert Balderik had achtereenvolgens een conflict met
de bisschop van Luik, Wazo tussen 1042 en 1048, in
1051 met de keizer en in 1058 en 1061 met de graaf van
Holland.
In 1049 overleed Herman van Henegouwen. Hierop
bezette Vlaanderen heel Henegouwen. Zoon Boudewijn
van Vlaanderen huwde de weduwe Richilde. Daardoor
kwam Vlaanderen in het bezit van Valenciennes en
Ename, de twee zuidelijke marken, tot wanneer Robert
de Fries in 1071 deze Personele Unie beëindigde
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bisschop van Luik bij een burgeropstand. Hij kwam om
bij een tornooi in Doornik in 1095. Hij liet enkel vier
dochters na, waarvan we zelfs de namen niet kennen.
Daarom volgde zijn broer hem op.
Godfried I met de Baard, volgt zijn broer Hendrik III
op in 1095. In 1106 verkrijgt hij de titel van Hertog van
Neder-Lotharingen, een titel die werd omgevormd tot
'Hertog van Brabant'. Onmiddelijk kwam de bisschop
van Luik Brugeron terugeisen. Een scheidsrechterlijke
uit-spraak kende het aan Luik toe, maar deze gaf het
door aan graaf Albert van Namen. Godfried was
getrouwd met een dochter van hem, zodat hij Brugeron
kon terugkrijgen bij de dood van zijn schoonvader.
Hij veroverde het graafschap Grez (ca. 1100) en
verkreeg in 1106, tegelijk met de hertogelijke waardigheid over Neder-Lotharingen, het markgraafschap
Antwerpen. Omdat de hertogstitel voor Neder-Lotharingen reeds in 1101 aan Hendrik I van Limburg was
toegekend, ontstond tussen beide huizen een jarenlange
strijd.
In de Investituurstrijd trad Godfried op als aanhanger
van de keizer en liet hij de bisschopszetel van Luik aan
zijn broer Adalbero toekennen (1121). In 1128 ontnam
koning Lotharius hem de hertogelijke waardigheid, maar
hij bleef de titel voeren, ook na zijn nederlaag bij Duras
tegen zijn Limburgse rivaal. Een verzoening tussen
Brabant, Luik en Limburg kwam tot stand in 1131.
In zijn gebieden heeft Godfried I met de Baard de
opkomst en de ontwikkeling van de steden en de
stichting van kloosters bevorderd.
Na de toewijzing van het markgraafschap
Antwerpen aan Godfried I van Brabant (c1080),
zochten de graven van Leuven een ‘reden’ om
aanspraak te kunnen maken op het vroegere
imperium van Ansfried.
Sigebert van Gembloers stelde samen met de
abten Thietmart en Lietard, valse dokumenten op
die een verwantschap van Lambert, de eerste graaf,
met Ansfried, de brabantse graaf van Rien, moest
bewijzen. Daarom werden zelfs een aantal pagina’s
uit de originele kroniek van Thietmar van
Merseburgh verwijderd en de bestaande afschriften
grondig geïnterpolleerd.
Zo konden zij aanspraak maken op het graafschap
Rien, het markgraafschap Antwerpen, maar ook op
de omschrijvingen Teisterbant, Taxandrië, Benedenen Opper-Maasgouw. Het opzet moet gelukt zijn,
want in 1082 mocht Hendrik III van Leuven zich
‘Bracbatensis patriae comes et advocatus’ noemen
(Minten).
De Hertogen van Brabant 1100-1506

Hendrik II, (c1020-1079) graaf van Leuven van 1063
tot 1079, zoon van Lambert III, steunde Richildis van
Henegouwen in haar strijd tegen Robrecht de Fries. Zijn
oudste zoon Hendrik III volgde hem op. Hij was een
deugdzaam en vredelievend man. Hij steunde de

Godfried II, bijgenaamd de Jonge (ca. 1095-1142),
hertog van Brabant, regeerde slechts 3 jaar, van 1139 tot
1142. Hij was reeds vroeg mederegent met zijn vader
Godfried I. Hij huwde met Lutgard van Sulzebach
(1115-1162). In 1139 werd hij in de hertogelijke
waardigheid bevestigd, wat opnieuw de strijd met
Limburg deed ontbranden. In hetzelfde jaar braken de
Grimbergse Oorlogen tegen het geslacht Berthout uit.
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Hij kreeg de hertogelijke waardigheid terug, doch
overleed kort daarop, evenals Walram van Limburg.
Lutgard van Sulzbach hertrouwde met Hugues II (of III)
van Dagsburg-Metz. Zij kregen alnaar gelang de
bronnen 2 à 5 kinderen.
Na de dood van Lothar van Supplinburg (1137) werd
Koenraad III tot opvolger gekozen. Hij wenste Brabant
terug in ere te herstellen. Mogelijk werd dit bepaald door
het feit dat de zoon van Godfried was gehuwd met
Lutgart van Sulzbach, een zuster van zijn echtgenote
Gertrude.
Het overlijden van Walram van Limburg als hertog,
bood de mogelijkheid om Godfried terug hertog van
Neder-Lotharingen te benoemen. De opvolger van
Walram, Hendirk van Limburg, werd benoemd tot hertog
van Ardennerland. Deze laatste was niet tevreden en viel
de brabantse gebieden binnen. Godfried keerde zich dan
tegen St.Truiden. Deze rivaliteit werd uiteindelijk
beëindigd wanneer Godfried III van Brabant huwde met
Maria, de erfdochter van Limburg (Minten).
Nadien werd de bisschop van Luik de belangrijkste
barrière tegen de expansie-neigingen van Hendrik I, die
de verwerving van de heerlijkheden Moha en Waleffe
beoogde, de annexatie van St.Truiden en een herschappij
over Maastricht. Dit streven wierp de graaf van Loon
verder in de armen van de bisschop. Het kwam bijna tot
een gewapend conflict die de graaf van Namen kon
voorkomen.
Godfried III, bijgenaamd de Moedige (1141-1190; R.
1142 - 1190), volgde zijn vader op. Hij was evenwel
slechts drie jaar oud, zodat zijn moeder Clementina van
Bourgogne, samen met enkele baronnen het regentschap
uitoefende.
Godfried III huwde de dochter van hertog Hendrik van
Limburg. Zij stierf in 1172. In een tweede huwelijk
huwde hij Imania van Loon, dochter van graaf Lodewijk
van Loon. Deze werd na de dood van Godfried abdis in
Munsterbilzen.
In 1146 bekwam hij van keizer Koenraad II het
Privilege. Hierdoor verwierf de hertog de algemene
voogdij over alle kerkelijke domeinen binnen het
grafelijk gebied, wat door de paus werd bevestigd.
De titel van Hertog van Brabant
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Godfried legde er zich toe om de enclaves binnen zijn
gebied te veroveren en had expansieplannen naar het
Oosten.
Een Veldslag bij Vilvoorde met de Berthouts leverde
geen afgetekende overwinning. Jarenlange twisten
waren het gevolg, maar ook met Limburg waren er
opnieuw schermutselingen. De bloedige Grimbergse
oorlog (1139-1159) resulteerde in de inlijving van dit
gebied.
Eén na één kon hij verschillende gebieden inlijven. In
1160 Edingen die hem als leenheer erkende, in
1155-1179 het graafschap Aarschot, in 1182 het
graafschap Gelde-naken en in 1189 kocht hij het
graafschap Duras. Door het huwelijk met de limburgse
(1155) verwierf hij het kasteel van ‘s Hertogenrade
evenals Lommersum in de Zülpichgouw. Aalst in RijksVlaanderen kon hij later verwerven. Zijn voornaamste
concurrent was de aartsbisschop van Keulen, Filip van
Heinsberg, die hij moest erkennen als leenheer voor het
kasteel van Daelhem en die de enclave Diest kon
verwerven. Enkel Mechelen bleef nog over als een
enclave, maar in de handen van de bisschop van Luik.
Zijn huwelijk met Margareta van Limburg (1155)
beëindigde de strijd met Limburg en bracht hem een
aantal bezittingen uit het Haspengouwse op.
Tijdens zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem (1184) werd
zijn zoon Hendrik I mederegent. Hij verleende in 1168
het oudste stadscharter aan Tienen en onderscheidde zich
als militair door zijn deelname aan de kruistocht in 1183.
Vanaf 1160 werd een juridische uniformisering doorgevoerd. Dit begon met de leges Lovanienses in WaalsBrabant op te leggen en nadien geleidelijk in de andere
gebieden, al duurde dit wel tot 1235.
In deze periode werden aanzienlijke gebieden onderworpen. Zo de heren van Schoten, Edingen en Grimbergen
(1159), en het graafschap Aarschot (1179). De heerlijkheden Breda en Ravenstein/Herpen werden bezit van de
hertog. Ook verschillende abdijen als Averbode,
Tongerlo, Affligem, Grimbergen, Park/Leuven, St.Geertrui/Leuven, St Michiels-Antwerpen, St.Bernardus/
Hemiksem en Bornem kwamen onder zijn voogdij.
Door het verlenen van vele privilegies aan de burgers
van Tienen in 1168, slaagde Godfried III erin zich
meester te maken van deze stad, hoewel het nog lang een
twistappel bleef met Luik.

De titel van Dux Brabantiae duikt in de diplomatieke
teksten op vanaf 1150 maar niet in deze van de hertogen
van Neder-Lotharingen of van het huis van Leuven zelf.
De hertogen gebruikten hem in hun charters slechts vanaf
1235, bij het aantreden van Hendirk II.
Deze titel was hen niet toegekend door de keizer om één
of andere reden. De ‘hertogen van Leuven’ hebben de
titel gebruikt omdat hun tijdgenoten hen zo noemden en
dit wel om twee redenen. Vooreerst omdat de titel van
dux Lotharingorum tot enige verwarring kon leiden en
ver-volgens omdat Lotharingen eigenlijk niet meer
bestond sinds halverwege de 12e eeuw (H.Nelis).

In 1170 ontstond een ruzie met Hendrik, de graaf van
Namen. Hij had wegens het ontbreken van een
mannelijke erfgenaam zijn graafschap verpand aan de
zoon van de graaf van Vlaanderen. De grootmoeder van
Godfried was Ida van Namen, zodat hij aanspraak
maakte op Namen5 . Een oorlog volgde waarbij Namen
de hulp inriep van Henegouwen, zijn zwager. Brabant
verloor echter de Slag van Carnières (1171). Toch
bleven er zich regelmatig schermutselingen voordoen
tussen Brabant, Henegouwen en zelfs Limburg. Wegens
ziekte trok Godfried zich terug in ‘s Hertogenbosch en
overleed in 1190.

In 1154 verkreeg hij ook het voogdijschap over de abdij
van het Park. Hij vocht voor Frederik Brabarossa tegen
diens rivaal de welf Hendrik de Leeuw (1179-1180).

Reeds voor de dood van zijn vader had Hendrik I tegen
Namen en Henegouwen gevochten, maar hij diende ook
zijn oom de hertog van Limburg te bevechten. Deze had

5

Hierover meer in het hoofdstuk ‘Namen’
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de voogdij van Sint Truiden, destijds aan de moeder van
Hendrik als bruidschat gegeven, verkocht (1189) aan
graaf Gerard van Loon. De graaf van Vlaanderen samen
met aartsbisschop Bruno van Keulen kon bemiddelen en
de graaf van Loon kon de voogdij behouden mits een
afkoopsom.
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Schwäbische Hall in 1190, evenwel geen gelijk noch
van Frederik Barbarossa, noch van zijn opvolger
Hendrik VI. Hier werd de titel van hertog van NederLotharingen volledig vervangen door de titel van hertog
van Brabant, maar enkel over de gebieden die hij bezat.

Grimbergse Oorlogen
De van 1139 tot 1159 gevoerde strijd tussen de graven
van Leuven en het geslacht Berthout, heren van Grimbergen en Mechelen. Zij wisten zich geleidelijk mees-ter
te maken van Mechelen, eerst als voogden voor de
prinsbisschop van het Prinsbisdom Luik, weldra als heren
van Mechelen.
De Berthouts waren heren van Mechelen (een achterleen
van de bisschoppen van Luik), maar beschikten met het
Land van Grimbergen ook over een omvangrijk leengoed
binnen het landgraafschap Brabant. Zij waren een van de
machtigste adellijke geslachten in het middeleeuwse
hertogdom Brabant. Door hun uitgestrekte grondbezittingen waren zij geduchte leenmannen van de hertog
van Brabant.
Met hun rebellie tegen hun Brabantse leenheer, waarbij
zich ook andere dorpsheren uit West-Brabant hadden
aangesloten, poogden ze zich te ontvoogden van de
graven van Leuven. Die waren op dat ogenblik ook
hertog van Neder-Lotharingen en landgraaf van Brabant.
Wegens de minderjarigheid van Godfried III van Leuven
was hun militair gezag sterk verzwakt. De oorlog
eindigde met de verwoesting van de burcht van de
Berthouts. Nadien werden de Berthouts opgenomen bij de
hertogelijke ministerialen en werden trouwe vazallen van
de hertogen van Brabant.
Talrijk waren hun stichtingen en schenkingen aan abdijen, kloosters en kerken in Brabant en Mechelen.
Verscheidene leden van het geslacht namen deel aan de
kruistochten.

De zoon van Godfried III, Hendrik I (1165-1235; R.
1190-1235) was de man die, samen met zijn vader het
hertogdom uitbreidde en organiseerde. In het begin van
zijn regering had hij conflicten met Henegouwen over de
naamse en vlaamse erfenis, met Gelre voor de tollen aan
de Rijn, Maas en Waal, met Holland en met Luik over de
handelsweg waarbij hij St.Truiden verliest. Voor een
aantal gebieden werd de graaf van Holland, Gelre, Loon,
Limburg en Namen bij hem wel leenplichtig.
Hendrik IV zag zich geconfronteerd met de twisten
tussen de Gibellijnen/Welfen en de Hohenstaufen, maar
kon zich door een schommelpolitiek handhaven.
Aanvankelijk koos hij met Vlaanderen en Keulen voor
de anglo-welfen tegen Namen en Henegouwen in.
In 1202 beleent Otto IV de hertog van Brabant met
Maastricht. Plaatsen zoals Landen, Zoutleeuw, Leuven,
Vilvoorde en Diest kregen van hem nieuwe voorrechten,
zodat ze konden uitgroeien tot steden. In zijn expansiepolitiek kwam hij in conflict met de graven van Holland
en Gelre. Zo had hij ook conflicten met de graven van
Duras over St.Truiden en ruzie met de graven van Loon.
In 1188 had keizer Frederik Barbarossa Namen verheven
tot markiezaat ten voordele van Boudewijn V van Henegouwen. Hendrik I kon daar niet mee akkoord gaan,
omdat dit tegen de regels van het hertogdom NederLotharingen ging. Hij kreeg op de Landdag van
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Hendrik I gaf in 1191 Aarlen, Rolduc en een aantal
andere domeinen aan de hertog van Limburg in leen.
In hetzelfde jaar overleed de bisschop van Luik, Raoul
van Zähringen. Hendrik stelde zijn broer Albert van
Leuven als opvolger voor, maar keizer Hendrik VI
benoemde Albrecht van Rethel-Hostade. De paus vernietigde de benoeming ten voordele van Albert, maar deze
werd op 24 nov 1192 in Reims vermoord door handlangers van Hendrik VI. Hertog Hendrik kon edellieden
overtuigen in opstand te komen en zij gingen eigendommen van Hostade vernielen. De keizer belegde een
verga-dering in Koblenz en een verzoening kwam tot
stand.
Van 1193 tot het jaar daarop woedde een oorlog met
Henegouwen. Brabant moest de duimen leggen tegen
Boudewijn V van Henegouwen in de Slag van Noville
sur Mehaigne. Hierop volgde een wapenstilstand en de
Vrede van Hal (1194) en in 1195 de Vrede van
Rupelmonde tussen de hertog van Brabant en
Boudewijn IX van Vlaanderen, die Margareta had
opgevolgd.
In 1194 vertrok Hendrik I naar Palestina.
Hendrik I staat graag in het voetlicht op het Europees
toneel. In Europa woedt dan de grote tweestrijd tussen
enerzijds de Duitse Welfen en Engeland en anderzijds de
Staufen en Frankrijk. Aanvankelijk kiest Hendrik I voor
de Welfen. Dit legt uit waarom Richard Leeuwenhart in
1194 een bezoek brengt aan Brabant en Leuven, Brussel
en Antwerpen aandoet. In die tweestrijd worden twee
keizers verkozen, Filip van Zwaben, die in 1208 wordt
vermoord, en Otto IV (Welf). Na deze moord kiest
Hendrik partij voor Otto IV.

Hertogdom Brabant
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Het Hertogdom Brabant bestond tot in de zestiende eeuw uit vier Kwartieren, genaamd Brussel, Leuven,
Antwerpen en ‘s Hertogenbosch.
Het kwartier Brussel werd (toen al) onderscheiden in Vlaams en Waals Brabant.
Het eerste bevatte (1) de hoofdstad Brussel, Mechelen met zijn grondgebied, en Vilvoorde
(2) de heerlijkheden Asse, Duisburg, Everberg en Gaasbeek
(3) de abdijen van Affligem, Kortenberg, Vorst, Bijgaarden, Ter Kameren, Diligem en Grimbergen.
Waals Brabant omvatte
(1) Nijvel, Genappe, Jodoigne, Wavre, Gemblour en Hannut
(2) de abdijen van Villers, Nijvel, Aiwieres en Wautier-Braine.
(3) het markiezaat van Trazegnies, het graafschap van Tilly en de baronieën van Rèves en van Sombreffe.
In het kwartier van Leuven waren begrepen de stad zelf, Tienen, Diest, Zichem, Zoutleeuw en Landen alsmede
het graafschap Aarschot.
Het kwartier Antwerpen omvatte de stad en het markgraafschap van die naam, de steden Lier, Herentals,
Hoogstraten en Turnhout, alsmede de abdij van Tongerlo. Ook de baronie van Breda en het markiezaat van
Bergen-op-Zoom waren daar bij inbegrepen.
Het andere kwartier of Meierij van den Bosch (later ‘s Hertogenbosch) was verdeeld in vier landen:
(1) Het Maasland omvattende ‘s Hertogenbosch, de heerlijkheid Ravenstein en het graafschap Cuijck
(2) Oosterwijk met het dorp Bokstel, Tilburg en Goerle
(3) Het Peelland met de stad Helmont en het dorp Gemert
(4) Het Kempenland, onderscheiden in de Luikse en de Brabantse Kempen. Deze laatste bevatten alleen de stad
Eindhoven met de abdij van Postel.
In 1182 zijn de graven van Vlaanderen en van Henegouwen schoonbroers. De eerste sterft kinderloos zodat de
andere een optie neemt op het graafschap Vlaanderen,
terwijl hem ook de erfenis is beloofd van Namen en
Luxemburg. Het draait anders uit, na een conflict dat
ongeveer 10 jaren duurt. Vlaanderen komt aan Boudewijn van Henegouwen, maar moet enerzijds Namen
doorgeven aan zijn zoon en anderzijds Luxemburg
overlaten aan Ermesinde I (zie het hoofdstuk Namen).
Na de plotse dood van keizer Hendrik VI (1197) koos hij
de zijde van de Staufen, Filip van Zwaben, wat beloond
werd met de erkenning van het jus Brabanticum. Deze
regelde de erfopvolging binnen het Leuvens huis, ook
langs vrouwelijke kant. In 1205 wordt hij bevriend met
de koning van Frankrijk, Filip-August. In Duitsland
volgde in 1208 Otto van Braunschweig Hendrik VI op.
Hertog Hendrik wisselde dan nogmaals van kamp en
huwde in 1213 de franse koningsdochter Marie en in
1214 huwde zijn dochter met de nieuwe duitse keizer
Otto IV.
De Noorderkempen worden geleidelijk aan veroverd.
Aarschot werd verheven tot een bevoorrechte plaats,
Turnhout werd onderworpen en in Herentals kon
Hendrik in 1209 zijn voogdij opleggen aan het kapittel
van St.Waldrudis van Bergen/Mons. De inlijving van
Noord-Brabant ving reeds vroeger aan. In de 11e eeuw
hadden ze Orthen in bezit genomen. Hendrik I verdreef
in de 12e eeuw de graven van Holland en van Gelre uit
het gebied en sneed de invloed van Keulen en van Luik
af, door zijn voogdij op te leggen aan de kerkelijke
goederen en andere maatregelen.
Zijn drang om Brabant op het Europees toneel te zetten
weerspiegelt zich in de huwelijkspolitiek, die hij tussen
1213 en 1215 voert. Zo zal zijn oudste dochter Maria
niemand minder dan keizer Otto IV huwen. Zelf zal hij
als weduwnaar een Franse prinses huwen, Marie de
France, want hij is nu goed bevriend met koning FilipAugust. Zoon Hendrik huwt Maria van Zwaben, toch
een Staufer. Ook zal Hendrik II aansturen op de
benoeming van Willem tot Romeins keizer, die dan

dochter Maria zal huwen. De zoon van Willem I, Floris
IV huwt later een andere dochter, Mathilde, zodat
Hendrik schoonvader en oom is van een graaf van
Holland.

De jarenlange twist tussen Welfen en Staufen heeft ook
zijn weerslag in Brabant. In 1182 zal Hendrik I Oudenaken bezetten en nadien (1185) een bestand sluiten,
waarbij ‘alles bleef zoals het was’. In 1191 kan Boudewijn van Henegouwen Vlaanderen overnemen, maar
hij heeft blijkbaar niet genoeg en neemt Oostkerk,
Tubize en Enghien, waarop Hendrik Rupelmonde bezet.
Boudewijn reageert hierop met de inname van Feluy,
Arquennes en Nijvel. Tenslotte komt het tot een
vergelijk en wordt de Vrede van Lembeek-Halle
gesloten.
Bisschop Boudewijn II van Utrecht overleed in 1196.
Diederik vander Arte uit Maastricht werd als opvolger
gekozen tegen de zin van de graven van Gelre en
Holland. Hendrik I wilde Gelre aanvallen, maar
tussenkomst van de graven van Loon en Jülich kon,
althans tijdelijk, de rust doen weerkeren. Later vielen de
graven van Holland en Gelre Utrecht aan tot in 1202 de
Vrede van Maastricht werd gesloten, waarbij Otto van
Gelre moest inbinden. Kort daarop verbrak hij zijn
belofte. Hij werd dan gevangen gezet en zijn bezittingen
verbeurd verklaard. Daarop viel de graaf van Holland
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Tiel en ‘s Hertogenbosch aan. Hendrik I van Brabant
versloeg hem in de Slag van Heusden. De graaf van
Holland werd daar gevangen genomen. Hendrik I kon
strenge voorwaarden voor de vrijlating opleggen en
zoals dikwijls werd, om het ver-drag te ‘bezegelen’, een
huwelijk gesloten. Maria, de dochter van Hendrik,
huwde dan zoon Gerard van Gelre. De graaf van
Holland diende ook losgeld te betalen en moest
Dordrecht en een deel van de Zeeuwse eilanden afstaan,
dat hij in leen terugkreeg.
Een twist met de bisschop van Luik en de graaf van
Loon werd andermaal beslecht door het huwelijk van
Adelheid van Brabant met Arnulf van Loon. Na de dood
van de graaf van Moha (1211) die zonder mannelijke
erfgenaam was overleden en aanvankelijk Brabant als
erfgenaam had aangeduid maar dit nadien had herroepen
en aan Luik toebedeeld. Hendrik I, voogd zijnde over de
dochter Gertrudis van Loon maakte aanspraken op Moha
en Waleffe, zodat een oorlog met Luik volgde.
Luik werd geplunderd, maar het kasteel van Moha kon
ingenomen worden. Luik sloot een alliantie met
verschil-lende graven en zakte af naar Brabant, maar een
bestand kon verkregen worden. Hertog Hendrik talmde
met zijn schulden te betalen. De graaf van Namen, Filip,
overleed daarop ook zonder erfgenamen (1212). Hendrik
haastte zich om de weduwe Marie Capet, dochter van
koning Filip August te huwen. Zo kon hij diens
tussenkomst verkrijgen om de bisschop van Luik tegen
te houden, maar moest hem bijstaan in zijn strijd tegen
Engeland.
Hij wou de prinsbisschop van Luik tot bepaalde
concessie dwingen maar moest na een inval van het
Luikse leger, ondanks een plundering van de stad Luik,
de nederlaag aanvaarden bij Steppes in Montenaken (23
oktober 1214). Desondanks slaagde hij er steeds in om
aan de onderhandelingstafel zijn belangen veilig te
stellen. Na zijn nederlaag in Montenaken, die hem in
zijn opmars tegen Henegouwen stuitte, en de gijzeling
van zijn zonen Hendrik en Godfried door graaf Ferrand
van Portugal-Vlaanderen stapte hij terug in het WelfenKamp. In de Slag van Bouvines (27 juli 1214) vocht hij
nauwelijks mee en probeerde met elke partij vrede te
sluiten.
Hendrik I vestigde zijn hertogelijke macht in NoordBrabant, waar de heerlijkheid Breda een Brabants leen
werd. Hiermede werd Brabant de machtigste staat van
Neder-Lotharingen. Hendrik I streefde ook meer om uitbreiding van het gebied te bekomen door een matrimoniale politiek.
Hij streefde naar de heerschappij over het gebied tussen
Schelde en Rijn en de beheersing de handelsweg
Brugge-Keulen, maar slaagde er niet in het hertogelijk
gezag in Neder-Lotharingen te herstellen. Door
voortdurend van kamp te veranderen in de strijd tussen
de Welfen en de Hohenstaufen wist hij niettemin een
machtspositie te veroveren.
In 1204 ging hij over naar het kamp van de
Hohenstaufen en verkreeg hij van de Duitse koning Filip
van Zwaben de voogdij over Nijvel en de erkenning van
de erfelijkheid, ook in vrouwelijke lijn, van het
hertogdom Brabant. Tevens werd hij ‘medeheer’ van
Maastricht, nadat Otto IV hem met de voogdij van
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St.Servaes had beleend. Dit is de oorsprong van de
‘tweeherigheid’ van Maastricht, wat nog zou worden
bevestigd met de Aelde Carte in 1284. De keizer gaf
ook zijn dochter Maria van Zwaben ten huwe-lijk aan de
zoon Hendrik II van Brabant. Na een betwisting met de
graaf van Holland verwierf hij de rechten op Dordrecht
en Breda(1200-1220).
Ferrand van Portugal van Vlaanderen, viel Brabant
binnen en Hendrik werd verplicht aan diens zijde slag te
leveren in Bouvines (1214). Hij schatte de ongunstige
situatie snel in en trok met de Brabantse legerschaar
tijdig naar huis. Na de aldaar opgelopen nederlaag
verzoende hij zich onmiddellijk met de overwinnaars, de
Franse koning Filip II August en de Duitse keizer
Frederik II.
De hertog van Brabant moest als scheidsrechter tussen
komen in 1220 bij een conflict tussen de graaf van
Luxemburg en andere graven. Hierbij kon hij ook wel
enkele goederen verwerven.
In 1222 draagt Hendrik I enkele allodia in Brabant zoals
Tilburg, Tiel e.a. over aan de aartsbisschop van Keulen,
waarom is niet bekend.
De wolverwerkings- en de lakenindustrie hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van een zelfbewuste
bevolking van handelaars en rijke burgers. In het jaar
1229 verleent hertog Hendrik I (1163-1235) stadsrechten
aan Brussel. Tijdens diezelfde eeuw krijgt de stad ook
een schepenbank met zeven schepenen, gekozen uit
zeven patriciërsfamilies.
Bij de dood van Hendrik I in 1235 volgt zijn zoon
Hendrik II hem op. Zijn tweede zoon Godfried van
Leuven wordt daarbij heer van Gaasbeek.
Hendrik II (1207-1248; R.1235-1248), zette de oostwaartse expansie-politiek van zijn vader Hendrik I voort.
Als prins had hij reeds in 1234 deelgenomen aan de
kruis-tocht tegen de Stadingers, bij de Slag van
Aldenesh, samen met de graven van Kleve, Jülich en
Holland.
Bij de opvolging van de bisschop van Luik, steunde de
aartsbisschop van Keulen, Konrad van Hochstaden, de
pauselijke kandidaat. Dit was niet naar de zin van de
hertog van Brabant. Zijn legers gingen zelfs Bonn
verwoesten en in 1239 kon hij Daelhem veroveren zowel
de stad als de burcht. Het kwam tot een vergelijk maar
de onrust bleef.
Hij mengde zich in de twisten tussen de prinsbisschop en
de steden van Luik en sloot zich aan bij de Duitse keizer
Frederik II, wat hem in 1244 het graafschap Daelhem
opleverde. Bisschop Koenraad van Keulen had het
kasteel opgeëist voor zijn neef Diederik II van
Hochstade. Bij deze vrede werden ook twee huwelijken
gesloten. Margareta, zuster van bisschop Koenraad van
Keulen, huwde Adolf van Berg, de zoon van de hertog
van Limburg Hendrik IV. Een dochter van diens broer
Walram huwde met Diederik II van Hochstade. Enige
tijd later in 1244 verzaakte Diederik van Hochstade aan
alle aanspra-ken tegenover de hertog van Brabant.
Tijdens de minderjarigheid van zijn neven Otto II van
Gelre en Willem II van Holland stonden hun vorstendommen Gelre en Holland onder zijn invloed. Zijn
zuster Margareta was getrouwd met Gerhard III van
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Gelre en de andere zuster Maria met Willem I van
Holland. In 1247 weigerde hij de titel van Duits koning.

Hendrik II slaagde erin zijn kinderen uit te huwen aan
voorname vorstenhuizen. De oudste dochter, Mathilde,
huwde in 1237 Robert van Artois, broer van koning
Lodewijk IX van Frankrijk. De tweede, Beatrice,
trouwde met Hendrik Raspe, landgraaf van Thuringen en
heer van Hessen, terwijl de derde dochter, Maria,
Ludwig van Beieren, paltsgraaf van de Rijn, huwde. De
jongste, Margareta van Brabant, verkoos het kloosterleven. Beatrice verloor haar echtgenoot in 1247 en
huwde daarop Willem van Dampierre, oudste zoon van
Margareta, gravin van Vlaanderen.
Zijn tweede echtgenote was Sofia van Thüringen,
dochter van de landgraaf Lodewijk IV van Thüringen en
de later heilig verklaarde Elisabeth van Hongarije. Zij
erfde in 1247 het landgraafschap Thüringen, dat echter
als erfdeel van Hendrik de Jonge, de zoon uit het eerste
huwelijk, weer van Brabant werd gescheiden en
overging naar de kinderen uit het tweede huwelijk. Op
12 jan 1248 ver-leende Hendrik aan zijn onderdanen het
eerste algemeen landsprivilegie voor Brabant, waarbij
hij o.m. rechts-zekerheid beloofde, en dat bedoeld was
om zijn onderdanen te winnen voor de opvolging van
zijn nog jonge zoon Hendrik III.
Tijdens de voorspoedige regeerperiode van Hendrik III
(1220-1261; R.1248-1261) groeide Brussel uit tot een
financiëel centrum en ontstond er een 'Brabantse natie'
door de samenwerking met andere steden uit het hertogdom, zoals Leuven, Tienen, Jodoigne, Zoutleeuw,
Aarschot, Antwerpen, enz. Hij zou er ook in slagen
tussen 1255-1260 Mechelen in bezit te nemen van de
prins-bisschop van Luik.
In 1253 trouwde Hendrik III, enige tijd nadat hij tot
ridder was geslagen, met Aleidis, dochter van hertog
Hugo van Bourgondië. Bij die gelegenheid spoorde de
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paus hem wel aan om Willem van Holland als keizer te
steunen.
Hertog Hendrik III steunde koning Willem van Holland
na zijn keizerskeuze in 1248. Hij werd een ervaren
bemiddelaar o.a. bij een verdrag tusse Gelre, Loon,
Limburg en Brabant op 17 november 1248 te Brussel en
bij een overeenkomst tussen de Avesnes en de Dampierre eveneens te Brussel op 18 november 1256.
Hendrik III kon ook met Willem van Dampierre/ Vlaanderen een ‘niet-aanvals-pact’ sluiten. Hetzelfde gebeurde
met de bisschop van Luik, de graaf van Gelre en de
graaf van Loon. In 1258 kon hij Daelhem definitief
afkopen van de hertog van Limburg. Hendrik III
overleed in februari 1261.
Hendrik III hield zich afzijdig bij de twisten tussen
Vlaanderen en Holland. Na een ontscheping op het
eiland Walcheren werden de vlamingen verslagen bij
Westkapelle (4 juli 1253) door het leger van Floris,
broer van keizer Willem, onder de leiding van de heer
van Voorne. Hendrik III kwam hier enkel tussen om de
wederzijdse losgelden te milderen.
Hendrik III werd ook gevraagd om te bemiddelen tusen
de Stad St.Truiden en de bisschop van Luik, Hendrik
van Gelre. Hij vergaderde hiervoor met een ‘colleg’
bestaande uit Floris, voogd van Holland, de graf van
Gelre, Jan van Avesnes, Godfried van Pertwez, Gerard
van Marbais en zijn zoon, op 21 maart 1257. De
bisschop stoorde zich daar niet aan, viel de stad binnen
en herstelde hardhandig de orde. Hendrik III kon alleen
verkrijgen dat de verbannen burgers terug naar huis
mochten.
Hendrik III kon succesvol bemiddelen bij twisten tussen
de graaf van Kleve en Gelre (september 1258) en tussen
de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (1259).
Minder goed verliep het hem in Holland, nadat Aleida
hem ter hulp had geroepen na het dodelijk ongeval van
Floris de Voogd bij een tornooi te Antwerpen (1258).
Zijn zoon was nog minderjarig, wat leidde tot twisten
met Aleida, gehuwd met Jan van Avesnes, die het niet
aankon. Hendrik werd wel bedreigd maar kon toch enige
rust verkrijgen.
De betrekkingen met Luik waren niet hartelijk. De
bisschop wenste de heerlijkheid Mechelen terug te
kopen, evenals een aantal dorpen zoals Hoegaarden, die
hij in pand had gegeven. Hoewel de paus de bisschop
steunde, verzette Hendrik III er zich tegen en tekende
beroep aan bij de paus, en met succes. De vrede werd
hersteld op 5 januari 1261. (A.Wauters)
Twist om Boulogne
Maria en Aleida, groottantes van Hendrik III hadden van
hun moeder Mathilde de voornaamste rechten op
Boulogne bekomen. Bij de dood van gravin Mathilde
(c1260), dochter van hun tante Ida (†1216) en Renout
van Damamrtin, eisten ze hun rechten op. Het geschil
tussen ex-keizerin Mathilde en nicht Mathilde, gravin
van Artois en St.Pol. leidde tot lange en langdurige
debatten in het Parlement van Parijs. Uiteindelijk gaven
beiden hun rechten op omwille van de proceskosten
(1260).
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In de jaren 1240-1245 was er een onrust bij de arbeiders
aanvankelijk alleen in Zoutleeuw, maar waaide over naar
andere steden. Teneinde te voorkomen dat andere steden
de verbannen arbeiders zouden opnemen, werd tussen
Mechelen en Antwerpen een eerste overeenkomst
gesloten. Eenzelfde overeenkomst werd nadien tussen
vrijwel alle steden gesloten (A.Wauters).
In die periode (1261-62) sloten verschillende steden
onder impuls van Leuven en Brussel bilaterale akkoorden. Het doel was de ‘integriteit’ van ‘het land’ te
vrijwaren, om te voorkomen dat de regenten onmachtig
zouden zijn tegenover eventuele afsplitsingen tijdens het
regentaat.
Indien de opvolging van Hendrik I (1190-1235) en
Hendrik II (1235-1248) zonder problemen verliep,
waren er wel problemen na Hendrik III.
Hendrik IV (1251-1272; R.1261-1266) en zijn twee
broers waren minderjarig. De hertogin-moeder, Aleidis
van Bourgogne, werd regentes. Mederegenten werden
uiteindelijk Godevaart van Perwijs, kleinzoon van
Willem uit het tweede huwelijk van hertog Godevaart III
en Wouter Berthout. Andere bronnen vullen dit paar aan
met Hendrik van Boutersem. Ook Otto II de Lamme van
Gelre en bisschop Hendrik van Gelre van Luik kregen
medezeggenschap.
De halfbroer van Hendrik III, Hendrik, landgraaf van
Thüringen kreeg een vergoeding om af te zien van zijn
rechten op de opvolging. Hendrik van Leuven, heer van
Herstal en neef van Hendrik III onderwierp zich in 1262,
na de verwoesting van zijn land van Gaasbeek door de
weduwe, samen met de broers van Gelre.
Het bleek bovendien dat Hendrik IV zwakzinnig was,
zodat hij moest worden onterfd. Dit bracht evenwel discussies op gang en zelfs twisten tussen voor- en tegenstanders, voornamelijk Arnold van Wezemael in Leuven,
waar de ‘strijd’ tussen de Blanckaerts en de Colvers
hoog oplaaide. Nadat Berthout de rebellen had verslagen
in de Slag van Tildonk, onderworpen ze zich.

Op vijftienjarige leeftijd werd Jan officieel uitgeroepen
tot Hertog van Brabant. Een groot aantal vertegenwoordigers van de kerkelijke overheid, van steden en
van adel waren in 1267 aanwezig bij het historische feit
in de abdij van Kortenberg. De Duitse Keizer (Richard
van Cornwall) bekrachtigde korte tijd later de hertogelijke titel.
Onder hertog Jan I (1252-1294; R.1267-1294) verdringt
Brussel meer en meer Leuven als hoofdstad van het
hertogdom Brabant. In 1268 hield Jan I zijn Blijde
Intrede. Drie jaar later, in 1270, trad Hertog Jan in het
huwelijk met Margareta, de dochter van de Franse
koning Lodewijk IX.
Het ging hierbij niet om liefde, het was een zuiver
politiek huwelijk. Reeds in 1255 was aan de Franse
koning al een bruidsschat betaald voor Margareta, die
dus eigenlijk in eerste instantie was voorbestemd voor
Jans zwakkere broer. Margareta overleed evenwel reeds
in 1271 in het kraambed, en liet hem geen kinderen na.
Als tweede echtgenote nam Jan I een dochter van
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, met name
Margareta van Vlaanderen. Zij was erfgename van het
graafschap Vlaanderen en vrouwe van Béthune en
Dendermonde.
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CHRONOLOGIE der
Graven -Hertogen van Brabant
Graven van Leuven
-1018
Lambert I
1018-1038
Hendrik I
1038- ?
Otto (?)
-1063
Lambert II
1063-1078
Hendrik II
? - ?
Otto
? -1095
Hendrik III
1095-1139
Godfried I (VI) met de Baard,
(hertog van Neder-Lotharingen 1106-1128)
1139-1142 Godfried II (VII), graaf van Leuven
hertog van Neder-Lotharingen (1139-1142)
1142-1190
Godfried III (VIII), graaf van Leuven
en hertog van Neder-Lotharingen
Hertogen van Brabant
1142-1153
Lutgardis regentes
1142-1190
Hendrik I regent 1183-1190
1190-1235
Hendrik I
1235-1248
Hendrik II
1248-1261
Hendrik III
1261-1266
Hendrik IV
1261-1267
Aleidis regentes 1261-1267
1267-1294
Jan I
1294-1312
Jan II
1312-1355
Jan III
1355-1406 Johanna met Wenceslaus van Luxemburg
Huis Valois - Bourgondië
1406-1415
Antoon van Bourgondië
1415-1427
Jan IV
1427-1430
Filip van Sint-Pol
1430-1467
Filip de Goede
1467-1477
Karel de Stoute
1477-1482
Maria van Bourgondië
Huis Habsburg
1482-1494
Maximiliaan I (regent)
1494-1506
Filip de Schone

Jan I was alom geprezen en geëerbiedigd, doch dit gaf
wel enige naijver vooral vanwege de graven van Gelre
en van Luxemburg. De hertog voerde de titel van hertog
van Brabant, Limburg en Lotharingen. Tijdens de
regering van Jan III werd daar de titel aan toegevoegd
van markies van het Rijk. Zowel Jan II als Jan III
streefden ernaar Mechelen, een enclave van het
prinsbisdom Luik in te palmen, waar ze uiteindelijk in
slaagden6 .
Gedurende de ganse 13e eeuw beproefde de hertog van
Brabant ‘steunpunten’ te bekomen aan de Maas en de
Rijn zoals Maastricht, Sinzig, Duisburg en Daelhem. De
ambitie van de hertog was er op gericht dit te verwezenlijken zelfs in gans Neder-Lotharingen, m.a.w. tussen de
Moezel en de Noordzee (Blockmans).
Sedert de dynastieke crisis van 1261-62 bestond er een
werkelijke stedenbond, die Jan I steunde tegen de aartsbisschop van Keulen. Deze keerden zich evenwel tegen
hem na de slag van Woeringen omwille van de immense
schuldenlast.
Limburgse Successie-Oorlogen
In 1280 sterft de laatste hertog van Limburg. Zijn
dochter Ermengardis kan vooralsnog verder besturen,
maar stierf op haar beurt kinderloos in 1283. Zij was
getrouwd met Reinout van Gelre, aan wie blijkbaar het
recht van vruchtgebruik was beloofd bij het huwelijk.
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Derhalve maakt hij aanspraken, maar Adolf van Berg,
de oom eist de erfenis op. Daar deze evenwel geen steun
van zijn ‘buren’ krijgt, verkoopt hij zijn rechten aan Jan
van Brabant. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan
verbonden zoals een huwelijk van de dochter Margareta
van Berg met de zoon van Jan I, Godevaart. Beide
kinderen evenwel sterven binnen het jaar. Deze Adolf
was de zoon van Hendrik IV van Limburg en van
Ermengardis, erfgravin van Berg. Het graafschap Berg,
sedertdien verheven tot hertogdom, lag aan de oostzijde
van de Rijn en had Dusseldorf tot hoofdstad.
Reinout van Gelre blijft zich roeren en wint verschillende heren voor zijn zaak.
Intussen wordt een broer van Margareta van Dampierre,
Jan, bisschop van Luik. Prompt wordt een verdrag
gesloten tussen Luik en Brabant, o.a. over Maastricht.
Jan I sluit ook een alliantie met Floris V van Holland en
Geert van Luxemburg-Durbuy. Deze laatste had
blijkbaar ook rechten op Limburg, die hij ook verkoopt
aan Jan I. Gedurende enkele jaren zullen de verschillende partijen mekaars gebieden plunderen en
afbranden tot in 1284 besprekingen worden gevoerd,
waarbij bepaalde voorwaarden worden opgelegd aan Jan
I die ze evenwel onmogelijk kan aanvaarden. Opnieuw
gaan de krijgsverrichtingen voort andermaal gevolgd
door een beperkte wapenstilstand.
Troepen van de luikse bisschop Jan van Dampierre hielpen Jan I van Brabant. Dit was het resultaat van de
diplo-matie van hertog Jan I. De economische belangen
van hertog Jan I in Brabant en Limburg botsten tegen die
van Keulen en van Luik. Recent was er in 1227 nog een
conflict over St.Truiden en Maastricht en over ‘tusssen(tol)-posten op de baan Brussel-Keulen.
Hertog Jan I maakt gebruik van de familiale banden, van
de geldproblemen van Luik en van de steun van de
luikse burgers, om economische redenen. Luik had niet
meer de slagkracht van weleer en had tevens weinig of
geen steun van de zwakke duitse keizer. Luik werd dan
ook de grote verliezer van de Slag van Woeringen,
hoewel hij er niet aan meegedaan had.
Inmiddels gaat Jan I de koning van Frankrijk helpen bij
de ‘verovering’ van Navarre.
In 1287 ontstaat er een twist tussen Thibaut van Bar en
de bisschop van Metz. Ook de aartsbisschop van Keulen
dreigt maar een oorlog wordt afgewend door de komst
van Jan I. De troepen van Gelre en Luxemburg mengen
zich in de zaak maar ontlopen mekaar. Nieuwe
besprekingen tussen de verschillende partijen leveren
andermaal niets op, zodat nieuwe wederzijdse vernie)
lingstochten optreden. Uiteindelijk komt het tot een Slag
van Woeringen (5 juni 1288). Hierbij wordt o.a.
Reinout van Gelre gevan-gen genomen.
Na Woeringen
Na de veldslag houden de graaf van Vlaanderen
Limburg en verschillende domeinen nog in zijn hand.
Limburg is dus nog niet in de handen van Jan I. De graaf
van Valkenburg valt nu Jan I aan vanuit Namen. Jan zal
dan maar Aalst binnenvallen en Valkenburg belegeren.
Een eerste bemiddelingspoging van de bisschop van
Kamerijk, Jean van Avesnes, liep op niets uit.
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EVOLUTIE van de OOST-POLITIEK
Het jaar 1190 is een keerpunt. Op de landdag van
Schwabische-Hall wordt aan hertog Hendrik I van
Brabant een graafschap Henegouwen-Loon ontzegd.
Hendrik I gooide het dan over een andere boeg. In 1209
kon hij van keizer Filip van Zwaben, de tegenstrever van
de aartsbisschop, goederen en rechten in Maastricht7
verkrijgen, een eerste aanwijzing van een oost-waartse
expansie-neiging van Brabant.
In 1239 ontnam Hendrik II de burcht van Daelhem aan de
aartsbisschop Koenraad van Hochstade. In 1257 kon
dan Hendrik III van de tegenkeizer Alfons van Castilië,
de hertogelijke rechten verkrijgen van aan de grenzen met
Trier tot aan de zee. Lotharingen kwam dus terug aan de
Rijn. Tussen Brabant en Keulen moest er een bescheid
komen over het meesterschap in het Rijngebied. De Slag
van Woeringen in 1288 ontstaan door de erfopvolgingstrijd om Limburg bracht de ontknoping. Het hertogdom
Limburg, evenals de Rijn-burchten Kerpen en Wassenberg kwamen aan Brabant. In 1285 had Jan I reeds de
rechten als oppervoogd van Aken verkregen. Mondschau
en Valkenburg kwamen nu ook in het kamp van Brabant.
Niet de keulse keurvorsten, die zich niet zo snel kon-den
herstellen van hun nederlaag, maar wel de opkomende
dynastieën van Jülich en Gelre hebben de Brabanders
later geremd in hun expansie. De luxemburgers hadden
hun al een stoot in de flank gegeven. Jan de Blinde,
koning van Bohemen en graaf van Luxemburg bracht een
coalitie tegen Brabant tot stand. In 1355 werd de
luxemburger Wenceslas de opvolger van hertog Jan III,
die zonder zonen overleed. Wenceslas verloor wel
Antwerpen en Mechelen aan de graaf van Vlaanderen en
moest in het oosten vele andere gebieden prijsgeven.
Toch kon hij aan de neder-Rijn verschillende gebieden
verwerven, wat wijst op het machtsvacuum dat daar was
opgetreden.
Maar in 1372 werd Wenceslas door Jülich en Gelre bij
Basweiler verslagen en zelfs gevangen genomen. Als
prijs voor zijn late vrijlating diende hij de opvolgers van
Jülich en Gelre toe te laten en de politieke zelfstandigheid
van het neder-Rijngebied ten opzichte van het
Maasgebied te erkennen.

Siegfried van Westerburg (bisschop van Keulen) sluit
vrede met Adolf van Berg in 1289 en dezelfde dag met
hertog Jan I, met de belofte dat hij geen hulp zou geven
aan de graaf van Vlaanderen. Deze had inmiddels een
pact gesloten met Walram van Valkenberg. Uiteindelijk
werd het geschil voorgelegd aan de koning van
Frankrijk, Filip IV de Schone, die Limburg toewijst aan
Jan I. Alle betrokkenen aanvaarden de beslissing.
Om het geschil verder bij te leggen, vooral met
Luxemburg zal dochter Margareta huwen (1292) met
Hendrik VII van Luxemburg, wiens vader te Woeringen
sneuvelde.
Door zijn overwinning in de Slag van Woeringen
(1288) beheerst Brabant voortaan de handelsweg
Brugge-Keulen. Brussel is dan al groter dan Leuven. Dit
bekroonde de oostpolitiek van zijn voorvaderen.
Jan I voert een herinrichting van het strafstelsel voor
gans Brabant door in 1292.
Keizer Adolf van Nassau wijst inmiddels aan Jan I het
Stadhouderschap toe voor het gebied van Kaiserswerth,
Aken en Trier tot aan de Noordzee.
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In 1303 proberen de ambachten dan ook meer politieke
macht naar zich toe te trekken na een volksopstand, naar
het voorbeeld van de ambachten in het Graafschap
Vlaan-deren tijdens de Gulden Sporenslag in 1302. Ze
slagen daarin slechts tijdelijk want in 1306 veroveren de
patriciërs opnieuw de macht met de hulp van hertog Jan
II (1294-1312) na een confrontatie met het Brussels
volks-leger te Vilvoorde.
Uit het tweede huwelijk van Jan I met Margareta van
Vlaanderen (overleden in 1285) werd op 27 september
1275 Jan II geboren, die als hertog de bijnaam ‘De
Vreedzame’ of ‘De Vredige’ zou dragen. Op negentienjarige leeftijd volgde Jan II volgde hem op als hertog
van Brabant, Limburg en Lotharingen (1294).
Jan II was opgegroeid (1275; R.1294-1312) in een woelige tijd. Zijn vader Jan I had er net voor gezorgd dat hij
ook hertog over Limburg was geworden, na zijn overwinning in Woeringen. Bij de dood van Jan I, verbleef
Jan II aan het Hof van Engeland. Hij werd in allerijl
ontboden, daar de Fransgezinde fractie onder leiding van
Godfried van Aarschot/Brabant zich roerde om bij
Frankrijk aan te sluiten.
Voordat Jan II hertog werd, was hij al in het huwelijksbootje gestapt. Zoals in die tijd normaal, gebeurde dat op
zeer jeugdige leeftijd. De gelukkige bruid was
Margareta van York (geboren op 11 september 1275 in
Windsor Castle en gestorven op 11 maart 1333), de
dochter van de Engelse koning Edward I ‘Longshanks’
en Eleonora, prinses van Castilië en Léon, gravin van
Pontieu en koningin van Engeland. De trouwpartij had
plaats in Westminster Abbey in Londen. Margareta en
Jan II krijgen op 20 oktober 1300 een zoon: Jan III. Uit
een relatie met Elisabeth Corteken kreeg Jan II een
tweede (bastaard)zoon: Jan van Glymes.Vader Jan I had
vooral op militair gebied zijn sporen verdiend. Hij had er
voor gezorgd dat de Brabantse hertogen zich ook hertog
van Limburg konden en mochten noemen. Jan II was
wat dit betreft minder succesvol.
Jan II voerde uit economisch oogpunt een neutraliteitspolitiek. Hij wilde goede vrienden blijven met zowel
Engeland, als met Frankrijk. Met beide koninkrijken
bestonden immers bloedbanden. En beide landen waren
economisch erg belangrijk voor de Brabantse hertog. In
1300 benoemde de bisschop van Luik hem tot opperbeschermheer van het Luikerland.
Toch werd hij vlug geconfronteerd met buitenlandse
poli-tiek. De twisten tussen Vlaanderen en Frankrijk
laaiden hoog op. Jan II bemiddelde zonder succes de
vrijlating van Philippina van Vlaanderen, door Filip de
Schone ‘gevangen’ gezet. Daarna stapte hij in het
Verbond van Geeraardsbergen met Vlaanderen,
Edward van Engeland en anderen tegen Frankrijk. Dit
akkoord werd evenwel vlug opgeblazen door de volteface van Engeland. Jan II vocht niet mee (1302) in de
Guldensporenslag, zijn broer Godevaart daarentegen
wel maar met de Fransen. Hij was wel getuige en borg
bij het Verdrag van Athiers sur Orge (1305).
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De Jonge jaren van Hertog Jan
Het hertogdom was toentertijd veel groter dan de
huidige Nederlandse provincie. Het omvatte grote
delen van Limburg en de Betuwe en liep in België
door tot bijna aan de Franse grens. Door het gebied
liepen belangrijke maar vaak onveilige, handels-routes
waaronder die van Brugge naar Keulen. Toen in 1261
zijn vader overleed verkeerde Brabant in een crisis.
Buiten Brabant lagen Gelre en Limburg op de loer,
maar moeder Aleidis, die inzag dat haar eerstgeborene
zwakzinnige zoon, Hendrik IV, niet erg geschikt was
om de troon te bestijgen redde Brabant door
verschillende partijen tegen elkaar uit te spelen. Op
aanraden van Wouter Berthout, de heer van Mechelen,
sloot ze schijnbare vrede met de bisschop van Luik en
de graaf van Gelre die beiden reeds op haar grondgebied waren doorgedrongen. Aleidis besloot dat Jan
zijn vader zou opvolgen en zodoende ontving hij een
veelzijdige en gedegen opleiding in Brussel. Daar
werd hij ingewijd in alle aspecten van de krijgskunde
en tevens leerde hij lezen en schrijven en werd hij
ingewijd in de kennis van het Latijn en Frans.
Oorlogen en Toernooien
In 1285 trok hertog Jan op verzoek van zijn zwager,
de Franse koning, ten strijde tegen het Spaanse
Aragon. Samen met de hertog van Bourgondië en de
graven van Holland, Vlaanderen en Picardië snelde hij
de Franse koning te hulp. Meer dan negentig
oorlogsschepen begeleidden de land-operaties waaraan meer dan twintigduizend ridders en een kleine
honderdduizend soldaten deelnamen. Na de inname
van de vesting Gerona bleef men steken in de
ongezonde stad. Door hitte en ziekten stierven vele
edelen en soldaten. Hertog Jan kwam zeer verzwakt
en bijgestaan door zijn heraut Jan van Heelu ten slotte
terug aan het Franse hof in Parijs waar hij geridderd
werd. Drie jaar later trok Hertog Jan opnieuw ten
strijde.
De Slag van Woeringen
Nadat de Limburgse hertogin Irmgard in 1283
kinderloos was gestorven verkeerde het hertogdom
Limburg, dat ver doorliep tot in het tegenwoordige
Duitsland, in een crisis. Haar echtgenoot, Reinout van
Gelre, dacht eenvoudig aanspraak te kunnen maken op
het erfgoed, maar ook hertog Jan had destijds rechten
gekocht van een oom van Irmgard. De handelsroutes
door Limburg waren zeer belang-rijk en aan de Rijn
bij Woeringen, een plaats vijftien kilometer ten
noorden van Keulen dat destijds Wöringen heette,
stond een tolhuis. Aartsbisschop Siegfried van Keulen
had deze tol ingesteld en maakte door de hoge gelden
het varen over de Rijn bijna onbetaalbaar. De
aartsbisschop was bezig een verbond te sluiten met
graaf Reinout van Gelre en graaf Hendrik van
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Luxemburg. Hertog Jan vormde vervolgens een
coalitie met de graven van Berg, Jülich en Loon. In
1288 drongen de gemeenschappelijke strijdmachten
door in de vijande-lijke landstreek van Siegfried.
Hertog Jan ging zelf voorop in de strijd, met
rugdekking en gesteund aan de flanken. De slag bij
Woeringen wordt later ook beschreven als de laatste
echte ridderslag. Met een enorme overmacht vielen
Siegfried en bondgenoten in de vroege zaterdagmorgen van 5 juni aan. Geholpen door de in grote
getale opgekomen strijdlustige inwoners van Keulen,
won hertog Jan deze veldslag nog voor de avond.
Siegfried en Reinout van Gelre bevonden zich toen al
in de gevangenis en Hendrik van Luxemburg was
gesneuveld. Keulen had zich een nieuwe handelsvrijheid verworven en vijf eeuwen lang zouden de
gewesten Limburg en Brabant gezamenlijk door de
geschiedenis gaan.
Toernooien
De oorlog was zijn spel en zijn dodelijkste ernst.
Naast de vele oorlogen die hij voerde nam hertog Jan
ook deel aan vele toernooien. Overal in Europa lagen
destijds grote sportterreinen met tribunes. Op deze
toernooivelden werden de oorlogen nagebootst als een
soort oefenfeest. Het toernooi was in de regel enkel
toegankelijk voor de adel en zijn aanhang, voor
bisschoppen, belangrijke priesters, prelaten en de
hogere burgerij. Vanwege het ontduiken van kerkelijke verboden en spelverruwing raakten de toernooi-spelen steeds meer in verval, maar hertog Jan
maakte er een taak van om het tij te keren. Hij
organiseerde uitstekend gereglementeerde wedstrijden, die de goede naam van het ridderschap moesten
waarmaken. In 1279 organiseerde de hertog een fantastisch steekspel buiten de muren van het konin-klijk
kasteel Windsor in Engeland. De inzet was het
verkrijgen van een koninklijk bruidje voor zijn zoon
Jan II. In 72 ruwe toernooien speelde hij met zijn
leven. Hij won ze allemaal, behalve het laatste
toernooi. Daarin werd hij op 42 jarige leeftijd voor
goed geveld. Bij het stadje Bar organiseerde de hertog
ter ere van het huwelijk van zijn vriend, de heer van
Bar, een groot toernooi (1294). Velen wilden zich in
een steekspel meten met de grote toernooi-held, maar
Jan liet zijn keuze vallen op slechts een beroemde
ridder, Pierre des Bausmes. Na twee ronden gingen de
strijders met zo'n grote kracht op elkaar af dat zij
beiden ter aarde stortten. De hertog was het zwaarst
gewond. De leren riem van zijn pantserhandschoen
was doorboord door de lans van zijn tegenstander en
veroorzaakte een hevig bloedende wonde. In zijn
tijdelijk verblijf kon hij nog biechten en afscheid
nemen van zijn vrienden en stierf ‘s avonds. Van zijn
graf in de kerk der Minderbroeders teBrussel is helaas
na de beeldenstorm van de zestiende eeuw niets meer
overgebleven.
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De Slag van Woeringen 5 juni 1288
Aan weerszijden telt men tussen de 2000 en 2500
ridders te paard, hetgeen voor die tijd een behoorlijk
aantal was, naast ongeveer 1500 voetvolk zeker ter
zijde van Brabant.Het was één van de omvangrijkste
veldslagen die tijdens de dertiende eeuw in WestEuropa werd geleverd.
Het slagveld is gelegen ten noorden van Keulen, in
een vlakte tussen de banen Woeringen-Merkenich en
Woeringen-Fühlingen die mekaar noordwaarts kruisen. De brabantse troepen waren aldaar sedert enige
tijd verwikkeld in een belegering van de burcht van
Woeringen, tot ze vernamen dat het leger van de
aartsbisschop Siegfried van Westenburg in aantocht
was.Alsdan stelden ze zich op in de vlakte. Zij waren
in hun rug gedekt door een moerassig veld, de Bruch
en vooraan door een ondiepe gracht die een charge
van een cavalerie enigzins kon breken.
Links van de brabanders, waar Jan I in het midden had
post gevat, stonden de troepen van Berg en van de
Keulse burgers opgesteld.

De aanzet tot de slag rond 9 uur in de voormiddag is
de aantocht van Siegfried samen met de troepen van
Gelre en Luxemburg langs de weg van Fühlingen naar
de Rijn. Zij vallen dan de linker vleugel aan, gevormd
door de troepen van Berg, die Jan I om hulp vragen.
Deze brengt zijn ridders vooruit.

11- 15

Siegfried verandert van gedacht en rukt nu op naar de
middengroep. Brabant vangt de schok op en wijkt in
goede orde. De frontlijn wordt niet doorbroken en
blijft in goede orde samen met de ridders van Loon en
Gulik. Herhaaldelijk worden van beide zijden charges
uitgevoerd vooral in het centrum, doch zonder veel
resultaat. Wel lopen de verliezen aan weerszijden
hoog op.
In het begin van de namiddag slaagt de zijvleugel van
Gelre erin de Loon-Gulik vleugel der Brabanders in te
breken en omsingelen, maar zonder duidelijk resultaat
op het verder verloop, omdat een deel van de kolonne
het brabantse kamp bereikt en plundert. Loon-Gulik
kan de slagorde weer aansluiten. Herhaalde wederzijdse vooral frontale aanvallen en wapenfeiten brengen nog steeds geen beslissing.

In de loop van de namiddag slaagt het voetvolk van
Berg-Keulen er in de rechtervleugel van Siegfried te
omsingelen. Diens front brokkelt af en de aartsbisschop wordt gevangen genomen. Dan begint het
centrum in te storten, de graaf van Luxemburg
sneuvelt en enkel Walram van Valkenburg houdt nog
stand. De gelderse troepen worden achteruit geslagen
en Reinout wordt gevangen. Rond 17 uur wordt nog
sporadisch gevochten. De orde van het front is volledig opgebroken en de brabantse troepen veroveren
het ganse slagveld. Zij zetten hier en daar de achtervolging in.

De BETEKENIS van de OVERWINNING in WOERINGEN
In de loop der eeuwen is de betekenis van de
overwinning in Woeringen op verschillende wijzen
ingeschat. De middeleeuwse schrijvers (chronijken)
hebben dit belicht al naargelang de opdrachtgever van de
tekst en hun affiliatie met de hertogen van Brabant of
niet.
In het begin van de 20e eeuw werd er enigszins naar
gestreefd, paralel aan de Guldensporenslag in Vlaanderen, deze in de verf te zetten in het kader van de
ontvoogding van België, na het verkrijgen van de
onafhankelijkheid in 1830.
De historicus Hendrik Pirenne heeft hiervoor volgende
betekenis naar voor gebracht.
1. De veldslag was belangrijk voor de dynastie der
hertogen van Brabant.

2. Er werd gestreefd naar landsvrede in de streek tussen
Maas en Rijn, om de handelsweg te beschermen in
opdracht van de Duitse keizers. Het rovers-nest van
Woeringen, dat de handelaars belaagde, diende uitgeroeid en daarom kocht de hertog van Brabant de erfenisrechten op Limburg.
3. Deze bescherming van de handelsweg noodzaakte de
controle over het gebied, wat hen minder afhankelijk zou
maken van de voogdij der Duitse keizers.
Deze stelling, duidelijk gekleurd in de drang om de
ontvoogding van het Belgische volk te benadrukken, is
historisch evenwel moeilijk verdedigbaar.
De realiteit zou volgens Avonds et al. anders zijn:.
1. De hertogen van Brabant konden de Limburgse
gebieden slechts één jaar later ‘in bezit nemen’, na een
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lange diplomatieke strijd, waar zelfs de koning van
Frankrijk diende tussen beide te komen. Het ging
eigenlijk niet om een annexatie.
2. De handelsweg liep nagenoeg niet door deze gebieden
(zie kaart...), en misschien enkel door Valkenburg of
Hertogenrade. Indien de handelsweg moest beschermd
worden, dienden anderen hiervoor te zorgen. Dit moet
worden betwijfeld omdat de handelaars uit Brabant
worstelden met de veilig-heid van deze handelsweg.
3. Een ontvoogding tegenover het Duitse Rijk was niet
aan de orde. De hertog was een vorst met groot aanzien
in het rijk, was protocollair ingeschakeld op hoog
niveau, en kreeg vele privilegies van de keizer. Hij had
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zowat 112 leenmannen in het Rijn-land en zijn familie
was vervlochten met vele Rijn-landse families. Dat hij
prestige zocht is zeker, maar dit gebeurde ten koste van
en op kosten van de Brabantse steden.
De Slag van Woeringen was dus een ‘klassieke’ feodale
confrontatie, hoofdzakelijk om economische redenen.
Het wijzigde niets aan de afhankelijkheid van Brabant
tegenover het Duitse Rijk, hoewel het eerder een
‘kleinering’ was van de Duitse keizer Rudolf van
Habsburg. De slag bevestigde wel enigzins de
onafhankelijkheid van Lotharingen tegenover het Duitse
Rijk (de Liedekerke).

Onmiddellijke Gevolgen van de Slag van Woeringen
1. Jan I vaart een nog meer onafhankelijke koers tegenover de keizer. De relatie met Rodolf van Habsburg was
meer en meer formeel. De keizer was overigens een zwakke figuur.
2. Jan I kon maar moeilijk bezit nemen van zijn verworven gebied.
- Walram van Valkenburg neemt vrij vlug de wapens terug op;
- Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, manoeuvreert ten voordele van zijn schoonzoon de
graaf van Gelre, en ook voor Luxemburg - zijn tweede echtgenote was van Luxemburg;
- Walram en Gwijde maken een verbond;
- Paus Nicolaas IV wil de aartsbisschop uit gevangenschap;
- De bisschop van Kamerijk, Guido van Avesnes bemiddelt, maar bevoordeligt eerder de as Vlaanderen-Gelre,
zelfs in het kader van de twisten Dampierre-Avesnes, vermoedelijk eerder om Brabant te benadelen.
3. Terwijl de keizer zich eerder afzijdig houdt, komt koning Filip IV van Frankrijk op het voorplan en stelt op 15
oktober 1289 een vredesverdrag op:
- Reinout van Gelre komt onder zijn rechtstreekse voogdij;
- Gelre ziet af van zijn rechten op Limburg en op de burchten van Wassenberg, Herve en
Sprimont. Dit wordt het einde van de zuidwaartse expansiedrang van Gelre;
- Reinout geeft de stad Thiel terug;
- Lontzen/Loncin gaat naar Gwijde van Dampierre;
- Jan I schenkt vergiffenis aan Walram van Valkenburg;
Merk op dat koning Filip IV zich moeit met de problemen in het Oostrijk.
4. Duisburg, een deel van Limburg, wordt door Adolf van Berg in bezit genomen. Hij sticht ook een dorp aan
de Düssel, Düsseldorf.
Keizer Rodolf geeft het evenwel aan zijn ‘nicht’ bij haar huwelijk met Dirk VII van Kleve.
5. Jan I sluit vrede met Luxemburg, wat wordt bezegeld door het huwelijk van zijn dochter, Margareta van Brabant
met hertog Hendrik VII van Luxemburg.
6. De invloed en de hegemonie-aanspraken van de aartsbisschop van Keulen in het Rijngebied worden sterk
verminderd.
7. Een eigenlijke winnaar is Adolf van Berg :
Berg kon zich politiek en economisch beter en goed ontwikkelen.
Zijn huwelijkspolitiek loopt in 1521 uit op een vereniging van vijf gebieden:
erfgename Maria van Berg, Gulik en Ravensburg huwt met Jan III van Kleve-Vander Marck
Hij slaagt er evenwel niet in de opvolger voor aartsbisschop Siegfried op te dringen.
8. De burgers van Keulen luchten hun wrok tegen de aartsbisschop:
de burchten van Woeringen en Zons worden afgebroken en de stenen dienen voor de heropbouw van
de stadswallen van Keulen
9. De graaf van Gulik neemt de stad Zulpich (Tolbiac) in. Deze was overigens een twistappel met de
aartsbisschop . In 1290 wordt dit in een verdrag gegoten.
10. Een grote verliezer is de bisschop van Luik. Zijn invloed in het gebied wordt verwaarloosbaar.
Vrij naar J.Salpeteur - La bataille de Woeringen - Bull.Soc.Vierv.Archéol.Hist. 51 : 1-39 (1964)
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WOERINGEN en het
INTERNATIONAAL SCHAAKBORD
Jan I kon zijn plannen verwezenlijken door zijn
capaciteiten als krijgsman en als diplomaat. Ook kon
hij rekenen op zijn reputatie als vriend van de
handeldrijvende burgerij en als bestrijder van
roofridders en eigenmachtige tolgaarders. Zo verkreeg
hij de sympathie en de steun op van zijn eigen steden,
maar ook van Aken, Luik en Keulen.
Het kinderloze overlijden van Irmgarde, de erfdochter
van Limburg, en de aanspraken op haar erfenis vooral
van haar weduwnaar Reinout I graaf van Gelre van
andere pretendenten waren het sein voor de
Limburgse opvolgingsoorlog die, onderbroken door
wapenstilstanden en onverwachte kampwisselingen.
Aan de zijde van Jan I en de Brabantse ridderschap
stonden de graven van Kleef, Gulik, Loon, Berg en
Mark en de Keulse burgerij. In het andere kamp vochten de bisschop van Keulen en de graven van Gelre en
Luxemburg met hun getrouwen.
De Brabantse triomf was, mede dank zij de verbetenheid van de Bergse boeren en de Keulenaars, verpletterend.
Door de daaropvolgende vredesverdragen kwam de
Limburgse hertogstitel met de bij horende territoria en
rechten in het bezit van de Brabantse dynastie. Haar
onderdanen hebben in de eeuwen daarna bij herhaling
hun gehechtheid aan die dynastieke federatie tussen
Brabant, Limburg en Overmaas getoond.
Woeringen versterkte nog de vooraanstaande positie
van de Brabantse hertogen onder de leenmannen van
de Duitse keizer aan de westgrens van het rijk. In
1292 ontving Jan I van Rooms koning Adolf van
Nassau zelfs een soort van rijksstadhouderschap voor
het hele gebied van Kaiserswerth, Aken en Trier tot
aan de Noordzee zonder dat die benoeming evenwel
effectief gezag meebracht. Zo de Franse koning

CHARTER van KORTENBERG
Op 27 december 1312 kreeg Brabant een charter dat we best
een grondwet zouden kunnen noemen. Het was geldig voor
het hele hertogdom. Er ontstond uit dit charter een soort
“Parlement of Raad van Cortenbergh” of wat men noemde
een bijeenkomst van de ‘Heren van Cortenbergh’. Dit
controleorgaan, een voorloper van de latere standenvergaderingen, nl eerste stand (geestelijk-heid), 2de stand
(adel) en 3de stand (steden) vergaderde in de abdij van
Kortenberg en op andere plaatsen tot in 1375 met hoogten
en laagten. Vanaf 1332 was de Raad uitgebreid met twee
leden, zodat men tot 16 ‘Heren’ kwam: Antwerpen kreeg
een lid bij (dus 2) en de Waals-Brabantse stad Nijvel kreeg
eveneens een lid. In 1340 zegelde men de stukken met een
speciale zegel waarop een boom op een bergje geplant stond
(de korte berg ?). Het zegel droeg als legende: SIGILUM
COMMUNE : CONSILII : DE CORTENBERGHE. (Het
gemeen of gewoon zegel van de Raad van Cortenbergh).
Wij, hertog Jan II van Brabant, gaan akkoord
1) om geen andere beden of belastingen te vragen dan die
welke bekend zijn als de drie feodale gevallen: bij het

Philips IV, die als scheidsrechter tussen de kampers op
15 oktober 1289 aan Jan I de gebieden Limburg met
Duisburg, Wassenberg, Herve en Sprimont en Tiel had
toege-wezen, op dankbaarheid had gerekend, kwam
hij bedrogen uit.
Jan koos beslist de Engelse kant. Zijn zoon Jan II
werd in 1290 uitgehuwelijkt aan een Engelse prinses
en verbleef tot de dood van Jan I in 1294 aan het
Engelse hof. Hij werd toen in allerijl ontboden om in
Brabant de Fransgezinde factie onder leiding van zijn
oom Godfried van Aarschot te bedwingen. Jan II
toonde zich om zo te zeggen een toegewijde politieke
agent van de Engelse kroon op het vasteland. In maart
1298 ging hij zover de steden Antwerpen, Lier en
Herentals aan zijn schoonvader in leen op te dragen.
De ontspanning die in 1299 tussen Engeland en
Frankrijk optrad, had als gevolg dat Jan de Vlaamse
graaf niet langer steunde tegen diens Franse leenheer.
Zijn Fransgezinde oom Godfried en een aantal van
diens aanhangers vochten in 1302 te Kortrijk wel
tegen de Vlamingen aan de kant van de Fransen.
Godfried, die er het leven liet, zou er aan gedacht
hebben bij een Franse overwinning Jan II te onttronen.
Een verdere Frans-Engelse toenadering in 1304 bracht
ook Jan II dichter bij de Franse koning.
Jan III, werd in 1308 zelfs verloofd met een prinses
uit het Franse koningshuis. De enorme schuldenberg
die de expansie- en prestigepolitiek van Jan I had
nage-laten sloot elk grootschalig ingrijpen van het
hertogdom op het internationale schaakbord uit. De
regent-schapsraad van Jan lIl, waarin de steden het
weldra voor het zeggen hadden, wilde tot iedere prijs
vermijden dat de afzet van de Brabantse produkten
zou worden belemmerd.

ridderschap van mijn zoon, bij het huwelijk van mijn
dochter en bij mijn gevangenneming. De belastingen zullen
redelijk zijn: (financieel voorrecht) 2) om een eerlijke
rechtspraak te geven aan rijk en arm (rechterlijk voorrecht)
3) om de vrijheden van onze goede steden te erkennen
(stedelijk voorrecht) 4) om een Raad op te richten die zal
bestaan uit 4 ridders of edellieden 10 afgevaardigden van de
5 steden als volgt: 3 van Leuven, 3 van Brussel, 1 van
Antwerpen, 1 van ‘s Hertogenbosch 1 van Tienen 1 van
Zoutleeuw om die raad te laten vergaderen te Kortenberg in
de abdij. Dit zal gebeuren om de drie weken om na te gaan
of de financiële, rechterlijke en stedelijke voorrechten
nageleefd werden;
1 om in de toekomst verbeteringen aan te brengen aan het
beheer van het land via de raad;
2 om bij overlijden van de leden van de Raad van
Kortenberg nieuwe leden aan te duiden;
3 dat de leden van de raad de eed afleggen op het Heilig
Evangelie en dat ze het algemeen welzijn zullen nastreven;
4 dat het volk het weerstandsrecht heeft wanneer de hertog
of zijn nakomelingen weigeren het Charter van Kortenberg
na te leven.
http://home2.pi.be/salens1/charter.htm
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Privileges van Brabant / Blijde Incomste (1355)
De eerste is: dat de land-furst den geestelijken staet niet meerder verhogen en mach, dan van ouds gebruykelijk, en
van den fursten geset is geweest, ten zy dan sake dattet door die andere twe Staten, namelijk: die van adel en der
steden mede bewilligt werde.
2. Dat de furst geen zijnder onderdanen, of vreemde inwoonder, burgerlijker of kriminalischer wijse vervolgen en
mach, dan alleen door ordentlijke en vrije opentlijke iustitie en landsgerichte, aldaer de misdader met hulpe der
advokaten sich verantwoorden en beschermen mach.
3. Dat de furst geen tribuit noch schattinge op zyn onderdanen leggen, noch iet nieus aenrechten en mach sonder
bewillinge van den Staten des lands.
4. Dat de furst geen vreemd of uitlants officier in Braband en mach stellen, uitgenomen eenige kleine exceptien:
namelijk int Hof mach hy onder de raetsheeren twe vreemde, doch van de selve spraek setten, desgelijx so mach
een die niet uyt Braband geboortig is, doch mits dat hy een tijd lang een vrye heerlijkheit beseten heeft int selve
Hof, president werden.
5. Als de furst de Staten t'samen beroept om iet, 't sy geld, hulpe of iet anders van haer te vorderen en begeren, die
van Braband, noch ook d'andere Staten der landen, en zyn niet gehouden buiten haer land te reisen noch gene
saken daer buiten zynde te besluiten.
6. So verre de Furst hare privilegien wil breken door gewelt of andersins, so werden die van Braband na ordentlijke
gedane protesten, van haren gedanen eed en huldinge ledich en vry, en mogen als vrye, ledige en onverbondene na
haer gevallen voornemen 't gund hem beste dunkt.
Bron: http://www.republikanisme.nl/brabant.html

De voorouders van Margareta van York, echtgenote van Jan II van Brabant
Uitbreiding Hertogdom Brabant in 13e-14e eeuw
1289
1323
1327
1329
1344

Aanhechting van Limburg (na Woeringen)
Grave
Land van Breda na aankoop
Dorp Hoeilaart
Land van Megen

Werden in leen gegeven
1305 Heerlijkheid Dongelberg aan een
bastaard-broeder
1314 Helmond aan Jan van Berlaar, familie van
Floris Berthout
1339 Land van Breda in vruchtgebruik aan NN
1350 Eigendom Breda aan NN.

Zijn gebied was inmiddels vergroot met de heerlijkheden
Kerpen, Lommersum, Wijk bij Maastricht in het Rijnland en de burcht van Daelhem. Ook was hij erkend als
voogd van Aken, Luik en Keulen. Op binnenlands gebied moest Jan II afrekenen met sociale onrust. De overwinning van Vlaanderen in Kortrijk werkte duidelijk na.
Verschillende steden kwamen in opstand om meer rechten te bekomen. Een oproer in Antwerpen werd manu
militari neergeslagen. Mechelen kwam in opstand tegen
een schoutet en Jan II moest de stad langdurig belegeren.
Ook ‘s Hertogenbosch roerde zich en bracht zelfs de
heer van Kuijck om. De stad werd gestraft. Later deed
Leuven hetzelfde en wat later ook Brussel. Ook daar
werden zware straffen opgelegd. Toch kreeg Brussel in
1306 een uitgebreide Keure waarbij de macht der
ambachten werd verminderd en deze van de ambtenaren
versterkt.
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Jan II steunde de adel en het patriciaat. De stijgende
(economische) macht van de Brabantse steden en de
uiterst belabberde toestand van de Brabantse schatkist
noopten de hertog tot het sluiten van een deal met de
steden. Dat gebeurde op 27 september 1312 op het
hertogelijk kasteel in Kortenberg, tussen Brussel en
Leuven. De Charter van Kortenberg gaf vooral de
steden, en de adel in mindere mate, het recht van
toezicht op het bestuur van het hertogdom. Jan II gaf de
steden een bepaalde mate van medezeggenschap in ruil
voor financiële middelen om zijn lege schatkist te
spekken. Tijdens deze periode ontwikkelden zich de
Stadsstanden (1261-1262) en konden zij de hertog
belangrijke privileges ‘ontfutselen’. Later kwam daar
nog een confederatie van abdijen (1314 en 1355) en in
1355 een ridderbond bij.
Jan II voelde medio 1312 zijn einde naderen ingevolge
niersteencrisissen en besliste tot het verlenen van de
Charter van Kortenberg, de eerste Brabantse Grondwet.
De Charter van Kortenberg door Jan II gegeven in
1312 is een mijlpaal in de stedelijke ontvoogding. De
raad die op basis van het charter werd gevormd, moest
waken over de vrijheden en de privileges van de
Brabanders. In feite is de raad die aldus ontstond een
soort van oer-parlement. Brabant was hiermee de tijd ver
vooruit. Dit parlementt was bedoeld als een soort
Hooggerechtshof, dat moest waken over de voorrechten
van de Brabanders en optreden tegen de misbruiken van
de hertogen en zijn ambtenaren. Het kon eigenlijk pas
starten in 1332, toen alle steden de bevestiging hadden
gekregen.
Lang heeft Jan II niet gewerkt met de Raad die werd
opgericht na het uitvaardigen van de charter. Precies een
maand na de bijeenkomst op het kasteel van Kortenberg
overleed Jan II op 37-jarige leeftijd. Na zijn dood op 27
oktober 1312 in Tervuren bij Brussel, werd zijn zoon
Jan III (1300-1355; R.1312-1355) gekroond tot hertog
van Brabant, Limburg en Lotharingen. Hij was nog
minder-jarig. Twee regenten, Geert van Jülich en Floris
van Berthout, werden aangesteld, maar zij maakten het
bij de steden te bont, zodat ze in 1314 moesten aftreden.
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In 1313 nam Leuven het initiatief tot het sluiten van een
verbond met de steden Brussel, Antwerpen en ‘s
Hertogenbos, Tienen, Zoutleeuw en Maastricht om gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Met de hertog
van Evreux werden twee oorkonden opgesteld, waarbij
eeuwigdurende voorrechten aan Brabant werden toegekend, in ruil voor een substantiële financiële hulp
(Vlaams Charter).
Toch kondigde Jan III in 1313, bij zijn ‘Blijde Inkomst’
het Waalsche Charter af, een begin van de opname van
de steden in de Staten van Brabant, en in 1314 een
Charter waarbij het Staatshuishouden in handen werd
gegeven van ‘zekere goede lieden’.
De schatkist was leeg tengevolge van de Limburgse
oorlogen en van schulden aangegaan bij verschillende
banken. Deze probeerden die te verhalen op de handelaars. De stadsbesturen gingen zelf ‘regeren’ tussen 1314
en 1320 en kwamen overeen, vooral Leuven en Brussel,
om de hertog te helpen, nadat ze samen een verbond
hadden gesloten. Toen werd Jan III plechtig ingehaald.
Later verleende Jan III privileges aan Antwerpen,
Brussel en Leuven, een keure aan ‘s Hertogenbosch
(1330) en een vernieuwd Charter van Kortenberg.
Jan III huwde Marie d’Evreux, de dochter van de graaf
van Evreux, zoon van Filip de Stoute en diens tweede
vrouw Maria van Brabant, dochter van Hendrik III van
Brabant.
De jaren 1315 en 1316 werden gekenmerkt door
hongersnood wegens mislukte oogst na ongunstige
weersomstandigheden gevolgd door een pestepidemie.
Het conflict met Valkenburg laaide in 1318 opnieuw op.
Graaf Reinout van Valkenburg maakte het de Brabantse
kooplieden lastig door te hoge tolgelden te eisen. Hij
organiseert het beleg van Sittard, maar onderwierp zich
kort daarop. Hij onttrok zich evenwel aan de opgelegde
betalingen. Valkenburg wordt definitief bij Brabant gevoegd en in 1330 Heusden eveneens. Inmiddels had in
1323 Otto van Cuyck de stad Grave en de heerlijkheid
Cuyck in leen gegeven aan Jan II van Brabant. In 1327
koopt Jan II de Heerlijkheid Cuyck en de stad Breda.
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De Eis van Jan I de Blinde van Luxemburg
Deze zoon van Hendrik VII van Luxemburg en van
Margareta van Brabant komt plots zijn deel opeisen van
de erfenis van Jan I van Brabant. Hij verkeerde als
koning van Bohemen in geldnood, maar wordt vlug
afgewezen op juridische gronden. Daarop eist hij de
vrijlating van Reinout van Valkenberg. Luik bemiddelt
hierbij en hij wordt vrijgelaten onder bepaalde
voorwaarden, die hij evenwel niet respecteert. Deze twee
sluiten een verbond. Jan III slaat het beleg van
Valkenberg dat wordt vernield. De twee gaan de koning
van Frankrijk opzoeken en melden hem o.a. dat zijn
broer, Robert van Artois, die in onmin met de koning
leeft, asiel heeft gekregen in Brabant. De koning eist de
uitlevering maar Jan III weigert. De koning laat zijn zoon
Jean II trouwen met Bonne van Luxemburg, dochter van
Jan I de Blinde van Luxemburg en vraagt iedereen op te
hitsen tegen Brabant. Een groot leger met twee koningen
en 20 graven wordt samengesteld. Dit leger valt Hannut
aan, later Luik. Vele schermutselingen volgen en tenslotte
volgt een bestand te Heylissem.
De koning van Frankrijk wordt nu wel ‘vriendelijk’ en
ontbiedt Jan III naar Parijs voor het sluiten van een vrede.
Een huwelijk wordt beklonken tussen de zoon van de
hertog, Jan van Brabant en Marie, dochter van de koning.
Limburg wordt als huwelijksgeschenk beloofd door Jan
III, maar dochter Marie overlijdt kort na het huwelijk
(1332). Jan de Blinde moet inbinden na een scheidsrechterlijke uitspraak van de koning, maar de graaf van
Valkenburg blijft wrokkig. Hij valt Limburg binnen.
Hertog Jan zet een belegering in en Reinout sneuvelt in
het krijgsgewoel.

Toch blijft bij de buren de Slag van Woeringen nazinderen. Zeventien landsheren onder leiding van Jan van
Bohemen en van Luxemburg, en met de onderhandse
steun van koning Filip VI van Frankrijk, sluiten een
Verbond tegen Brabant. Begin 1332 vallen zij Brabant
binnen maar een bemiddeling van graaf Willem I van
Henegouwen-Holland verhindert een veldslag. Ongeveer
twee jaren later roert de coalitie zich opnieuw en Willem
I doet nu mee, omdat een huwelijk niet was doorgegaan,
evenals graaf Lodewijk I van Nevers, omdat Mechelen
hem niet gunstig gezind was. Het Vlaamse leger wint de
Slag van Asse, maar verliest bij Londerzeel.
De Franse koning had in deze feitelijke handelsoorlog
tussen Brabant en zijn buren bemiddeld. Vrede kon worden gesloten in 1334. Jan III wordt de overwinnaar, want
hij lijdt geen gebiedsverlies. Mechelen komt wel onder
de hoede van Frankrijk tot in 1337 wanneer zowel
Vlaan-deren als Brabant samen aldaar heersen. Ook dit
worden ‘bezegeld’ met huwelijken, als Jan met Isabella
van Avesnes, dochter Maria met Reinout van Gelre en
Godfried met Johanna van Jülich trouwen.
Deze ‘overwinning’ gaf Jan III meer aanzien voor
Brabant, zodat Edward III van Engeland toenadering
zoekt om bijstand te krijgen in zijn oorlog tegen
Frankrijk. In 1340 kan Jan III een wapenstilstand
bereiken. Zoon Jan wordt ‘beloofd’ aan Isabella van
Avesnes, zuster van Willem IV, zodat een personele unie
tussen Brabant, Henegouwen, Zeeland en Holland in het
vooruitzicht wordt gesteld. Wegens een toenadering tot
Frankrijk wordt Jan dan uitgehuwelijkt aan een Franse
princes, Marie de France.
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In 1345 overlijdt Willem IV, wat het vooruitzicht op de
Personele Unie dwarsboomt en in 1341 sterft Jan zodat
het huwelijk met Isabella niet zal doorgaan.

Het huwelijk van Jan III en de voorouders

Voorouders van Bonne van Bourbon

De drie onderhandelaars en hun verhouding met de koning
van Frankrijk en hertog Jan III (1334)

Bovendien worden nog twee andere huwelijken afgesproken:
- Johanna van Brabant, weduwe van Willem van
Holland-Henegouwen zal trouwen met Wenceslas, zoon
van de koning van Bohemen, zodat de twist tussen
Luxemburg en Brabant wordt bijgelegd. Dit zal een
belangrijke weerslag hebben op de toekomst van
Brabant.
De dochters worden eveneens ‘verloofd’. Marie zal
trouwen met Reinout van Gelre, Margareta met
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, en Johanna
zal na 1354 hertrouwen met Wenceslas van Luxemburg.
Keizer Karel IV heeft de opvolgregeling van Jan III
goedgekeurd.
- tenslotte wordt de ondertrouw geregeld tussen jongste
dochter, Maria van Brabant, met Reinout van Gelre.
Door al deze huwelijken bereikt Filip van Frankrijk ook
het verbreken van een bondgenootschap tussen Engeland
en Brabant, en verkrijgt hij dat Gelre, Henegouwen en
Luxemburg tot op een zekere hoogte gebonden worden
aan Frankrijk. Lang heeft dit evenwel niet geduurd want
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verschillende sterfgevallen verzwakten dit verdrag.
Hendrik van Brabant stierf in 1349 en Godevaart in
1351. Jan was reeds overleden in 1335.
Brabantse Successie-Oorlog (1356-1357)
Het Verdrag van St.Quentin (1347) betekende zowel
het einde van de eerste fase van de Honderdjarige oorlog
als het einde van de politieke, militaire en finantiële
tussen-komsten van de koning van Engeland in
Vlaanderen, dit laatste om Brabant eerder aan zijn zijde
te krijgen bij de strijd tegen Frankrijk.
Mechelen was hierbij aan Brabant toegewezen, min of
meer door usurpatie van Jan III. Mechelen was een
‘sleutel’ op de Rupel en economisch belangrijk voor de
brabantse economie. Overigens had Lodewijk van
Nevers in 1345 zijn rechten op Mechelen verkocht na de
conferentie van St.Germain en Laye en van Binche.
Mechelen kwam dus aan Hendrik, zoon van Jan III, als
vazal van Luik en gehuwd met Jeanne van Frankrijk, een
dochter van Jan II van Frankrijk. Lodewijk van Nevers
kreeg van de koning van Frankrijk enkel een belofte van
steun bij de ‘herovering’ van zijn graafschap en zijn
zoon kreeg een dochter van Jan III, Margareta, ten
huwelijk als troostprijs. Dit zou toch later ver strekkende
gevolgen hebben.
Hendrik stierf evenwel reeds in 1349 en zijn broer
Godfried in 1351, zodat Mechelen en Brabant zouden
toe-komen aan dochter Johanna, gehuwd met Wenceslas.
Johanna was dus de zuster van Margareta en Lodewijk
van
Male kwam zijn rechten opeisen op het hertogdom.
Hij contacteert bisschop Engelbert van de Marck van
Luik, die onmiddelijk akkoord gaat om hem Mechelen te
‘bezorgen’, maar een belangrijk deel van de burgers van
Mechelen is niet akkoord.
De Brabantse Steden wensten evenwel geen afsplitsing.
Onmiddelijk sluiten 44 steden en vrijheden een verbond,
met akkoord van de ridders, waarbij zij het integraal
behoud eisen van het gebied Brabant-LimburgOvermaas. Bij de dood van Jan III (1355) was er dus
geen mannelijke nakomeling. Lange onderhandelingen
leidden ertoe dat de oudste dochter Johanna getrouwd
met (in tweede huwelijk) Wenceslas I van Luxemburg,
als opvolgster erkend werd.
Johanna en Wenceslas doen in 1356 hun Blijde Intrede
in Leuven mits het toekennen van nieuwe privileges. Dit
wordt een belangrijk historisch document in politiek
opzicht, steunend op vroegere Charters en ‘Testamenten’.
De rechten van Maria, getrouwd met de graaf van Gelre,
worden afgekocht.
De graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, schoonbroer van Johanna, komt evenwel met een eis voor de
dag ten gunste van zijn echtgenote die onvoldoende
meekreeg van de erfenis. Daarenboven wil hij Mechelen
terug, daar de koopsom blijkbaar nog niet betaald was.
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In 1347 had hij immers bedongen dat Margareta de
Heerlijkheid Mechelen en Antwerpen zou krijgen bij de
erfenis. Mechelen was ook nog afgestaan aan Hendrik
die inmiddels al overleden was. Hertog Wenceslas
weigert, maar Vlaanderen komt met een leger naar
Brabant. Een verzoeningscommissie wijst dan Mechelen
aan Vlaanderen toe, tot groot ongenoegen van het
Brabantse volk, dat zich schuldig maakt aan baldadigheden. Andermaal komt een Vlaams leger naar
Brabant, terwijl Wenceslas treuzelt om een leger samen
te stellen. In augustus 1356 verliezen ze de slag van
Scheut. De Vlaamse graaf komt triomfantelijk naar
Brussel en andere steden. Hij wordt ingehaald in
Mechelen. Het wordt dan kalmer omdat de graaf de
Franse koning moet gaan bijstaan in de slag van Poitiers.
Na de dood van Jan III (1355) werd aan dochter Maria,
gehuwd met Reinout van Gelre, rechten gegeven op
Turnhout en een som van 7000 florentijnse florijnen.
Lodewijk van Male, uit hoofde van Margareta, eist niet
minder dan de helft van het hertogdom en de nog steeds
niet betaalde bruidschat. Paus Innocentius zendt nog een
legaat ter bemiddeling maar zonder resultaat, zodat een
oorlog niet meer kan vermeden worden.
In juni 1356 valt Lodewijk het hertogdom binnen maar
wordt tegengehouden ter hoogte van Affligem. Toch
deinst Wenceslas enigzins terug en begint onderhandelingen, waarbij hij voorstelt dat Mechelen aan
Vlaanderen zal worden toegewezen en zelfs, bij
uitblijven van erfgenamen, gans Brabant. Uiteraard
nemen de brabantse steden dit niet. De wapenstilstand
wordt verbroken en Luik en Namen vallen, weliswaar
eerder symbolisch, ook Brabant binnen. Lodewijk komt
nu langs Ninove maar stuurt ook een vloot de Schelde
op om deze te blokkeren. Op 17 augustus verslaat het
vlaams leger de Brabanders in Scheut. Enkele dagen
later onderwerpen de meeste steden zich aan de vlaamse
graaf. Toch slaagt hij er niet in de adel voor zich te
winnen. Hij gaat nu naar Parijs ingevolge de gevangenneming van koning Jean II te Poitiers.Hiervan maakt
Johanna gebruik en slaagt er in de steden en de adel
terug voor zich te winnen.
‘t Serclaes maakt van de afwezigheid van de vlaamse
graaf gebruik om Brussel terug in te nemen en de
Vlaamse troepen te verjagen (1356). Hetzelfde gebeurt
in Leuven en andere steden. Vele gevechten gebeuren
nog in de streek van Mechelen. Wenceslas doet weinig
of niets om dit te voorkomen. De Schelde blijft wel
geblokkeerd. Schermutselingen blijven het grensgebied
teisteren. Johanna en Wenceslas verkrijgen enkel
politieke hulp van keizer Karel IV en met instemming
van de steden wordt het akkoord van Maastricht
gesloten (9 feb.1357). Hierbij wordt bepaald dat de
zusters Maria en Margareta worden onterfd van Brabant
en dat indien Johanna kinderloos sterft, Brabant en
Limburg zouden overgaan naar de erfgenamen van
Luxemburg, het Boheems Huis. Opvallend is dat de
steden dit vlot aanvaarden, maar het volk is daar niet blij
mee.
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De Aankoop van Mechelen
De heerlijkheid Mechelen was van oudsher een
enclave midden Brabant en bezit van de prinsbisschop
van Luik. Om redenen van ‘praktische’ aard wenste de
bisschop dit van de hand te doen. De voornaamste
reden was dat de bewoners te veel partij trokken voor
Brabant en wel tegen Luik. De bisschop verkoopt
Mechelen aan de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van
Nevers. De Heer Berthout had evenwel ook rechten
op Mechelen en Vlaanderen wenste die af te kopen.
Floris Berthout was overleden (1331) en liet alleen
een dochter na, Sofie van Berthout die getrouwd was
met Reinout II van Gelre. Na de dood van Sofie
(1329), had dochter Margareta van Gelre (c.
1320-1344) de voogdij over Mechelen en wou haar
rechten verkopen aan Lodewijk van Nevers. De
Mechelaars waren daar evenwel niet mee akkoord en
zochten steun bij de hertog van Brabant, die Mechelen
wel wil verdedigen.
Het gevolg is een heuse oorlog waarin Vlaanderen
samen met Luik evenals Gelre en de koning van
Bohemen betrokken zijn tegen Brabant. Het geschil
wordt voorgelegd (1334) aan de koning van Frankrijk,
Filip VI van Valois. Drie heren worden aangesteld als
onderhandelaars, Filip van Navarra (broer van Marie
d’Evreux, de echtgenote van Jan III), zijn broer
Charles d’Evreux, graaf van Etampes en Charles
d’Alençon, broer van de koning.
Vrede wordt gesloten tussen Reinout van Gelre en
Brabant, waarbij verschillende huwelijken worden
bedisseld:
- de oudste dochter van de hertog, Jeanne met de
erfgenaam van Henegouwen Willem III van Holland,
- de jongste dochter van de hertog, Maria, met een
zoon van Gelre, Reinout III van Gelre
- een zoon van de hertog Jan van Brabant met Isabelle
van Henegouwen, de jongste dochter van graaf
Willem III. Zij stierf evenwel kort daarop (1335).

Hierbij wordt Brabant toegewezen aan het huis van
Luxemburg in geval Johanna overlijdt zonder erfgenamen. Kinderen uit een eventueel derde huwelijk van
Johanna zullen als erfgenamen worden erkend.
Inmiddels blijven Mechelen en de Schelde nog in
handen van Lodewijk van Male en is het blijvend
onrustig in het grensgebied.
Johanna zoekt nu hulp bij Willem II van HollandBeieren. Gesprekken in Bergen op Zoom lopen uit op de
steun van deze mits Heusden in leen wordt gegeven. Hij
belooft ook militaire hulp maar eist de helft op van de
eventueel veroeverde gebieden. Spijts deze afspraak gaat
Willem nu het tegenovergestelde afspreken met Lodewijk van Male ! Mechelen zal aan Vlaanderen toekomen, hij krijgt de titel van hertog van Brabant en Willem
belooft zelfs miltaire steun.
Lodewijk van Male stelt een wapenstilstand voor van 3
weken (18 mei 1357) zodat Willem kan onderhandelen.
Engszins moegetergd en moegestreden geven Johanna
en Wenceslas, in tegenstrijd met het akkoord van
Maastricht, alles toe !

Wat gebeurde er dan met Mechelen ?
De koning van Frankrijk nam de heerlijkheid in beslag
alvorens daarover te beslissen, maar dit duurde zo
lang dat in 1337 de graaf van Vlaanderen en de hertog
van Brabant een vergelijk sloten (Verdrag van
Dender-monde). Dit bepaalt dat beiden Mechelen
bezitten. Luik gaat hiermee niet akkoord omdat dit
tegen de afspraak bij de verkoop was. Het gevolg is
een belang-rijke twist tussen Luik en Brabant, maar
het krijgsge-woel van de Honderdjarige Oorlog dooft
deze strijd. Inmiddels had de graaf van Vlaanderen
grote proble-men met zijn volk o.a. na de ‘opstand’
van de Arteveldes en verkrijgt hij aziel bij de hertog
van Brabant. Hij verkoopt zijn deel aan Brabant voor
86.500 gouden kronen. Koning Filip is hier onmiddelijk mee akkoord.
De graaf van Vlaanderen sneuvelt evenwel in de slag
van Crécy (1346), nog voor de overeenkomst getekend was. Zijn zoon Lodewijk van Male aanvaardt die
overeenkomst niet.
Koning Filip VI moet opnieuw bemiddelen.
(Overeenkomst van St.Quentin 1347). Hij bevestigt
de aankoop door Brabant en laat dan maar enkele
huwelijken afsluiten:
- Graaf Lodewijk van Male zal met de dochter
Margareta van Brabant trouwen, waarbij de graaf
daadwerkelijk afziet van de aanspraken op Mechelen,
- de oudste zoon van de hertog, Hendrik van Brabant
zal met een kleindochter van Filip trouwen, Johanna
van Normandië,
- een andere zoon van de hertog, Godevaart zal een
dochter van de zwager van de koning, de hertog van
Bourbon, Bonne van Bourbon, trouwen. Godevaart
krijgt Aarschot en enkele domeinen als geschenk mee.
Hertog Jan staat Mechelen af aan zijn oudste zoon
Hendrik, die eveneens Limburg krijgt.

Het Verdrag van Ath komt tot stand in 1357 (4 juni),
onder de eerder partijdige bemiddeling van Willem V
van Henegouwen. Hierbij wordt de graaf van
Vlaanderen, Lodewijk van Male, de grote winnaar. Hij
nam bezit van zowel Antwerpen als van Mechelen. De
Brabantse steden moesten soldaten bezorgen aan
Vlaanderen en Antwerpen wordt de bruidschat voor de
gravin van Vlaanderen. Keizer Karel IV heeft dit verdrag
nooit aanvaard.
De vredesbepalingen luiden :
- Mechelen komt definitief aan Vlaanderen toe;
- Lodewijk erkent Johanna voor Brabant;
- Lodewijk erkent voor zijn echtgenote, als deel van de
erfenis, Antwerpen en zijn afhankelijkheden;
- Lodewijk wordt voor dit laatste gebied aangesteld als
mamboer;
- Lodewijk moet worden geraadpleegd voor elke
gebieds-wijziging van Brabant.
In verschillende steden, o.a. Leuven, roert het volk zich
opnieuw (1361). In Leuven neemt Pieter Coutereel het
voortouw van een onruststoking die jaren zal aanslepen.
Wenceslas komt naar Leuven met een leger, maar het
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komt tot onderhandelingen en nieuwe afspraken voor het
bestuur. Toch blijft de toestand onrustig.
Dit verdrag, een overwinning voor Lodewijk van Vlaanderen, heeft verstrekkende gevolgen:
- de economie van Brabant wordt ernstig verstoord, door
de sleutelpositie die Antwerpen en Mechelen nu verkrijgen, als toegang voor Brabant;
- de expansie van Brabant is nu beëindigd;
- het uitblijven van erfgenamen bij Johanna zal haar
eerder dwingen tot het aanwijzen van haar zuster
Margareta als erfgenaam voor Brabant.
Daarenboven moet dit gezien worden als een winstpunt
voor Frankrijk dat langs een vazal voet zet in het Duitse
rijk. Later zal de erfgenaam schoonzoon van Vlaanderen, Filip de Stoute, ook een Valois, de aanwezigheid
van Frankrijk in dit gebied nog benadrukken, zij het nu
in persoonlijke naam.
Karel IV benoemt Wenceslas tot vicaris van de streek
van Elzas en Rijn, omwille van de groeiende onveiligheid in dit gebied. Hij doet dit samen met de hertog
van Jülich, maar deze verzuimt zijn taak en doet mee
met de rovers. Wenceslas komt met een leger, onderhandelt maar de hertog blijft dwars liggen. De legers
leveren de slag van Basweiler (1371), die door Brabant
verloren wordt. Wenceslas wordt zelfs gevangen
genomen maar na een jaar vrijgekocht door keizer Karel
IV.
Hierop komt Wenceslas naar Leuven en Brussel en
vraagt geld om dit losgeld en andere schulden te betalen.
Hij bevestigt daarbij de Charter van Kortenberg en de
Waalse Charter. De steden willen het geld zelf innen,
wat de hertog niet wenst. De ruzie moet bemiddeld
worden door Jan, bisschop van Luik. Men sluit het Pact
van Braine l’Alleud, waaraan de steden hun medewerking beloven. Daarop herroept Wenceslas toch zijn
belofte van 1361 wat tot nieuwe onlusten leidt. Toch
komt het tot besprekingen waar hij opnieuw de charter
bevestigt. Leuven betaalt een forse boete, maar de onrust
blijft smeulen. Opnieuw komt Wenceslas naar Leuven en
andermaal moet de bisschop van Luik bemiddelen.
Nieuwe boetes en verbanningen brengen schijnbaar rust.
De Antoniden
Wanneer Wenceslas in 1383 overleed, waren er geen
kinderen. Luxemburg werd aan het huis van Luxemburg
geschonken, terwijl Brabant en Limburg onder de hoede
bleven van Johanna. Zij ziet zich wel verplicht opnieuw
geld te vragen, terwijl de steden vragen het Verdrag van
Maastricht te herzien.
Filip de Stoute regelt (Conferentie van Kamerrijk,
1385) dan een dubbel-huwelijk met BeierenWittelsbach
1. zoon Jan zonder Vrees trouwt met Margareta van
Henegouwen-Beieren (dochter van Albrecht van
Beieren-Wittelsbach)
2. Margareta van Bourgondië trouwt met Willem IV
van Beieren (Willem VI van Holland)
Tevens wordt met Beieren-Wittelsbach een verdrag
afgesloten voor Jan zonder Vreesdat bepaalt dat
- Willem graaf van Hengouwen, Holland, Zeeland blijft
- en Anton regent van Brabant wordt.
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In 1386 verklaart de hertog van Gelre de oorlog aan
Johanna en neemt Grave in. Filip de Stoute komt met
een leger tussenbeide. De toestand blijft onrustig tot
1390. Dan bemiddelt koning Karel VI, van Frankrijk,
neef van de hertog van Bourgondië, en het komt tot een
verdrag.
In 1390 duidde Johanna, tegen de verwachtingen van de
familie van Luxemburg in, haar nicht Margareta van
Male, dochter van haar zuster Margareta, getrouwd met
de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, aan als
erfgename. Margareta van Male trouwde dan met Filip
de Stoute, hertog van Bourgondië. Deze geeft Brabant
door aan zijn tweede zoon Antoon van Bourgondië,
getrouwd met Johanna van St.Pol-Ligny.
De Staten van Brabant moesten hun akkoord geven maar
zoon Wenceslas II komt zijn erfenis opeisen krachtens
het Verdrag van Maastricht, dat de steden eerder
lichtzinnig hadden aanvaard. Pas in 1388 komt er (g)een
beslissing. Ze wensen Johanna ‘voorlopig’ te behouden.
Daarop werd evenwel Wenceslas II als keizer afgezet in
1400, zodat deze geen aanspraken meer kan hebben.
Het Pact van Atrecht in 1401 zorgt voor de definitieve
wending. Een akkoord bestaat nu tussen de steden, Filip
en Margareta. Brabant en Limburg, inclusief Overmaas
en Antwerpen gaan naar Antoon, terwijl Mechelen aan
de oudste zoon, Jan zonder Vrees wordt gegeven. Dit zal
later naar Brabant gaan onder Filip de Goede.
Filip de Stoute overlijdt in 1404. Tussen de verschillende ‘mogelijke opvolgers’ geven de Brabantse
steden er de voorkeur aan om scheep te gaan met Filip
de Stoute. Verschillende factoren hebben in feite deze
keuze bepaald.
1. De beslissing van Johanna om Brabant na haar dood
over te maken aan haar nicht Margareta, getrouwd met
Filip de Stoute. Dit was in feite ten dele in strijd met de
conventie van Maastricht, die ten voordele van
Luxemburg-Bohemen uitviel.
2. De hoge schuldenlast van het Brabantse Hof, ten gevolge hun buitensporige uitgaven, de catastrofale
successie-oorlog, de mislukte politiek van Wenceslas in
het Maas-Rijn gebied, de schulden van de voorouders
van Johanna en de kosten van de oorlog met Gelre.
3. De politiek van Lodewijk van Male die, evenals Filip,
vele edellieden had bevoordeeld in natura en die de
beslissing konden beïnvloeden.
Brabant kan hierbij bedingen dat zoon Antoon Brabant
en Limburg regeert als goeverneur tot bij het overlijden
van Johanna in 1406. De oudste zoon Jan zonder Vrees
neemt dan Vlaanderen, Artois en Bourgondië voor zijn
rekening.
Pas in 1406, wanneer Antoon van Bourgondië
(1384-1415; R.1406-1415) zijn vader Filip de Stoute als
hertog van Brabant opvolgt, keert Antwerpen terug naar
Brabant. Tijdens de regering van de hertogin Johanna
werden vele domeinen tussen Maas en Rijn in pand
gegeven zodat de invloed van Brabant in deze streek wat
ging tanen.
Met de dood van de kinderloze hertogin Johanna in 1406
eindigde echter ook de regeerperiode van het Huis van
Leuven over Brussel. De stad stond op de drempel van
de Bourgondische periode.

Hertogdom Brabant
Door toedoen van Filip de Stoute van Bourgondië liet de
kinderloze Hertogin Johanna in 1406 haar bezittingen
over aan Antoon van Bourgondië. Tijdens zijn regering
werden de oude broodhallen op de grote markt
vervangen door een nieuw gebouw, het zogenaamde 's
Hertogenhuis, nu nog bekend als het Broodhuis.
Er werd een financiële dienst in ondergebracht, die voor
de belastingsinning zorgde. Brabant was nog min of
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meer onafhankelijk van Bourgondië. Getuigen daarvan
het huwelijk van Antoon met Elisabeth van Görlitz,
waarbij Luxemburg dan bij Brabant wordt gevoegd in
een Personele Unie. Dit was niet naar de zin van keizer
Sigismund van Bohemen. Hij eist wel BrabantLuxemburg op conform het Verdrag van Maastricht en
zal dit blijven doen tot aan zijn dood in 1437.

DE VEERTIENDE EEUW
Medio 14e eeuw waren in de Lage Landen een drietal
grote families de baas. Twee waren van franse
afkomst, met name de Avesnes voor Henegouwen en
Holland en de Dampierre’s voor Vlaanderen. In Brabant was nog steeds de mannelijke lijn der ‘Leuvense’
Reginaren aan het hoofd.
Deze laatsten hebben na Jan III de scepter moeten
doorgeven aan een Luxemburger, Wenceslas, gehuwd
met Johanna van Brabant, de erfgename. De Luxemburgers zijn er toch niet in geslaagd dit te behouden.
In Holland-Henegouwen werden de Wittelsbacher de
baas.Vanuit Vlaanderen werd dan door het huwelijk
van erfgename Margareta met Filip de Stoute deed het
huis van Valois-Bourgondiëzijn intrede in de streek.
Vlaanderen bleef dus wel onder een frans geslacht, dat
zich nu wel meer onafhankelijk ging opstellen van
Frankrijk.
In Brabant kreeg Luxemburg geen voeten aan de
grond na het uitsterven van de mannelijke lijn.
Wenceslas overleed voor Johanna, die Brabant bij
testament overmaakte aan haar zuster Margareta, zodat Brabant dus ook overging naar Valois-Bourgondië. Overigens hadden de steden samen al jaren een
lange-termijn politiek opgesteld die de overgang naar
Luxemburg bemoeilijkte. Ook het wedervaren der
Luxemburgers in hun Roomse Rijk was niet van aard
om vertrouwen in te boezemen.
In Holland-Henegouwen gingen de Avesnes als eerste
van deze geslachten ten onder, na het uitsterven van
hun mannelijke lijn, zodat nu een centraal-europese
familie, de Wittelsbacher, in de Lage Landen aankwam. Maar ook hun mannelijke lijn zou na enkele
generaties het opgeven, wanneer de wispelturige
Jacoba van Beieren Holland en Henegouwen moest
overlaten aan de Bourgondische hertog.
Inmiddels waren de Dampierre’s van Namen ook uitgestorven en was het graafschap in de schoot geworpen eveneens van de hertog van Bourgondië.
Koning Filip VI van Frankrijk zag wel in dat hij
Vlaanderen moeilijk kon betrekken in de Honderdjarige oorlog. Daarom zocht hij toenadering met
Brabant en ook met Henegouwen-Holland. Financiële
hulp vanuit Engeland had Brabant evenwel al kunnen
overtuigen.
De heerlijkheid Mechelen was een stoorzender omdat
het de aanvoer vanuit Engeland naar Brabant kon
blokkeren. Jan III moest dan ook Mechelen inpalmen,

zelfs tegen de zin van een belangrijk deel van haar
burgers. Lodewijk van Nevers had reeds onderhandelingen aangeknoopt met Luik. Na het mislukken
van de vroegere tweede alliantie tegen Brabant (....)
had Lodewijk van Nevers de helft der rechten over
Mechelen aan Jan III moeten geven.
Begin 1340 was Lodewijk van Nevers naar Frankrijk
gevlucht en Vlaanderen had zich verbonden met
Engeland (Edward III).
Op dat ogenblik nam Jan III dus Mechelen in, spijts
de rechten van Luik en van Vlaanderen, en dus ook
van Frankrijk, die Mechelen onder haar hoede had
sedert het Verdrag van 1333.
Jan III bleef nochtans zeer voorzichtig. Vanaf 1340
kwam Frankrijk toch contact zoeken. De steden
Brussel, Leuven en zelfs Mechelen begonnen in te
zien dat de alliantie met Engeland niet de juiste was.
Filip VI had daarenboven gesteld bij Jan III dat de
kwestie Mechelen niet van aard mocht zijn om tot een
eventuele afspraak te kunnen komen. Hij was zelfs
geneigd om de belangen van Lodewijk van Nevers op
te offeren en de heerlijkheid Mechelen aan Jan III te
geven. Lodewijk overleed in 1346.
In 1347 werd daarop de Conventie van St.Quentin
gesloten. Deze bepaalde dat
- Jan III het engelse kamp verlaat en aansluit bij
Frankrijk;
- zijn twee zonen worden verloofd met een franse
princes;
- er wordt een samenwerking opgesteld tussen Brabant en Luxemburg.
Lodewijk van Male is in feite de grote verliezer. Hij
krijgt wel als ‘troostprijs’ de tweede dochter van Jan
III, Margareta, en de belofte dat men hem zal steunen
om zijn graafschap terug te verwerven en behouden.
Ook deze huwelijks-belofte wordt voor het vervolg
van het verhaal zeer belangrijk.
De gevolgen van de conventie voor Luxemburg zijn
onverwacht, in de zin dat keizer Karel IV zijn
aanspraken op Brabant laat varen en dat zijn broer
Wenceslas de oudste dochter van Jan III, Johanna, zal
huwen. Zij was de weduwe van de graaf van Henegouwen, Willem IV, die overleden was in 1345. Dit
huwelijk had kennelijk de mogelijkheid in zich, dat
Brabant kon worden opgeslorpt door Holland of
omgekeerd.
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Antoon maakte het zichzelf wel moeilijk ten overstaan
van de burgers. Hij eerbiedigde de afspraken meestal
niet. Even moet hij een rebellie van de hertog van Gelre
gaan neerslaan. In 1407 overlijdt zijn echtgenote. Het
jaar daarop huwt hij de erfgename van Luxemburg,
dochter van de afgezette Wenceslas II, Elisabeth van
Görlitz, waarbij Luxemburg als bruidschat wordt
‘meegenomen’. Hierbij verzaakt Wenceslas aan zijn
aanspraken op Brabant. Andermaal moet Antoon in
Gelre gaan vechten, doch de steden weigeren geld en
soldaten. Hij moet zich met weinig tevreden stellen.
Antoon sneuvelde in de slag van Azincourt (1415). Hij
laat twee minderjarige zonen achter, Jan IV, 12 jaar, en
Filip de St.Pol, 11 jaar. Meteen dus een nieuwe
dynastieke crisis. Als oom ‘eist’ Jan zonder Vrees de
successie, of alleszins de voogdij over de oudste. Keizer
Sigismund vindt een nieuwe reden om zijn eisen te laten
gelden. De Brabantse steden- en standenvertegenwoordiging wensen Jan onder voogdij, maar eisen
die voogdij voor zichzelf op. Zij kopen de rechten van
Jan zonder Vrees af en stellen zelf de voogdijraad
samen.
Jan IV (1403-1427; R.1415-1427) neemt zijn regeringstaak op in 1417 als 14-jarige en doet zijn Blijde Intrede
samen met het verlenen van nieuwe privileges aan de
burgers, maar werd hier duidelijk ‘gebruikt’ door een
groep van edelen. De successie wordt evenwel betwist.
Keizer Sigismund wil Brabant-Limburg opnieuw onder
zijn voogdij, omdat Antoon nooit leenhulde had
gebracht. De hertogin weduwe, Elisabeth van Görlitz
vond haar weduwegift onvoldoende.

Onder Antoon's opvolger Jan IV heerste er in de stad
voortdurend onrust. De ambachten verzetten zich meer
en meer tegen de macht van de meestal corrupte
patriciërs. In 1418 huwt Jan IV de beruchte Jacoba van
Beieren, dochter van graaf Willem van HollandHenegouwen en Margareta van Bourgondië, een 1:1
huwelijk waarover blijkbaar geen problemen worden
gemaakt. Vlug ontstaan er echter problemen tussen de
echtelingen en slecht bestuur is het resultaat. Dit
6

Meer hierover in het hoofdstuk ‘Prinsbisdom Luik’
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resulteerde in de 'constitutie' van 11 februari 1421,
waarbij het bestuur van de stad werd opgedeeld tussen
patriciërs en ambachten en Filip van Sint Pol, broer van
Jan IV wordt aangeduid als ruwaart (regent).
Jan zonder Vrees, schoonbroer van Jan IV, gaat evenwel
niet akkoord met de manier van het erven van Brabant,
zodat het tot een open oorlog komt tussen Brabant en
Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië. Hij wint in dat
verband de slag voor Dordrecht.
De Brabantse steden vinden dat het welletjes wordt en
eisen het ontslag van de amman of goeverneur Willem
van Asse (1419). Jan IV wordt woedend en verlaat
Brussel voor Mons. Zijn medestaanders worden vervolgd en sommigen zelfs onthoofd. Tenslotte wordt de
Vrede van Vilvoorde gesloten, waarbij Brussel een
nieuwe magistraat krijgt en een nieuwe ‘goeverneur’.
Zes maand later kan Jan IV naar Brussel terugkeren en
de schepenen zullen de ambachtslieden nu meer
betrekken bij het bestuur.
Hier situeert zich dan de episode met Jan van Beieren,
de bisschop van Luik, die was ‘afgetreden’ en uit hoofde
van zijn verwantschap (broer-zuster) met Jacoba zijn
erfdeel kwamen opeisen6. Na heel wat getouwtrek wordt
het Verdrag van Woudrichen- St.Maartensdijk
gesloten (1419), waarbij Jan van Beieren aan Jan IV
belooft hem gerust te laten in Henegouwen. Wel wordt
hij erkend als Jan IV ‘graaf’ van Holland-Zeeland en
Friesland. Jan IV betaalt zelfs de compensaties!

Brabant, omstreeks 1400,op het hoogtepunt van zijn macht. Uit
Geschiedenis van Brabant, uitg.Davidsfonds 2004

In 1420 komt het tot een definitieve breuk tussen Jan IV
en Jacoba, die nu naar Henegouwen trekt.
Filip de Goede, de adel en de steden zijn niet akkoord,
zodat het in Brabant tot een open oorlog komt met Jan
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IV. De medestanders van Jan IV worden uit Brussel en
Leuven verbannen.
Filip van St.Pol, broer van Jan IV, wordt door de Steden
als Ruwaert - goeverneur - van Brabant aangesteld. Hij
probeert het verloren land terug te winnen, maar moet
het opgeven na een aanval op Geertruidenberg. In 1420
wordt Filip bevestigd als ruwaard. De aanhang van Jan
IV zet een samenzwering op touw en zet Jan IV terug in
het zadel in Brussel, zodat Filip wegtrekt. Een nieuwe
opstand brengt Jan IV tot toegevingen, maar van beide
zijden volgen verdachtmakingen, vervolgingen en
terechtstellingen.
Filip van St.Pol geeft Brussel dan een nieuw politiek
statuut en Jan IV komt terug. Hij erkent zelfs Filip en
zijn voorbije bestuursdaden. Toch blijft er een
onzekerheid hangen en de ambachten komen terug in
opstand. Beide leiders geraken in paniek en uit schrik
leveren ze de patriciërs over aan de ambachten. Velen
worden terechtgesteld. Het resultaat is dat Jan IV op alle
gebieden toegeeft, het nieuwe politieke statuut wordt
aanvaard en Filip neemt ontslag. Op aansporing van
Engelbert van Nassau wordt aan Jan IV voorgesteld een
universiteit te stichten in Leuven. Paus Martinus gaat
hiermee akkoord en verleent in 1425 de bulle.
Jan IV overlijdt in 1427 zonder erfgenamen. Filip de
St.Pol roept de Staten bijeen, krijgt een Blijde Intrede,
maar moet andermaal nieuwe toegevingen doen.
Bij het overlijden van Filip van St.Pol (1430) viel
Brabant aan Filip de Goede, hertog van Bourgondië.

De officiële hoofdstad van het Bourgondische rijk was
natuurlijk de stad Dijon. Brussel spaarde echter kosten
noch moeite om ervoor te zorgen dat de hertogen zich
ook in Brussel thuis konden voelen. Grote geldsommen
werden aangewend om het hertogelijk paleis op de
Koudenberg om te bouwen tot een vorstelijke residentie
met een prachtig wildpark (de huidige Warande). Filip
de Goede verbleef regelmatig in Brussel en stond op
goede voet met de stedelingen. Dit was echter minder
het geval bij zijn opvolgers Karel de Stoute
(1467-1477) en diens dochter Maria van Bourgondië
(1477-1482). Tijdens de regering van Karel de Stoute,
die een afkeer had van Brussel, werd de Rekenkamer
verplaatst naar Mechelen. Hierdoor werd Mechelen de
feitelijke hoofdstad van de Nederlanden. Tegen het einde
van de 15e eeuw bevond Brussel zich door zijn
prestigepolitiek in een benarde financiële situatie, die
pas werd rechtgetrokken onder Filip de Schone, zoon
van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van
Oostenrijk, een Habsburger. Toen Maria voortijdig
stierf nam haar echtgenoot Maximiliaan de regering van
het Bourgondische Rijk over. Dit stuitte echter op zwaar
verzet van Vlaanderen en Brabant. Na hevige onlusten
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Dit ging niet zonder problemen daar anderen de erfenis
Brabant opeisten. Op de eerste plaaats was er zijn tante
Margareta van Bourgondië, de weduwe van Willem IV
van Beieren/ Henegouwen die zichzelf een ‘betere’
erfgename vond. Ook kwamen Otto, paltsgraaf van
Mosbach/ Wittelsbach en zelfs Frederik van Oostenrijk
opdagen. Wij zien niet onmiddelijk in op welke grond.
Keizer Sigismund vond dat Brabant terug aan de kroon
moest komen, wegen uitsterven van het hertogelijk
geslacht.
Filip de Goede kon evenwel een akkoord sluiten met de
Staten van Brabant, zodat hij Brabant kon verwerven.
Het huwelijk van dochter Maria van Bourgondië met
Maximiliaan van Oostenrijk bezegelde de overgang
van Brabant (en Bourgondië) naar de Habsburgers. Na
de dood van beide hertogen in 1430 waren er geen
rechtstreekse opvolgers meer uit het Huis van Leuven en
werd Filip de Goede van Bourgondië (1396-1467)
gehuldigd als Hertog van Brabant. Filip de Goede kon
evenwel een akkoord sluiten met de Staten van Brabant,
zodat hij Brabant kon verwerven.
Het huwelijk van dochter Maria van Bourgondië met
Maximiliaan van Oostenrijk bezegelde de overgang
van Brabant (en Bourgondië) naar de Habsburgers. Na
de dood van beide hertogen in 1430 waren er geen
rechtstreekse opvolgers meer uit het Huis van Leuven en
werd Filip de Goede van Bourgondië (1396-1467)
gehuldigd als Hertog van Brabant.

moest Brussel zich echter overgeven en de regering van
Maximiliaan aanvaarden.
Een bijzondere episode situeert zich in de jaren
1456-1465. In Frankrijk komt het tot een ruzie tussen
vader koning Karel VIII en zoon Lodewijk XI. Deze
moet vluchten en vindt onderkomen aan het
Bourgondisch Hof, tenslotte familie. Hij komt onder
toezicht van de familie DeCroÿ. Lodewijk XI kan zijn
invloed doen gelden, waarbij kanselier Rollin aan de dijk
wordt gezet door Filip de Goede. Zoon Karel de Stoute
is daar niet gelukkig mee en benoemt de zoon van Rollin
aan zijn hof. Filip de Goede is zeer ontevreden en trekt
weg. Er ontstaan twee clans aan het Bourgondisch hof,
de Frans-gezinden bij Filip en de ‘Luxemburgers’ bij
Karel de Stoute.
Als Karel VIII overlijdt (1467) ontpopt Lodewijk XI
zich evenwel als een vorst met sterke expansieneigingen,
zodat Filip vlug vrede sluit met Karel, vooraleer ‘alles’
zou verloren gaan.

Hertogdom Brabant
Drang naar het Oosten
De effectieve macht van de hertogen van Brabant was in het
begin van de 12de eeuw beperkt tot de graafschappen
Leuven en Brussel. In de loop van de 12de eeuw legden de
hertogen zich toe op de aankoop of aanhechting van
enclaves binnen hun territorium. De drang naar het Oosten
van de hertogen van Brabant bracht hen in conflict met de
graven van Jülich en met de aartsbisschop van Keulen,
evenals met de bisschop van Luik. Vooral vanaf de regering
van Hendrik I (1190-1235) kreeg het Brabants territorium
geleidelijk vorm. De territoriale expansie verliep
hoofdzakelijk in noordelijke en oostelijke rich-ting. De
hertogen van Brabant streefden ernaar de noord-grens van
het hertogdom te verstevigen o.a. de stichting en uitbreiding
van vrijheden (b.v. Arendonk, Turnhout, Eindhoven). In het
oosten verwierf Hendrik I het graaf-schap Duras, de hoge
voogdij over de abdij van Sint-Truiden, een deel van
Maastricht en enkele kleine gebieden in de buurt van Maastricht. De aartsbisschop van
Keulen verpandde hem Sinzig en Duisburg aan de Rijn en
de hertog van Limburg erkende het graafschap Dalhem en
een reeks goederen tussen Maas, Rijn en Moezel in leen te
houden van de hertog van Brabant.
Tussen 1190 en de slag van Woeringen verliep de Brabantse
expansie naar het Oosten eerder moeizaam. De Limburgse
successie-oorlog was voor hen een welgekome gelegenheid
die zijn beslag vond in de slag van Woeringen (1288).
De prinsbisschop was de belangrijkste hindernis voor de
Brabantse uitbreiding naar het Oosten. Het Brabants gezag
in Maastricht vormde een blijvende doorn in het oog van de
prinsbisschop. Bij het vroegtijdig overlijden van keizer
Hendrik VI (1197) ontbrandde tussen de Duitse vorsten een
troonstrijd. Zij waren verdeeld in aanhangers van de Staufen
en van de Welfen. Daarop rukte de hertog van Brabant op
tegen Luik om de prinsbisschop tot het kamp van de Welfen

11- 27

te brengen. Hij veroverde de stad Luik en de prinsbisschop
vluchtte naar Hoei. In 1213 kwam prinsbisschop, Hugo van
Pierrepont (1200-1229) terug, gesteund door de graaf van
Loon en versloeg de hertog van Brabant bij Steppes. Zo
verwierf hij het graafschap Moha in de omgeving van SintTruiden, evenals een aantal burchten in het graafschap
Loon.
Wenceslas kon zijn bezittingen vervolgens uitbouwen met
aankopen, wat hertog Willem van Jülich en van Gelre niet
graag zag gebeuren. Ook de bisschop van Keulen was
hiermee niet erg opgezet. Een nieuw conflict tussen Brabant
en de Rijnlanden leidde uiteindelijk tot een oorlog en de
slag van Basweiler op 22 augustus 1371, waarbij Brabant
het pleit verloor en hertog Wenceslas zelfs werd gevangen
genomen. Keizer Karel IV kon hem onder dreiging vrij
krijgen. Toch gaven ze zich nog niet gewonnen. Zo probeert
Wenceslas nog steunpunten te vinden en te verwerven
tussen Maas en Rijn. Zo palmde hij de domeinen in van
Millen, Gangelt en Waldfeucht.
Er wordt dikwijls gesteld dat een voorname bekom-mernis
van deze hertogen de controle was over de weg Brugge Keulen, zeer belangrijk voor de Brabantse economie. Men
mag evenwel niet vergeten dat zij ook de titel van hertog
van Neder-Lotharingen voerden en als rijksvorst poogden
zij hun macht van vorst in Neder-Lotharingen uit te breiden
en bevestigen. Tijdens de regering van Jan III werd dit
vooral tegengewerkt door de steden, omdat zij deze
‘Lotharingen-ambities’ te avontuurlijk vonden en tevens
veel te duur, evenals veeleer een hertoglijk ‘eigen-belang’.
De relaties met de bisschop van Luik waren dikwijls
eveneens gespannen, vooral omdat Luik een kerkelijke
jurisdictie had in Brabant. Het zal Filip de Goede zijn die
Brabant opnieuw zal stimuleren in 1430 om de oude droom
van de Oost-politiek nieuw leven in te blazen.

De Adel in Brabant
Aanvankelijk was het hertogdom Brabant een conglomeraat van verschillende territoria en rechten die progressief kon worden samengesmolten tot een aansluitend
geheel. Het centrum was het patrimonium van de graven
van Leuven, het graafschap Leuven enUkkel/Brussel.
In 1106 werd daaraan toegevoegd - althans in theorie het markgraafschap Antwerpen. De hertogen verwierven in de 12e eeuw de controle over een aantal
kleinere domeinen, zoals Grez, Geldenaken, Brunengeruz, Aarschot en Duras, evenals heerlijkheden als
Grimbergen, Breda en Edingen. Voogdijen over abdijen
en kerken werden verkregen door toedoen van keizer
Koenraad III wat hun macht sterk vergrootte.
Het markgraafschap Antwerpen werd verkregen samen
met de titel van hertog van Neder-Lotharingen, doch zij
moesten fel knokken om hun gezag aldaar te vestigen,
vooral tenoverstaan van de opkomende graven van
Holland, Gelre en Kleve en de adel in de mark zoals
deze van de meierij van ‘s Hertogenbosch.
Zij slaagden er ook in de lokale aristocratie progressief
voor zich te winnen, hoewel dit niet zonder slag of stoot
verliep. De heren van Breda, Diest en Mechelen
controleerden hun eigen gebieden tot de rechtspraak toe.
Met deze van Grimbergen hadden ze het moei-lijker, wat
militair werd beslecht (Croenen).
Over de oudste adel in Brabant zijn de bronnen zeer
schaars en verspreid. Vermoedelijk ‘ontsproten’ uit de

mero-vingische grootgrondbezitters heeft men daarover
slechts zwakke aanknopingspunten. Gertrudis, dochter
van Pepijn II en Ittre, verkreeg als abdis van de abdij van
Nijvel grote domeinen. Dit is nagenoeg het enige
voorbeeld van die overgang. Andere onduidelijke
edellieden zijn bv. Adelard, heer van Meerbeek (c880),
Guitbertus (van Watermael), die een schenking doet aan
de abdij van St.Martin van Tours, Johannes als graaf van
Halle (978), Alpaïdis, gravin van Brunen-geruz, gehuwd
met Gerard van Lotharingen en sticht-ster van het
kapittel van Hoegaarden (c980). Ook de graven van
Aarschot (niet voor 1125) en de graven van Leuven
uiteraard komen dan te voorschijn.
De opkomst van de brabantse adel in de 11e - 12e eeuw
kan uitgemaakt worden uit de kerkelijke domeinen, de
grafelijke domeinen en anderen (Verbesselt).
Een groot aantal abdijen hadden domeinen in het
hertogdom, domeinen die dan onttrokken zijn aan het
gezag van de hertog, voor zover ze daar geen
voogdijrechten hadden. De abdijen van Nijvel, Bergen
(St.Woutruide), Cornelimünster bij Aken, Lobbes,
St.Amand-les-Eaux, Corbie, StVaast van Atrecht waren
de voornaamste. Ook had het kapittel van Aken
Vilvoorde in bezit en deze van Zinnik domeinen te
Evere, Schaarbeek en Buizingen. Een aantal van deze
domeinen kwamen later op soms onduidelijke wijze in
handen van lokale heren. Zo slaagden de heren van Aa,
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de kasteleinen van Brussel, de heren van Wezemael en
deze van Kraainem erin om delen te bemachtigen.
De heren van Edingen als voogd van het St.Woutruidekapittel konden domeinen van deze abdij verwerven
door ‘handige’ politieke zetten. Anderzijds bleef Puurs
van de Cornelimünster-abdij, tot deze genoodzaakt
waren deze te verkopen aan de heer van Traynel,
verwant aan de Perwez, die het dan doorgaf aan de abdij
van Hemiksem. Puurs heeft dus nooit een eigen heer
gehad.
De heren van Rotselaar en Wezemael evenals deze van
Bijgaarden en Dongelberg hebben zich kunnen opwerken en zich met wisselend succes kunnen handhaven.
Anderee voorbeelden zijn de heren van Heverlee die een
uitgebreid domein konden verwerven ten koste van de
abdij van Corbie en de heren van Huldenberg eveneens
ten koste van Corbie.
Van de hertoglijke domeinen konden er weinig zich
opwerken. De domeinen van de heren van Asse,
Merchtem, Overijse, Ukkel, Stalle en andere gingen over
naar de hertog, meestal door het uitsterven van de
families. Bij andere domeinen dient vermeld de
progressieve opkomst van het kastelijnen-geslacht van
Brussel, de heren Van Aa-Anderlecht. Zij konden
bezittingen verwerven uit de abdij van Zinnik te Evere,
Schaarbeek en Buizingen. Ook andere konden zich
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tijdelijk opwerken zoals Halle, Wolvertem en vooral de
Grimbergens.
In de 14e eeuw bestond de brabantse adel eigenlijk uit
drie groepen. Vooreerst de landsheren en verwanten van
het hertogelijk geslacht, de grote vazallen als de heer
van Kuyck, de Berthouts, de heer van Wallain evenals de
families van Wezemael en Rotselaar, en tenslotte de
gewone ridders, van wie enkelen wel een bescheiden
heerlijkheid bezaten (Van Uytven).
Bekend is dat uitbreiding van het domein kon worden
verkregen door huwelijk, prinselijke dienst, soms door
aankoop en eventueel als oorlogsbuit. Verliezen kon
door sterfgeval met afwezigheid van mannelijke
erfgenamen, finantieel wanbeheer en ook door hoge
afkoopsommen bij krijsgevangenschap. Voorbeeld is de
heer van Jauche. Gevangen genomen in Nancy (1477)
diende hij 3000 lb. te betalen waardoor hij de
heerlijkheid Asse en Wuustwezel moest verkopen in
1478 en Hierges in 1488. Zijn heerlijkheid Jauche moest
hij daarenboven met renten belasten zodat deze ook van
de hand diende gedaan te worden in het begin van de
16e eeuw. Verschillende geslachten zijn alzo verdwenen
(Van Uytven).

ACHTERGRONDEN bij de HUWELIJKEN der HERTOGEN van BRABANT
(VAN GODFRIED I TOT HENDRIK III (1106-1261)

Huwelijken der middeleeuwse vorsten verraden steeds
een politieke bedoeling. Bij de hertogen van Brabant is
dit vrij duidelijk.
Godfried I met de Baard (1095-1139) huwt met Ida
van Chiny rond 1100, teneinde een alliantie te
verwezenlijken met het huis van Namen om de
zuidgrens van Brabant te verzekeren en het probleem
Brugeron van de baan te helpen. Als weduwnaar zal hij
huwen met Clementina van Bourgondië, weduwe van de
graaf van Vlaanderen, Robrecht II, teneinde een alliantie
in het westen te verkrijgen met een deelname aan de
regeling der vlaamse problemen na 1128. Zijn zuster,
Ida, huwt de graaf van Henegouwen, Boudewijn II in
1084, een politieke alliantie om deze grens van Brabant
te vrijwaren. Een dochter, Adeliza, wordt in 1171
geschonken aan de koning van Engeland, Hendrik I,
teneinde betere betrekkingen met Engeland te
bewerkstelligen, de economische banden aan te halen en
om Antwerpen te kunnen steunen. Als weduwe zal zij de
graaf van Arundel huwen, een later machtige dynastie.
Ida huwt in 1128 Arnold van Kleve, dit met economische doeleinden in het Rijnland.
Godfried II (1106-1142) huwt Lutgart van Sulzbach in
1139, als alliantie met Koenraad II van Duitsland, om
een wederzijds geschil op te lossen.
Godfried III (1141-1190) huwt in 1155 de dochter van
de graaf van Limburg, Mathilde, om een einde te stellen
aan een langdurig conflict tussen beide huizen, o.a. over
St.Truiden. De bruidschat geeft Brabant belangrijke
territoriale aanwinsten. Als weduwnaar huwt hij een
dochter van de graaf van Loon, Imagina, andermaal om
meer vat te hebben op St.Truiden.

Hendrik I (1165-1235) huwt in 1180 een dochter van de
graaf van Boulogne, Mathilde, in een complex politiek
en economisch spel omheen de relaties VlaanderenBrabant, waarbij ook de bruidschat niet min is. Zijn
dochter Margareta huwt in 1206 Gerhard IV, graaf van
Gelre, waarbij zijn doelstelling is een politiek van
expansie in de richting van de Rijnlanden, en de
economische belangen der Brabanders in het Noorden.
Als weduwnaar zal Hendrik I in 1213 een dochter van
koning Filip-August van Frankrijk huwen. Hierbij wou
hij meer aanleunen bij Frankrijk ingevolge de crisis in
Duitsland (cfr.Bouvines). Ook speelt hij hoog spel en
verkrijgt de erkenning van jus brabantinum, waarbij
vrouwen het graafschap kunnen erven. Toch poogt hij in
deze periode de duitse kroon te bekomen.
Dochter Mathilde huwt in 1212 Hendrik I, paltsgraaf aan
Rijn, en de andere dochter, Maria, huwt Otto van
Braunschweig die later keizer (Otto IV) wordt. Hendrik I
speelt dus duidelijk op twee fronten, oost en west.
Hij brengt zijn zoon Hendrik II (1207-1248) in een
huwelijk met Maria van Zwaben-Hohenstaufen, andermaal als toenadering tot het oosten, met belangrijke
voordelen zowel in territoria als economisch.
Nog een dochter, Adelheid, zal in 1218 Arnold graaf van
Loon huwen, om een conflict te beeindigen, en Maria,
de weduwe van Otto van Braunschweig, zal in 1220 de
graaf van Holland huwen, Willem I, met als doel
economische invloed te verkrijgen in het Rijnland,
waarbij een belangrijke bruidschat wordt ingehaald.
Mathilde wordt als weduwe dan in 1224 ook met Floris
IV, graaf van Holland gehuwd, uiteraard met dezelfde
bedoelingen, wat implicaties zal hebben wanneer deze
graaf van Holland een gooi doet naar het engelse
koningschap.
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Adelheid, als weduwe van de graaf van Loon, wordt
uitgehuwelijkt aan Willem IX, graaf van Auvergne, een
slachtoffer van de gebiedspolitiek van koning FilipAugust, waarbij hij zo in het engelse kamp overgaat.
Een andere dochter Elisabeth wordt gebonden aan de
graaf van Kleve, waarbij eveneens politieke bedoelingen
zijn voor invloed in het Rijnland. Daarbij moet vermeld
worden dat een dochter van Aleydis, Maria, Walter VII
Berthout zal huwen, waarbij belangrijke dokumenten
worden opgesteld in verband met de handel tussen
Antwerpen en Mechelen.
Op een ‘hoger niveau’ komen de huwelijken der
dochters van Hendrik II, wanneer Mathilde met
Robrecht van Artois huwt in 1237, wat
nauwere
betrekkingen inluidt met Frankrijk, terwijl de macht der
duitse keizers afbrokkelt. Hendrik II zelf, als weduwnaar
van Maria van Hohenstaufen, huwt dan de dochter van
de markgraaf van Thuringen, Sofia, waarbij hij de
belangen van Brabant wou veilig stellen tegenover de
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aartbisschop van Keulen en tevens meer invloed te
verkrijgen in het grensgebied.
Een zoon van Godfried I van Leuven-Gaasbeek, Arnold
van Brabant, krijgt de gebieden van zijn broer Hendrik
II in apanage, met name de heerlijkheid Gaasbeek en
van Herstal. Godfried I was uitgehuwelijkt aan de
dochter van de heer van Oudenaarde, Maria de
Baucignies, met successie voor ogen. De afstammelingen hiervan zullen, de ene de erfgename van
Grimbergen, huwen en de andere de erfgename van
Breda, Isabelle van Beveren. Het lijdt geen twijfel dat dit
een versteviging van de interne banden in het hertogdom
voor ogen had.
Uitgewerkt op basis van een gepubliceerde samenvatting
van de thesis van Dietvorst Nicole - La politique
matrimoniale et familiale des ducs de Brabant - 1970.
Het origineel dokument is beschikbaar als microfiche in
de biblioteek van de Universiteit Brussel
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Collegiale Kerk St.Pieter te Leuven - Boven: Grafmonument van Machteld van Boulogne (1159-1210),
echtgenote van Hendrik I, en dochter Maria van Brabant (1191-1260) - Onder: Grafmonument van hertog
Hendrik I van Brabant (1165-1235) Foto’s van de auteur, met de welwillende toelating van de Musea van Leuven, waarvoor dank.
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STANDPUNT
De Abdij van Affligem, de Paltsgraven en het Landgraafschap Brabant
De eigentijdse en latere literatuur in Brabant laat niet na
de graven van Leuven op te hemelen als stichters en
latere weldoeners van de abdij van Affligem. Een nadere
lezing van de ‘officiële’ oorkonden en brieven aangaande de stichting van deze abdij bevatte wel een aantal
elementen die dit niet tenvolle konden bevestigen, zodat
enkele dokumenten zelfs als vervalst werden beschreven.
Een doorgedreven linguistische studie van de oorkonden
en brieven gecorreleerd aan vaststaande feiten en data
heeft F.Van Droogenbroeck in de mogelijkheid gesteld
een klare kijk te bekomen over wat er zich rond de
stichting afspeelde, maar daarenboven over de vroegste
geschiedenis van wat later het hertogdom Brabant is
geworden.
Het ziet er naar uit dat grote delen van het gebied tussen
Schelde en Zenne oorspronkelijk in handen waren van
het huis van Verdun, en wel van Gozelo I, hertog van
Lotharingen, waar hij ook markgraaf was van Ename.
Gozelo had twee dochters. De eerste, Oda, huwde graaf
Lambert II van Leuven en de andere, Mathilde, Hendrik
de Monnik, later Furiosus genaamd, paltsgraaf aan
Rijn9 . Het allodium waarop de abdij van Affligem is
gebouwd bevond zich in 1084 in gedeeld bezit van
paltsgraaf Herman II en de twee oudste zonen van
Hendrik II van Leuven, en werd dus uit gemeenschappelijke voorouders verkregen, het huis van Verdun. Het
kwam dus geenszins uit de uitzet van Gerberga van
Lotharingen.
De zoon van Mathilde, Herman II werd paltsgraaf, maar
was nog minderjarig bij zijn aantreden. Voogd werd de
machtige aartsbisschop van Keulen, Anno. Hij gaf dus
toelating aan de zeven monniken, een bekeerde roversbende, om de grond rond Asse in gebruik te nemen voor
het bouwen van de abdij, waarbij Herman II dus als
eigenlijke stichter naar voren komt. Hij was overigens
nadrukkelijk aanwezig in de hele ontstaansperiode
(1062-1085). Herman II huwde Adeila van Orlamünde,
een achterkleindochter van graaf Lambert I, vandaar de
verwarring, zowel met de andere Adeila’s, als met de
graven van Leuven bij de stichting. Het allodium werd
door keizer Hendrik IV op de dag van zijn kroning in
1084 vrijge-geven.
Bij de oprichting van een landgraafschap was het de
intentie van de Duitse keizers het betrokken grondgebied
aan een tussenliggend feodaal echelon te ontnemen. Dit
gebeurde met de hertogdommen, maar ook bij paltsgrafe-lijke en rijksbisschoppelijke territoria. Keizer
Hendrik IV heeft in 1085 het concept van het landgraafschap voor het eerst in Brabant beproeft. Chronologisch en institutioneel sluiten de eerste oorkondelijke
vermeldingen van de Brabantse patriae comes (juli
1086) aan bij het ontstaan van andere Lotharingse
landgraafschappen.
Twee Lotharingse landgraafschappen, Brabant en Hochstade blijken van oorsprong uit rijksgoed, maar gedeeltelijk ook een paltsgrafelijke of rijksbisschoppelijke
factor gemeen te hebben. Het tweede kenmerk is zeker
geen toeval. In 1060-1061 vielen al eens de ambtslenen

van de geëxcommuniceerde en waanzinnig verklaarde
paltsgraaf
Hendrik I aan het rijk terug. Grote delen van het Lotharings paltsgraafschap werden toen ingepalmd door aartsbisschop Anno II van Keulen, die zich tegelijk opdrong
als voogd over de minderjarige koning Hendrik IV en de
nog onmondige paltsgraaf Herman II. Met de noodlottige dood van paltsgraaf Herman II in 1085 - hij
sneuvelde in de Slag van Daelhem door een lanssteek
van graaf Albert III van Namen - viel het doek definitief
over het Ezzonen-imperium. De beschikking over het
verweesde palatinaat van Lotharingen, samen met een
reeks vacante ambtslenen en kerkelijke voogdijgebieden, gaf noodgedwongen een krachtig impuls aan
de territorialiserings-politiek van Hendrik IV.
De bewustwording over de grafelijke bevoegdheden van
paltsgraaf Herman II opent in Brabant bij analogie de
mogelijkheid om een uitleg voor de patriae comes-titel
van Hendrik III van Leuven te enten op het abrupt
afgebroken paltsgrafelijk bewind en het vrijkomen van
het beneficium. In Brabant is het hertogelijk gezag na de
dood van Gozelo de Grote (†1044) indien al niet
afwezig, dan toch eerder institutioneel zwak. Na de
moord op hertog Godfried met de Bult (†1076) had
Hendrik IV het hertogschap van Neder-Lotharingen zelfs
naar zich toe getrokken. Dit maakt dat bij de implosie
van het Lotharingse palatinaat de Duitse keizer in
Brabant vrijwel geen hinder meer ondervond van
tegenstrijdige hertoge-lijke aspiraties. Met de aanstelling
van Hendrik III van Leuven tot landgraaf heeft Hendrik
IV het moment aangegrepen om de territorialisering in
definitief onom-keerbare proporties te stuwen. Een
eventuele residuele bevoegdheid van de hertog van
Neder-Lotharingen binnen de grenzen van de oude gouw
Brabant werd toen volledig werd opgeheven.
De patriae comes Bracbatensis-titulatuur waarmee graaf
Hendrik III van Leuven aanheft in zijn Affligemse
oorkonden, betekent vrijwel zeker ‘landgraaf van
Brabant’. De bijzondere titel vindt een aanneembare
verklaring in de territorialiseringspolitiek van keizer
Hendrik IV bij het ontvallen van paltsgraaf Herman II.
Brabant is wellicht het oudste landgraafschap uit het
Duitse Rijk.
Graaf Godfried I van Brabant noemde zich nog steeds
graaf, maar zijn zoon noemde zich zowel hertog van
Lotharingen als hertog van Brabant. Het lijkt erop dat de
overgang in deze titulatuur ergens een grond moet
hebben.
In vier van oorkonden wordt het bewuste landgraafschap
uitdrukkelijk Brabant geheten, wat erop wijst dat de
landgraventitel wel degelijk betrokken is op het graafschap Brabant.
Er komt een traditie waarbij de (Brabantse) landgrafelijke hoedanigheid werd gestipuleerd zodra er specifiek over de regio ten westen van de Zenne werd geoordeeld of ingeval de benadrukking van de daar van kracht
zijnde jurisdictie, wat als karakteristiek voor het
grafelijk gezag beschouwd kan worden. Dit accentueert
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het bijzonder institutioneel statuut van het landgraafschap Brabant.
Het ruim een eeuw lang aanhouden van een onderscheid
tussen twee territoriale jurisdicties kan in de betrokken
periode enkel verklaard worden door het bestaan van
twee afzonderlijke territoriale entiteiten onder de graven
van Leuven tijdens de 11e en 12e eeuw. Het abrupte verdwijnen van de landgrafelijke titulatuur situeert zich
vreemd genoeg bij het ontstaan van een ander institutioneel fenomeen, het hertogdom Brabant.
Graaf Hendrik III is de enige graaf van Leuven die de
Brabantse landgrafelijke titulatuur in het openingsprotocol van zijn oorkonden heeft gevoerd, namelijk in
de twee schenkingsbrieven voor de abdij van Affligem.
Bij zijn opvolgers openbaart de landgrafelijke waardigheid zich alleen via clausules in het dispositief van hun
oorkonden. Het valt op dat dit zich in een zestal charters
gebeurde door de toegevoegde formulering tamquam
patriae dominus in de 12e eeuw. Het herhaaldelijk
gebruik van ‘tamquam’ lijkt er op te wijzen dat de
Brabantse juris-dictie in een supplementaire hoedanigheid bij het hertog-schap werd uitgeoefend. Deze
eigenaardigheid vindt een passende verklaring in de
bijzondere kenmerken van een landgraafschap. Vermits
een patriae comes in de Duitse definitie niet ondergeschikt was aan het hertogelijke, paltsgrafelijk of rijksbisschoppelijk gezag, maar integendeel evenals deze
intermediaire gezagsdragers rechtstreeks aan de koning
leenhuldeplichtig werd, moet dit instituut vanaf de
aanstelling van de graven van Leuven tot hertog van
Neder-Lotharingen (1106) onvermijdelijk tot tweeslachtige situaties aanleiding hebben gegeven. De hertog
fungeerde van dan af immers ook als graaf in een
landsgedeelte waar de Duitse keizer voorheen maatregelen had getroffen om het hertogschap als feodaal intermediator uit te schakelen. De zeldzame charters waarin
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de hertog zich in het openingsprotocol aanvullend graaf
van Brabant betitelde, zal men dan anders moeten gaan
evalueren.
Van hertog Godfried I bestaat één brief waarin hij
spreekt als dux Lotharingie comesque Brabantiae. Hij
bevestigde alsdan de schenking van een eigengoed te
Bollebeek aan het klooster van Meerhem (bij Aalst)
binnen Rijks-Vlaanderen.
Rekening houdend met de specifieke rijksleenkenmerken van een landgraafschap is de toevoeging van de
titel van graaf van Brabant aan de gebruikelijke
hertogelijke titulatuur gewettigd. Het landgraafschap
was niet ondergeschikt aan het hertogschap en als
landgraaf was hij leenhulde verschuldigd rechtstreeks
aan de keizer.
Dit wijst erop dat tot diep in de 12e eeuw een landgraafschap Brabant heeft bestaan en in de oorkonden kan
worden teruggevonden. Men mag dus geenszins de
graafschappen Leuven, Brabant en Brussel gelijkstellen.
De hertogelijke titel komt wel op in de periode
1183-1184. Alsdan tekent Hendrik I als dux Brabantiae.
De instelling gebeurde daadwerkelijk door de keizer,
uiteraard voor een rijksleen en wel in het landgraafschap. De assimilatie van het landgraafschap voltrok
zich pas in de 13e-14e eeuw, naarmate het hertogschap
het samenhorigheidsgevoel kon opwekken. Dit feodum
was zelfs onttrokken aan het hertogschap van
Lotharingen. Zo ziet men naar wat het paltsgrafelijk
goed is geëvolueerd.
De vermeende karolingische afkomst van het Leuvense
en Brabantse eigengoed omvat dus geenszins de allodia
ten Westen van de Zenne. Dit wijst er op dat de graven
van Leuven aldaar niet regeerden, zelfs na de aanwinst
van Brussel.
(Vrij naar Van Droogenbroeck)
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Het Weten Waard

Adeliza van Leuven, Koningin van Engeland
weduwegift mee, inclusief het kasteel van Arundel.
Koning Stephen benoemde William van Aubigny tot
Earl van Arundel en van Lincoln.

www.arundelcastle.org
Een dochter van graaf van Leuven, Godfried met de
Baard, Adeliza/Adelheid van Leuven (1103-1151)
trouw-de op 2 februari 1121 met koning Hendrik IBeauclère -van Engeland (1068-1138). Hij was de
jongste zoon van Willem van Normandië en weduwnaar
van Eudgyth/ Edith van Schotland (†1148).
Adeline was toen ongeveer 16 jaren oud en Hendrik
zowat 53 ! Diens voornaamste bekommernis was een
mannelijke erfgenaam te hebben. Een zoon uit zijn
eerste huwelijk, William, was overleden door verdrinking bij een schipbreuk in 1120. Daarenboven had hij
zowat 23 bastaard-kinderen, het grootste aantal van alle
engelse koningen. Adeline bracht hem evenwel geen
kinderen.
Adeline was beschermvrouwe van literatuur. Verschillende werken, zoals de ‘bestiary of Philip de Thaon’
werden haar opgedragen. Ook de Shaftesbury Psalter, nu
in het bezit van de British Library, werd door haar
besteld en uitgevoerd in het Arundel-kasteel.
Bij de huishouding van koningin Adeline hoorden verschillende lotharingische ‘geleerden’, zoals een Godfried
en een Simon, die later bisschop van Worcester werd.
Na het overlijden van Hendrik I (1138) trok Adeliza zich
terug in een naburig klooster te Wilton bij Salisbury.
Toch verliet zij het klooster in 1139 en trouwde met
William van Aubigny, één der voornaamste adviseurs
van Hendrik I. Bij dit huwelijk kreeg ze haar

De Shaftesbury Psalter, nu in de British Library
Samen kregen ze zeven kinderen die overleefden tot op
volwassen leeftijd. Hun achterkleinzoon was één der 25
‘garantuees’ van de Magna Charta.
Na het overlijden van haar tweede echtgenoot verbleef
ze in haar laatste jaren in de abdij van Affligem, aan wie
ze meerdere gronden, zelfs uit Engeland, schonk. Zij
over-leed op 23 april 1151 en werd aldaar begraven
naast haar vader Godfried I (†1139). De graftombe werd
bij de Franse Revolutie vernield (1789).
Onder de afstammelingen in de Arundel, later FitzAlan
familie, telt men personen met een tragisch lot: Anna
Boleyn en Catherine Howard. Enkele latere afstammelingen werden geportreteerd door Antoon van Dijck.
Het kasteel van Arundel heeft een lange geschiedenis en
kan nog steeds bezocht worden.

Kasteel van Hertoginnedal
Het Kasteel Hertoginnedal (Val Duchesse) is gelegen op de grens van de Brusselse gemeenten Oudergem en
Sint-Pieters-Woluwe. Het domein kende een bewogen verleden met vele eigenaarswisselingen. In de 13e eeuw
stichtte de toenmalige hertogin Aleyde, weduwe van de hertog van Brabant Hendrik III, de St.-Anna priorij in de
vallei van de Woluwebeek. In dit klooster verbleef de eerste religieuze vrouwengemeenschap van de
Nederlanden die de regels van de heilige Dominicus volgde. De Zalige Margaretha (?-1277) was een dochter
van Hendrik II van Brabant. Zij werd abdis van het klooster. Tijdens de 16e eeuwse godsdienstoorlogen liepen de
gebouwen zware averij op. In 1760, onder Maria-Theresia werd het geheel uitgebreid met een priorinnenkwartier
in de stijl Lodewijk XVI. Dit laatste kreeg snel de huidige benaming "Kasteel Hertoginnedal". Tot aan de Franse
overheersing van onze streken verbleven er religeuzen. Daarna verkocht als ‘zwart’ goed, vaak van eigenaar
wisselend, kwam het geheel in handen van baron Charles Dietrich die het restaureerde en uitbreidde.
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De Stichting van de Universiteit te Leuven 1425
De universiteit te Leuven werd in 1425 met een
pauselijke volmacht gesticht door hertog Jan IV van
Brabant (1403-1427) als een brabants Studium
Generale. Het was in de Nederlanden de eerste en enige
universiteit, tot in 1560 de universiteit van Douai (later
overgegaan naar Rijsel) werd gesticht en Leiden in
1575.
Verschillende factoren hadden hiertoe aanleiding
gegeven.
Sedert tientallen jaren verkeerde de Stad Leuven in een
politieke en economische crisis, vooral omwille van de
wever-opstanden. Leuven was wel sedert 1318 de
hertogelijke residentie, maar dit werd overgebracht naar
Brussel. Er werd gezocht naar een oplossing om de stad
Leuven nieuw leven in te blazen.
De gunstige geografische ligging, de relatief rustige (?)
atmosfeer en de wens van het brabants-nederlands
patriciaat om een universiteit te hebben waren de eerste
factoren. Ook het vrij hoog aanzien van het brabants,
later bourgon-dische huis speelde mee. De secretaris van
hertog Jan IV, Edmund de Dynter (1370-1448), had
blijkbaar dit idee vooropgesteld. De stedelijke
magistratuur was akkoord om de materiële kant op zich
te nemen, gesteund door het kapittel van St.Pieter.
Daar toenmalig alle onderwijs onder de kerkelijke
bevoegdheden vielen, werd een verzoekschrift gericht
aan paus Martinus V (R.1417-1431) door de voorzitter
van de hertogelijke raad, Engelbert I van Nassau
(1380-1442). Hierop gaf de paus apostolische volmacht
aan hertog Jan IV om de universiteit te stichten, door
zijn pauselijke bulle ‘sapientiae immarcessibilis’, op 9
december 1425. Dezelfde privilegies werden verleend
zoals aan de universiteiten van Parijs, Oxford, Cambridge, Bologna, Keulen en Leipzig - zo vermeld in de
bulle -. Het gaf toestemming om vier faculteiten op te
richten, artes (filosofie en natuurwetenschappen), civiel
recht, kanoniek recht en geneeskunde. Daarbij hoorde
volledige autonomie en privilegies als vrijstelling van
belastingen. De rector kreeg daarbij volledig zelfstandig
de burgerlijke en strafrechtelijke rechtspraak over
personeel en studenten aan de universiteit.

De eerste officiële bijeenkomst van het akademisch
korps van de universiteit had plaats op vrijdag 6
september 1426. Het korps omvatte de rector, vijf
rechtsgeleerden van wie twee doctores, een medicus en
acht magistri artium. In aanwezigheid van de eerste 12
professoren, overwegend vanuit Parijs en Keulen
overgekomen, kon de volgende dag de door de paus
aangestelde rector Willem Neefs, scholaster van het
St.Pieterskapittel, plechtig de Universiteit open
verklaren bij de Misviering in de St.Pieterskerk te
Leuven. De feestrede werd uitgesproken door Nikolaus
Doeser (ook meester Claes of Nikolaas van Prüm
genaamd), van de fakulteit kanoniek recht, in
aanwezigheid van de hertogelijke raad vertegenwoordigd door Jacob van Bourbon, heer van Préaux, Jan
van Wezemael, maarschalk van Brabant en Walter II
vander Noot, van het brussels patriciaat. Waren ook
aanwezig de abten Daniel Rogge van de abdij van
Vlierbeek, Johan Jacob van Villers, Gerard van
Goedsenhoven van Heverlee-Park, Hendrik van
Montenaken van Heylissem, Johan Geeraerts van
Tongerlo en Daniel Laakman van Averbode.
Daarenboven ook nog Gautier Moelgaert, proost van
St.Geertrui van Leuven, Anselmus Fabri van Antwerpen,
provinciaal der Augustijnen, en twee raadsheren, Gerard
van Graeve van Leuven en Hendrik van Wilsele.
Op deze zelfde dag van 6 september 1426 stond de
Leuvense magistratuur alle rechtsmacht over de leden
van de universiteit af aan de rector, en een maand later
deden de kanunniken van St.Pieter hezelfde.

Op 18 augustus 1426 maakte hertog Jan IV officieel de
oprichting bekend en kondigde de opening van de
universiteit aan voor 2 oktober 1426. Hij bevestigde
hierbij tevens de privilegies op 28 augustus en 7
november 1426. Hij droeg ook de rechtspraak over aan
de rector. De paus stelde een beschermcomité aan met de
bisschop van Utrecht, de abt van Tongerlo en de dekaan
van St.Pieters Leuven. Aanvullend werden op 1 mei
1428 benoemd de proost van de St.Geertrui-abdij en de
dekaan van St.Goedele Brussel. Paus Eugeen IV (R.
1431-1447) verving wel op 3 november 1431 de
bisschop van Utrecht en de deken van St.Goedele door
de abt van St.Pieters-Blandijn van Gent en de domdeken
van Keulen.

Einde 1431 stuurde de rector en de magistratuur,
gesteund door Filip de Goede, nu ook hertog van
Brabant, een suppliek naar Rome met de vraag om
academische graden in de theologie te mogen verlenen.
Dit werd door paus Eugeen IV ingewilligd op 7 maart
1432. Hierdoor werd het Studium een ‘volwaardige’
universiteit.

De eerste notaris en pedel van de faculteit artes
(filosopfie en natuurwetenschappen) was Simon van
Oudorp, voormalig pedel in Keulen. Overigens had een
afvaardiging van Leuven in Keulen een aantal
professoren aldaar een leerstoel te Leuven aangeboden.
Hendrik van Herentals de Mera, werkzaam in ‘s
Hertogenbosch was afgestudeerd in Keulen voor
kanoniek recht, Johan Graasbeek uit Maastricht voor
burgerlijk recht, eveneens afgestudeerd in Keulen en
Johan van Neel, geneesheer afgestudeerd in Parijs.
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