
GRAAFSCHAP HENEGOUWEN

700-1450
Een gedeelte van het oude graafschap Henegouwen is tegenwoordig een provincie van België. Het grenst aan  Frankrijk en  is 
ongeveer 3.787 vierkante km groot. In de Middeleeuwen was  het graafschap Henegouwen vele malen groter en omvatte tevens 
stukken van het huidige Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Henegouwen grensde aan Vlaanderen (Noorden), Brabant en Luik 
(in het Oosten) en Rethelois en Thiérache in het huidige Frankrijk, in het  Zuiden. Zo hoorde ook  Valenciennes in het  huidige 
Noord-Frankrijk (tot 1678) bij Henegouwen.

Het graafschap Henegouwen vindt zijn oorsprong in een 
gebied rond een gallo-romeinse civitas der Nerviërs. Dit 
gebied werd voor de 10e eeuw ‘Comté des Nerviens’ 
genoemd. Tijdens het Frankisch tijdperk werd de naam 
pagus Fanomartensis gebruikt, naar een laat-romeinse 
burcht in Famars, nu een ‘dorp’ ten zuiden van Valen-
ciennes. Vanaf de 10e eeuw wordt dan de naam pagus 
Hainoënsis,  vermoedelijk in verband te brengen met de 
rivier de Haine.  Een andere verklaring zou zijn dat 
Noord-Gallië Hagenau (dichtbebost gebied)  wordt 
genoemd, vanwaar Hayinnau, wat dan de naam gaf aan 
de Haine.
De Haine was aanvankelijk de noordgrens van de pagus 
Hainoensis. Nochtans was er vlug een uitbreiding langs-
heen de rechter oever. De Schelde was de westgrens, 
maar zowel in het zuiden als in het oosten was er geen 
natuurlijke grens, die het gebied kon afbakenen 
tegenover de Cambresis en de pagus Lommensis 
(Namen).

Kaart van Henegouwen ten tijde van de gemeenten.
Uit Rolland

Voor de Reniers

Graaf Enguerrand, houder van Gent, Kortrijk en 
Doornik, in 866 in ongenade gevallen, zou wellicht 
dezelfde persoon kunnen zijn die door Karel de Kale in 

686 en 870 werd beleend. Mogelijks zou hij 
Henegouwen hebben gekregen als compensatie voor zijn 
vroegere gebieden. In 880 evenwel, bij het Verdrag van 
Ribemont,  gaat Henegouwen definitief over naar het 
Oostrijk.
Renier I, een kleinzoon van Lotharius I, wordt meester 
in Henegouwen op het einde van de 9e eeuw. In 898 valt 
deze in ongenade en Henegouwen wordt toevertrouwd 
aan de graaf van Liuhgau Segard/Sigard. Hij wordt als 
graaf van Henegouwen gemeld tussen 908 en 920. 
Slechts in 925 krijgen de Regniers Henegouwen terug. 
Er is dus lange tijd een belangen-twist geweest tussen de 
families der Enguerrand en der Renier. Volgens 
Lecouteux is de chronologie der heersers over Hene-
gouwen dan als volgt:

843-870 Een onbekende graaf uit Lotharingen, 
  mogelijk Giselbert van Maasgouw, vader
   van Renier I en schoonzoon v. Lotharius I
870-880 Enguerrand I
880-898 Renier I, ontzet door Zwentibold in 898
898-920 Segard/Sigard van Liuhgouw, †920
921-924 Enguerrand II
924-932 Renier II, †932
932-957 Renier III Langhals, ontzet dr Bruno in 957
958-964 Godfried van Jülich, hertog v. Neder- 
  Lotharingen, †964
964-973  Richer-Richard van Liuhgau, †973
973-974         Garnier-Werner van Zulpichgouw en
   Oost-Hasbanië, †974
974-998         Godfried van Verdun †998

De Renieren

In het begin van de 10e eeuw was Lotharingen onder-
gebracht bij het Oost-Rijk, bij Lodewijk het Kind.
Een bron vermeldt als eerste graaf een zekere Sigehard, 
graaf van Luihgau, die ook graaf van Henegouwen 
moest zijn tussen 908 en 920.
Volgens VanderKindere, was Renier I graaf voor Sige-
hard, maar er zouden hiervan geen bronnen zijn.
In 921 wordt Karel de Eenvoudige afgezet, tengevolge 
de ‘affaire Haganon’.  Hij zou ook vermeld staan als 
graaf in Henegouwen.  In die periode is Giselbert hertog 
van Lotharingen en kon daar derhalve over beslissen. Hij 
zou dan Henegouwen aan Renier II, zijn broer,  hebben 
gegeven. In die periode valt Giselbert ook met een leger 
binnen in Namen (Berenger), toen ook van Renier I, en 
Kamerijk (graaf Isaac).
Vanaf de 9e eeuw zijn de graven van Henegouwen tot 
Mons (Bergen) te vinden, alsdan aan de noordelijke 
grens van de pagus. Het zijn de Renieren die hier de 
baas spelen. 



De Renieren bezaten verschillende allodiale heerlijk-
heden, lenen en grafelijke domeinen rechts tussen de 
Schelde  en de Maas, in Haspengouw tussen Luik en 
Leuven, rond Namen, aan de Samber, rondom Halle in 
Brabant en Bergen in Henegouwen, evenals domeinen in 
de Ardennen.  Zij hadden voogdijrechten over abdijen in 
het bisdom Kamerijk en Luik. Ook een aantal paleizen 
en kloosters zoals Meersen, Chèvremont,  Zulpich en 
Nijvel waren in hun bezit.  Boordevol ambitie hebben de 
verschillende generaties zich ingezet om hertog van 
Neder-Lotharingen te worden (zie hoofdstuk Lotha-
ringen).

Hertog Giselbert, de voorvader,  huwde een Liudolfingse 
Gerberga, die rechten op Brussel meekreeg als 
huwelijksgift.

Renier I Langhals (au Long Col) (c850-916), huwt een 
Alberada van onbekende afkomst. Samen hebben ze vier 
kinderen: Giselbert die hem zal opvolgen in 
Lotharingen, Renier II, een dochter Symphoriana die 
Berenger van Namen zal huwen en die samen de 
dynastie van Namen zullen stichten.  De laatste dochter 
huwt Nevelong1 .
Hij is een man van aanzien omwille van zijn uitgestrekte 
landerijen in de Ardennen en in de pagi van Hene-
gouwen, Brabant en Darnau.  Als hertog van Lotha-
ringen,  is hij  ook voogd van de abdijen van Echternach, 
Stavelot en St.Servaas in Maastricht, St.Maximin in 
Trier en nog Chèvremont. De burcht van Meersen is zijn 
eigendom.

Hij gaat een alliantie aan met koning Karel III de 
Eenvoudige tegen Zwentibold, aangestelde koning van 
Lotharingen. Na diens dood in 900 wordt hij heer en 
meester in de streek. Hij weigert keizer Koenraad te 
erken-nen en wordt vazal van Karel III die hem benoemt 
tot hertog van Lotharingen.
Hij verdeelt zijn gebied tussen zijn zonen. De oudste, 
Giselbert ‘krijgt’ Lotharingen en zijn tweede zoon, 
Renier II, wordt graaf van Henegouwen. Zijn 
schoonzoon was graaf van Lomme (Namen) en Darnau. 
In de Ardennen regeerden vele familieleden.

De tweede zoon van Renier I,  Renier II (895-932; R.
924-931) huwt Alice, een dochter van Richard I van 
Bourgondië.

Renier II annexeert Valenciennes en Bavay.  De familie 
der Renieren laveerde zowat tussen de diverse 
suzereinen, zowel de Duitse keizers als de Franse 
koningen. Dit gebeurt niet zonder kleerscheuren, vooral 
omdat ze vrij hoog mikken en de hertogelijke titel van 
Neder-Lotharingen nastreven.  De Schelde, dikwijls de 
grenslijn tussen de grote rijken, loopt overigens dwars 
door Henegouwen.
Hij heeft een ruzie met zijn oudste broer, Giselbert, 
wiens troepen zijn gebieden hebben vernield. Hij krijgt 
hulp van zijn schoonbroer Berenger, maar keizer 
Hendrik I herstelt de vrede.

Zijn oudste zoon Renier III (?-973; R.940-973) volgt 
hem op in 940.

Samen met zijn broer Rodolph komt hij in opstand tegen 
Otto I. Hij wordt verslagen door hertog Herman von 
Zwaben en onderwerpt zich (944), maar de twisten 
laaien weer op bij het aantreden van Koenraad de Rode, 
hertog van Lotharingen.
Gehuwd met een dochter van Lambert van Leuven/ 
Brabant, zal hij zijn schoonvader steunen bij diens 
conflict met Koenraad. Ook is hij bijzonder strijdvaardig 
tegenover de Hongaren, die de abdij van Lobbes hebben 
vernield.

Bekend is dat in 957 Renier III in opstand komt tegen de 
keizer en het pleit verliest.  Hij is niet zeer onderdanig 
tegenover Otto I, maar bekampt ook koning Lotharius 
van Frankrijk. Hoewel hij regelmatig conflicten heeft 
met de clerus, poogt hij de abdijenhervorming te 
steunen.  Hij heeft ook conflicten met aartsbisschop 
Bruno van Keulen die hem gevangen zet.  Zijn goederen 
worden verbeurd verklaard.  Ook zijn broer, Rudolf van 
Haspengau deelt in de klappen. Hij wordt verbannen 
naar Bohemen op beslissing van het Rijksdag van 
Keulen in 958.  De keizer splitst dan Henegouwen, en 
geeft enerzijds ‘le Montois’, rond Mons/Bergen en de 
Maasgouw aan Godfried, een beschermeling van Bruno 
en anderzijds ‘Valenciennes’  aan een Amaury of Arnoul.  
Men stelt dat Arnoul een zoon was van graaf Isaac van 
Kamerijk, neef van Amaury, maar tevens schoonzoon 
van Arnulf de Oude van Vlaanderen.
Deze Godfried van Verdun wordt later hertog van Neder-
Lotharingen (†964). Door keizer Otto I worden de 
gebroeders Renaud en Garnier benoemd. Zij zullen 
Henegouwen besturen van 958 tot 998. Deze laatste was 
graaf van Oost-Haspengouw. en zijn broer Renaud, 
allen van onduidelijke afkomst.
In Henegouwen wordt in 965 een Richer/Richizo ver-
noemd, als graaf van Luihgau, en een Amaury. Deze 
huwt met de dochter van graaf Isaac van Kamerrijk, een 
consanguin huwelijk.  Beiden worden na 973 niet meer 
vernoemd, vermoedelijk afgezet.

Nadien ontstaan rechts van de Schelde de verschillende 
grensmarken ingesteld door Otto II, met name 
Valenciennes in 973, Ename wat later en Antwerpen 
rond 1006. Deze moesten de ‘binnenlandse’ onrust in 
toom houden, maar ook de dreiging vanuit Vlaanderen 
en van de karolingische vorsten uit West-Francia 
beperken. Overigens had koning Lotharius reeds een 
enigzins utopische inval in 978 uitgevoerd in het 
Oostrijk tot in Aken.

Renier IV (c945-1013; R.998-1013), de tweede zoon 
van Renier III, was gevlucht naar het Franse hof samen 
met zijn broer Lambert.
Als ‘vluchteling’ huwde hij Hedwiga Capet, dochter van 
Hugo Capet. Haar bruidschat omvatte een deel van de 
pagus Lommensis (Couvin, Frasnes, Nismes en Eve), 
eigendommen van de abdij van St.Germain-des-Prez. 
Toen was het land van Florennes ook ingedeeld bij de 
pagus Hainnoensis.

Tengevolge van nieuwe opstanden, besluit Bruno Lotha-
ringen te splitsen. Dit zou in twee tijden zijn gebeurd. In 
959 werd Frederik van Luxemburg hertog van Opper-
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Lotharingen, terwijl in 958 Godfried van Verdun de 
hertog van Neder-Lotharingen werd benoemd.

Renier IV en zijn broer Lambert van Leuven pogen 
tijdens het ‘interregnum’ met de steun van koning 
Lotharius, regelmatig invallen te doen in Lotharingen, 
verdedigd door de markgraven van Ename en 
Valenciennes. 
Wat later evenwel overlijdt keizer Otto I, zodat de zonen 
van Renier III terugkomen. Er volgt een veldslag tegen 
regent Renaud in Peronne-lez-Binche (973) waarin de 
broers Renaud en Garnier, sneuvelen (of vermoord 
worden). Een leger van Otto II komt hun troepen 
verjagen. 
In 976 worden Arnoul en Godfried verslagen bij Bergen, 
en Otto II benoemt Karel, broer van Lotharius, maar 
geeft tevens alles terug aan Renier.

In 976 vallen ze Bergen aan. Otto II zal om de vrede te 
herstellen de goederen teruggeven, alleszins het grootste 
deel van Henegouwen. Toen bestond het risico dat 
Renier Lotharingen zou ‘overmaken’  aan het West-Rijk. 
Karel, broer van Franse koning Lotharius, valt 
Lotharingen binnen samen met de zonen van Renier III 
(976). Naast het sneuvelen van de keizerlijke graven, 
was dit een nieuw feit zodat beslist werd tot het inrichten 
van de Marken2  . In 988 moet Godfried toch Bergen 
prijsgeven aan Renier IV. Met Arnoul sluit hij een 
compromis, behalve over Valenciennes dat later naar 
Vlaanderen zal overgaan. 

In 998 had Renier IV door verovering van Bergen de 
‘herbelening’ van het graafschap Henegouwen 
doorgevoerd en Halle en de kerkelijke voogdijen 
afgedwongen. Enkel Valenciennes, een markgebied ter 
verdediging tegen Vlaanderen bleef buiten zijn bereik. 
De nieuwe generatie was meer bereid tot compromissen. 

Met de nalatenschap van schoonbroer Otto van Lotha-
ringen (1012) van wie de zuster gehuwd was met 
Lambert I/II van Leuven, konden ze omvangrijke 
gebieden tussen Schelde en Maas in Haspengouw en 
Brabant terug winnen. Renier IV slaagt erin Couvin te 
annexeren in ruil voor goederen van zijn echtgenote. 
Ook verwerft hij het graafschap Valenciennes als buit 
van een gemeen-schappelijke expe-ditie met Boudewijn 
IV van Vlaanderen in een conflict met keizer Hendrik II. 
Sporadisch had hij conflicten met abdijen onder andere 
met die van St.Waudru in Bergen. Bij een dergelijk 
conflict sneuvelde hij in 1013.

Renier V (c998-1039; R.1013-1039) volgt hem op. Hij 
huwde Mathilde, dochter van Herman van Ename, uit 
het Huis van Verdun. Dit huwelijk levert hem het 
markiezaat van Ename op, tussen Schelde, Lessines en 
Condé, evenals de steden Ronse en Aalst en een deel van 
West-Brabant.
Buiten het markgrafelijk gebied en domeinen in de 
Ardennen, kreeg hij ook rechten in Brabant op gebieden 
tussen de Schelde en Dender, die de graaf van 
Vlaanderen ook begeerde. Valenciennes kon hij in 1047 
krijgen van zijn oom Herman.

Renier V zal met hertog Godfried van Neder-
Lotharingen een militaire expeditie tegen Holland 
voeren in 1018, die op een ramp uitliep. 
Zijn voornaamste streven lijkt de beknotting te zijn van 
de macht der abdijen, waardoor verschillende conflicten 
optreden met bisschoppen en de keizer. Hij overlijdt na 
een regering van 25 jaren in 1039.  De opvolger van 
Renier V was zijn zoon Herman, genaamd naar zijn 
schoonvader Herman van Ename. Hierdoor kwam een 
einde aan de aanspraken van het Huis van Ardennen op 
Henegouwen.

Zijn enige zoon, Herman van Bergen (?-c1051; R.
1039-c1051) volgt hem op. Hij huwde een Richilde.
Herman slaagt erin het graafschap Valenciennes te anne-
xeren. Ook kan hij met Boudewijn V een ruiloperatie 
doorvoeren,  waarbij hij Ename en de zone tussen 
Oudenaarde en Lessines aan Boudewijn geeft. Hiervoor 
krijgt hij de Stad Valenciennes en het oostelijk deel van 
Ostrevant, dat sedert 1012 hiermee was verbonden. Dit 
betekent dat Henegouwen zich nu uitstrekt van Douai tot 
aan de Maas en van de ‘Franse’ grens tot in het noorden 
aan Halle/Brabant. Herman overlijdt rond 1051.

Richilde

Richilde,  de weduwe van Herman van Bergen, had 
zeker goederen ontvangen als weduwgift. Zo had zij in 
de Ardennen een deel van de erfenis van Godfried 
bekomen. Deze waren haar toegekomen via de vader van 
haar echtgenoot, Herman van Ename.

Over de antecedenten van Richilde heersen vele twijfels, 
omdat de bronnen niet precies  zijn. Zij  zou ‘familie’ zijn 
van paus Leo IX, Bruno van Egisheim. Daarom werd 
gedacht dat ze een ‘van Egisheim’  zou zijn, doch de 
genealogieën bevestigen  dit niet. Zij is gemeld als een 
dochter van een Regnier, zoon van Regnier, zodat 
verward werd met de graven van Henegouwen. Zij is 
waarschijnlijk wel dochter van Regnier van Hasnon, 
markgraaf van Valenciennes, van 1045 tot 1049. Een bron 
stelt dat haar huwelijk  (31 maart 1051) met Boudewijn 
VI van  Vlaanderen een bloed-verwandschap inhield in de 
5e graad (3:2), zodat  kan gedacht worden aan een zijtak 
der vroegere Boudewijns. De literatuur stelt dat de 
bisschop van  Kamerijk dit veroordeelde (Gerard van 
Florennes, bisschop tot  14 maart  1051, opgevolgd door 
de H.Liebert), maar paus Leo IX maakte dit ongedaan.

Uit de stamboom kan men opmaken dat zowel Herman 
van Bergen als Boudewijn VI, Mathilde van Saksen als 
voorouder hebben, eigenlijk een 3:4 relatie,  maar tevens 
Hugo Capet als gemeenschappelijke voorvader in 3:3 
relatie. Merk ook op dat Hedwige, echtgenote van 
Renier IV een Dagsburg huwde, misschien een voor-
ouder van Richilde. Het blijkt dat paus Leo IX, familie 
van Richilde, de spons veegde over de canonieke 
problemen van dit huwelijk.
We weten alleszins dat bij het overlijden van Herman, 
Boudewijn V van Vlaanderen Henegouwen gewapender-
hand is komen bezetten en Richilde heeft doen huwen 
met zijn zoon Boudewijn VI. De eigenlijke erfgenaam, 
zoon Roger, werd later bisschop van Châlons sur Marne.
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De Mogelijke Antecenten van Richilde
 

De Graven van Vlaanderen
Eerste Personele Unie met Vlaanderen

Boudewijn V van Vlaanderen (1012-1107) laat zijn zoon 
huwen met de erfgename van Henegouwen, Richilde 
(1051).
Zij onterfde haar kinderen uit haar eerste huwelijk en 
schonk haar patrimonium aan haar tweede echtgenoot 
Boudewijn VI van Vlaanderen, die nu Boudewijn I van 
Henegouwen werd. Dit alles gebeurde zonder akkoord 
van de keizer,  die dan reageert met een invasie van 
Vlaanderen, maar Boudewijn biedt weerstand.
De vroegtijdige dood van Hendrik III en de minder-
jarigheid van Hendrik IV leidt tot een vrede tussen beide 
partijen.  Ename, nu het graafschap Aalst, wordt hem 
toebedeeld evenals de andere gebieden van ‘keizerlijk 
Vlaanderen’. Zijn huwelijk met Richilde wordt erkend, 
wat tevens leidt tot zijn erkenning voor Doornik en de 
Tournaisis. 

Boudewijn VI van Vlaanderen (1030-1070; R.
1067-1070) volgt zijn vader op voor Vlaanderen en door 
zijn huwelijk met Richilde wordt hij tevens Boudewijn I 
van Henegouwen. Dit wordt dus een personele unie van 
Vlaanderen met Henegouwen, tussen oost- en west-
Frankenland
In 1070, na de dood van Boudewijn VI, komt Robrecht 
de Fries van Vlaanderen in conflict met Richilde. Zij 
verdedigt de erfenis voor haar twee zonen Arnulf en 
Boudewijn. Verder roept Richilde de hulp in van de 
koning van Frankrijk en de hertog van Normandië, maar 
Robrecht de Fries wint de slag van Bavikhove-Kassel 
(1071) waar Arnulf sneuvelt. De Osterbant kwam toch 
over naar Henegouwen, wegens de loyale houding 
tegenover Henegouwen van Anselme van Ribemont, de 
voornaamste heer in dit gebied, die evenwel sneuvelde 
in de Slag van Kassel (1071). De aanwezigheid aldaar 
van verschillende abdijen maakte dit tot een zeer 
begeerd gebied (Platelle).

Om zich te beschermen tegen de dreigingen van haar 
schoonbroer droeg Richilde het graafschap Henegouwen 
in leen over aan bisschop Theoduin van Luik  (Akkoord 
van Fosses).  Dit gebeurde met instemming en bemid-
deling van Godfried met de Baard, hertog van Neder-
Lotharingen. Getuigen waren Hendrik II van Brabant en 

Het Pakt van FOSSES

Na de overwinning van Robrecht de Fries in de Slag van 
Kassel  (22 februari 1071) en diens verzoening met 
koning  Filip I van Frankrijk, zochten Richilde en haar 
zoon bescherming bij de bisschop van Luik, Theoduin. 
Zij ‘infeoderen’ gans Henegouwen aan hem.
Richilde deed hierbij  afstand van al haar allodia gelegen 
in  Henegouwen. Na akkoord van het kapittel  van Sint 
Lambertus gaf de bisschop haar alle allodia terug in leen, 
met daarenboven een belangrijke geld-som. Ook alle 
keizerlijke lenen werden hierbij betrok-ken in akkoord 
met keizer Hendrik IV. In  feite ging  alles  terug  naar de 
keizer die het in leen doorgaf aan de bisschop.
De keizer gaf wel degelijk de kastelen van Mons en van 
Beaumont, de mark Valenciennes, de abdijen van Ste. 
Waudru, van St.Aldegonde in Maubeuge, van St. Ghislain 
en van Hautmont, de proostdijen van St.Vin-cent in 
Zinnik, van St.Saulve bij Valenciennes, van Condé, van 
St.Pierre in Lueze, van St.Landelin in Crespin en van 
St.Jean in Valenciennes. Hieraan  wer-den toegevoegd alle 
beneficieën, de voogdijen, de tolrechten en de munt, de 
wouden en hun afhanke-lijkheden.
Het contract werd getekend te Fosses, nu in  de provincie 
Namen, op 11 mei  1071. Waren hierbij als getuigen 
aanwezig hertog Godfried met de Bult, graaf Albert III 
van Namen, graaf Hendrik  II van Leuven, graaf Arnulf II 
van Chiny, graaf Cono van Montaigu en vele edelen en 
ministeriales.
Een andere bron stelt dat Theoduin Henegouwen in leen 
gaf aan hertog Godfried met de Bult, van Neder-
Lotharingen, die dan alles doorgaf aan Richilde. Wanneer 
de hertog kinderloos zou overlijden, bekwa-men de 
gravin en haar erfgenamen alles rechtstreeks in leen  van 
Luik.
Welke wederzijdse verplichtingen  werden vastgelegd?
1. De graaf moet met al zijn  troepen te paard de bis-schop 
steunen tegen elke vijand. De bisschop neemt wel de 
kosten op zich wanneer de graaf zich buiten het 
grondgebied van Henegouwen begeeft.
2. De bisschop draagt de kosten van de leenhulde;
3. De bisschop betaalt de kosten van een uitnodiging van 
de graaf bij de keizer;
4. De bisschop verleent steun aan de graaf wanneer deze 
wordt aangevallen;
5. Wanneer de graaf een stad belegert die onrechtmatig 
werd ingenomen, of wanneer de graaf zelf wordt  bele-
gerd zal de bisschop hem helpen met  500 milites en dit op 
zijn kosten. Wel moet  de graaf zorgen voor proviand en 
voeder voor de paarden;
6. De bisschop kan dit drie maal veertig dagen per jaar;
7. Bij een  leenhulde van de graaf, moeten ook de 
kasteelheren van Beaumont, Mons en Valenciennes deze 
brengen;
8. Met  Kerstmis schenkt de bisschop aan de graaf drie 
paar kledij ter waarde van 6  luikse zilvermarken, en elke 
kasteelheer één voor dezelfde waarde;
9. Elk verworven allodium wordt beschouwd als in leen 
van de bisschop;
10  De graaf en  zijn vazallen kunnen niet berecht worden 
door een luikse rechtbank. (A.Hansay)

Albert van Namen. Het leverde voor Luik geen politieke 
winst. Dit bleef overigens zo tot in de vroege 15e eeuw.
Nadien herneemt Richilde de strijd maar verliest de Slag 
van Braquerie bij Mons. Robrecht de Fries is nu 
meester van Vlaanderen en valt nu Henegouwen binnen 
en wint de Slag bij Bergen. Boudewijn II sluit in 1085 
een akkoord en geeft zijn rechten op Vlaanderen op 
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maar kan Henegouwen behouden. Dit wordt dus het 
einde van de  eerste personele unie.

Politiek

Vanaf 1071 - de staatsgreep in Vlaanderen door Robrecht 
de Fries  - werd het terugwinnen van Vlaanderen en het 
verdrijven van de usurpator Robrecht de Fries het 
belangrijkste streven der Boudewijn’s. Zij  dachten hun 
slag te slaan in 1127 na de moord op Karel de Goede. 
Hiervoor kregen zij de steun van de koning van 
Engeland, Hendrik I, Stephen van Blois en van de graaf 
van St.Pol  tegen Dirk van den Elzas. Een veldtocht geleid 
door de bisschop van Luik, Hendrik van Leyen,  de graaf 
van Namen, Hendrik de Blinde en Nicolaas van Bergen, 
bisschop van Kamerijk, liep uit op een sisser. De familie 
der Elzassers bleek te sterk. 
De Boudewijns gooiden het dan op een andere boeg. Zij 
verkozen onderhandelingen en matrimoniale bin-dingen. 
Zo huwde Boudewijn V van Henegouwen in  1169 
Margareta van den Elzas, dochter van Dirk van den Elzas.
De graaf van Vlaanderen ‘gebruikte’   dan de familie van 
zijn zuster. In de hoop om de jonge koning van Frankrijk, 
Filip II August, aan zich te binden, bood hij hem zijn 
nicht Isabella van Henegouwen ten huwelijk aan (1180).
Zijn macht en autoriteit  hadden een grote invloed op zijn 
schoonzoon van Henegouwen, hoewel  de verstand-
houding niet  altijd optimaal  bleek. Zo ook wanneer later 
in  1176 de gravin van Henegouwen als erfgename van 
Vlaanderen werd erkend. Toch betekende dit huwelijk 
een breuk in de buitenlandse politiek van de graven van 
Henegouwen, die nu meer aandacht aan Lotharingen en 
het Oostrijk schonken. Niet vreemd hieraan was het 
voormalige huwelijk van Boudewijn  IV van Henegouwen 
met Aleida van Namen (1130).

Boudewijn IV had met dit huwelijk een bondgenoot tegen 
Vlaanderen gezocht. Hij kocht verschillende allodia af 
van zijn schoonzusters en bekwam in 1163 het erfrecht 
over Namen bij  het Verdrag van Heppignies (zie 
hierover meer in  het hoofstuk ‘de Erfenis van Hendrik de 
Blinde) . Uiteindelijk draaide heel die politiek, mede door 
zijn onhandigheden, in het  voordeel  van de graaf van 
Vlaanderen, die er tenslotte in slaagde om het graafschap 
Namen en ook Henegouwen in zijn bezit  te krijgen 
(Bruwier).

Richilde en zoon Boudewijn II voeren enkele hervor-
mingen door in het bestuur. Zo wordt een regeringsraad 
aangesteld. Ook worden verschillende abdijen begiftigd. 
In 1083 trekt Richilde zich terug in een abdij, waar zij in 
1086 overlijdt.

Boudewijn II, genaamd van Jerusalem (c1050-1099; R.
1083-1099) is de jongste zoon van Richilde en 
Boudewijn I. Tot 1085 is hij ook Boudewijn II, wanneer 
hij verzaakt aan Vlaanderen in overleg met Robrecht de 
Fries. Hij huwt met Ida, een dochter van Hendrik II van 
Leuven/ Brabant.
Bij de aanvang van zijn regering komt hij in conflict met 
Thierry van Avesnes, die Maubeuge, Mons en de abdij 
van St.Waudru inneemt. Robrecht de Fries maakt van de 
gelegenheid gebruik om de stad Douai in te nemen. 
Boudewijn II kan wel orde op zaken stellen. In 1096 
gaat hij op kruistocht met Godfried van Bouillon.  Op 

zijn veldtocht valt hij in 1097 in een hinderlaag en 
verdwijnt spoorloos.

Zoon Boudewijn III (1087-1120; R.1096-1120) huwt 
Yolande van Gelre. Hij komt in 1102 in alliantie met 
keizer Hendrik III, met Godfried met de Baard van 
Brabant en met de graaf van Holland tegen Robrecht II 
van Vlaanderen. Deze laatste wint de strijd en het komt 
tot de Vrede van Luik (1103), waarbij Douai, Doornik 
en de Cambresis bij Vlaanderen worden gevoegd, mits 
financiële compensaties.  In 1108 laait de strijd weer op, 
maar andermaal wint Vlaanderen.

Het graafschap wordt verdeeld in 9 proostambten, 
waarvan 4 in het huidige België, nl.Bergen, Ath, Binche 
en Braine-le-Comte en 5 in het huidige Frankrijk, met 
name Valenciennes, Maubeuge, Bavay,  Le Quesnoy en 
Bou-chain.
In 1114 vaardigt hij de Vrede van Valenciennes uit, 
eigenlijk een burgerlijk wetboek, die de gerechtelijke 
procedures in het graafschap eenvormig moet maken. 
Ook kan hij zich met succes verdedigen tegen één van 
zijn machtigste vazallen, Goswin van Avesnes, Leuze en 
Condé. Bij de dood van Boudewijn Hapken van 
Vlaanderen (1119) probeert hij andermaal Vlaanderen te 
belagen, maar moet wijken, nu voor Karel de Goede. Na 
de moord op Karel de Goede (1127) stelde Boudewijn 
IV van Henegouwen zich als kandidaat voor de 
opvolging.  Hij was immers een nazaat van de recht-
streekse tak, doch hij kon zich niet doorzetten3.

Successie-Problemen

Opvallend is  dat in de halve eeuw volgend op de Slag 
van Kassel (1071) drie maal na mekaar een opvolgings-
probleem ingevolge de minderjarigheid van de erfprins 
optrad. Richilde moest  het regentschap opnemen voor 
Boudewijn II in 1070, Ida van Leuven voor Boudewijn 
III in 1098 en Yolande van Gelre in 1120 voor 
Boudewijn IV. Ze slaagden er alle drie in de kuiperijen 
van de heren te overwinnen en het patri-monium te 
vrijwaren. Overigens had Boudewijn II een huwelijks-
politiek opgezet die verschillende families aan de 
grafelijke familie bond. Zo huwde Yolande van Gelre, na 
het overlijden van haar echtgenoot Boudewijn  III met 
Godfried II van Ribemont, wat de heropneming van de 
Osterbant voorbereidde.

Hij wordt opgevolgd door zijn oudste zoon, Boudewijn 
IV, genaamd ‘de Bouwer’ (1110-1171; R.1120-1171), 
onder regentschap van diens moeder, daar de jongen 
slechts 11 jaar oud is.  Zijn regering wordt gekenmerkt 
door stabiliteit en orde. Bij de moord op Karel de Goede 
(1127) laat hij zijn aanspraken gelden op Vlaanderen, 
maar koning Lodewijk VI de Grote duidt Willem Cliton 
van Normandië aan. Deze zal vrij vlug moeten wijken 
voor Diederik van den Elzas4 .
Terwijl Diederik van den Elzas naar Palestina is (1150), 
valt hij samen met de graaf van Boulogne en van St.Pol, 
in Artois binnen. Diederik komt terug en stelt orde op 
zaken. Zij sluiten vrede, waarbij de dochter Margareta 
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van den Elzas-Vlaanderen met zoon Boudewijn V van 
Henegouwen zal huwen.

Op binnenlands vlak zorgt hij voor een verbetering van 
de administratie. Hij kan in 1148 het land van Ath 
kopen, waar hij een kasteel bouwt, en meerdere andere 
heer-lijkheden.  In 1160 verwerft hij het kasteelleen van 
Valenciennes en de heerlijkheid Ostrabant.
Zijn bijnaam kreeg hij omwille van de bouw van de 
stadswallen van Bergen en van Binche, een bijzonder 
stadhuis te Valenciennes en verschillende burchten en 
kerken. Bij een bezoek aan een werf gebeurt een ongeval 
(1169) waarbij hij ernstig wordt verwond. Hij overlijdt 2 
jaar later.

Tweede Personele Unie met Vlaanderen

Boudewijn V (1150-1195; R.1171-1195) is gehuwd met 
Margareta van Vlaanderen. Hij gaat leenhulde brengen 
aan de bisschop van Luik, krachtens het akkoord van 
Fosses (1075), gesloten door Richilde.
Hij sluit een verbond met zijn schoonbroer Filip van den 
Elzas, graaf van Vlaanderen, en steunt zijn oom Hendrik 
de Blinde in diens strijd tegen hertog Hendrik III van 
Limburg. Aarlen wordt ingenomen en het komt tot een 
vrede, waarbij Hendrik de Blinde zijn graafschap kan 
behouden. Deze stelt Boudewijn V aan als enige erfge-
naam van het graafschap Namen-Luxemburg.

Terug in Henegouwen komt hij in conflict met één van 
zijn vazallen, Jacques van Avesnes, die hij na drie jaar 
strijd kan onderwerpen.
In 1180 helpt hij koning Filip-August in zijn strijd tegen 
een vazal van Auvergne. Ook steunt hij Filip van den 
Elzas tegen de heer van Coucy.  In 1185 komt hij nu 
tegen de graaf van Vlaanderen, samen met de koning 
van Frankrijk, maar botst op een coalitie van 
Vlaanderen, de aartsbisschop van Keulen, hertog 
Godfried III van Brabant en Jan van Avesnes, zoon van 
de rebel. 
De troepen van deze laatste brandschatten Henegouwen. 
Een vrede wordt gesloten, maar hij moet zich dan keren 
tegen Hendrik de Blinde, omdat deze zijn afspraken niet 
nakomt. Hendrik had inmiddels een erfgename 
gekregen, Ermesinde II5 .

In 1188 komt het tot een vergelijk, waarbij Boudewijn 
het graafschap Namen krijgt. Dit wordt in 1184 
bevestigd door de keizer. Namen wordt tot markgraaf-
schap verheven. Ook kon hij het graafschap Vlaanderen 
terug bekomen na de dood van Filip van den Elzas, 
wiens zuster, Margareta van den Elzas, hij had gehuwd. 
Zij werd inderdaad de erfgename van Vlaanderen bij de 
dood van haar vader (1191). Boudewijn V verzoekt dan 
de koning van Frankrijk om de investituur voor 
Vlaanderen, waarbij hij wordt erkend als Boudewijn 
VIII van Vlaanderen. In 1194 moet hij het opnemen 
tegen een coalitie van de hertog van Brabant,  Limburg 
en de graven van Holland, Luxemburg en Jülich. Hij 
wint de Slag van Noville sur Mehaigne wat uitloopt op 
de Vrede van Halle. Boudewijn blijft graaf van Namen, 
Henegouwen en Vlaanderen en wordt zo één der 

machtigste mannen van zijn tijd. Hij laat Namen over 
aan zijn tweede zoon Filip, als leen van  Henegouwen. 
Kort daarop overlijdt hij.

In de 12e eeuw zal de Boudewijn-lijn progressief meer 
gebied in het  noorden veroveren zoals Chièvres (een deel 
van markgraafschap Ename), Braine-le-Comte en Halle 
en in het Oosten Beaumont  en Chimay en zelfs 
Ostrovant. Ook domeinen van het  kapittel van St.Waudru 
in  Bergen en  gebieden tussen Samber en Maas zoals 
Beaumont werden  verworven. Chimay en belangrijke 
delen van de pagus Ostrevant, een Frans leen ten westen 
van de Schelde, gelegen tussen Valenciennes en  Douai,  
kwam het gebied vergroten.

Boudewijn VI (IX van Vlaanderen) (1171-1203: (R.
1195-1205) volgt hem op zowel in Henegouwen als in 
Vlaanderen, wat de tweede Personele Unie Vlaanderen-
Henegouwen inleidt. Andermaal wordt een adminis-
tratieve reorganisatie doorgevoerd met een raad voorge-
zeten door een kanselier, met edelen, voorname heren en 
de clerus. Hij verleende twee keuren, de oudste 
codificatie van het leen- en strafrecht voor Henegouwen. 
Boudewijn VI van Henegouwen (later van Constan-
tinopel), huwde Maria van Champagne. Hieruit sproten 
twee dochters voort, Johanna en Margareta.

In 1202 vertrekt hij op kruistocht met verschillende 
heren uit zijn gebied. Uiteindelijk wordt hij keizer van 
Constantinopel,  maar het jaar daarop sneuvelt hij bij de 
Slag van Adrianopolis (1203).

Dochter Johanna van Constantinopel (1188-1244; R.
1203-1244) is ongeveer 14 jaar wanneer zij haar vader 
moet opvolgen. Dit gebeurt onder regentschap van Filip 
van Namen. Zij was opgevoed aan het Franse Hof, bij 
Filip August, die haar een echtgenoot opdrong, Ferrand 
van Portugal. Beiden worden probleemloos erkend in 
Vlaanderen en in Henegouwen. Ferrand vecht met Otto 
IV en de Engelse koning tegen Frankrijk in de Slag van 
Bouvines (1214), maar wordt gevangen genomen6 .
Gravin Johanna moet nu verder alleen regeren. Na de 
dood van Ferrand (1233) huwt zij Thomas van Savoie, 
oom van Margareta van Savoie,  echtgenote van koning 
Lodewijk IX. In deze rustige periode houdt zij zich 
vooral bezig met goede werken en zij overlijdt in 1244.
Zij wordt opgevolgd door haar zuster Margareta van 
Constantinopel (1202-1280; R.1244-1280). Opgevoed 
aan het hof van Henegouwen,  huwt zij Bouchard van 
Avesnes.  Dit huwelijk was omstreden omdat Bouchard’s 
wijding als subdiaken hem in feite een huwelijk ontzeg-
de. Dit liep uit op een scheiding, maar ze hadden inmid-
dels twee kinderen (Jean en Boudewijn). De scheiding 
werd gevolgd door langdurige (kerkelijke) rechts-
plegingen en discussies en het huwelijk werd dan 
ontbonden.
Margareta huwde dan Gwijde van Dampierre, graaf van 
Vlaanderen, die haar zes kinderen schonk, waaronder 
vier zonen. Daarenboven ontstonden er hevige twisten 
tussen de families Dampierre en Avesnes, die beide het 
graaf-schap Henegouwen opeisten.
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Als suzerein van Vlaanderen bevestigde koning 
St.Lodewijk eerst in 1246 en later bij de Dit de 
Peronne, in 1256, een akkoord waarbij de Dampierre’s 
Vlaanderen konden erven en de Avesnes Henegouwen. 
Toch was niet iedereen daarmee tevreden. De paus zou 
zelfs het eerste huwelijk wettig verklaren en erkennen. 
De zoon  uit het eerste huwelijk van Margareta, Jan I 
van Avesnes trad in het huwelijk met Aleidis van 
Holland. Die was de zuster van graaf Willem van 
Holland, die tot romeins keizer was verkozen. Deze 
vond dat hij moest tussen beide komen in deze kwestie. 
Hij gaf alleszins als suzerein van Hene-gouwen de 
investituur voor Henegouwen aan Jan I van Avesnes en 
voegde daar Namen bij, hoewel dit onder de voogdij was 
geplaatst van de koning van Frankrijk door Boudewijn 
van Vlaanderen om zijn kruistocht te financieren.

Margareta gaf na Westkapelle niets toe en kreeg hiervoor 
de steun van de gemeenten, vooral van Gent. Zij besliste 
dan Henegouwen in pand te geven aan Karel van 
Anjou,  broer van koning Lodewijk IX (St.Louis), die 
evenwel nog niet uit gevangenschap in het Oosten was 
teruggekeerd. Zij werd ook gesteund door Maria van 
Brienne, echtgenote van keizer Boudewijn II van 
Constantinopel,  die regentes was over Namen, spijts zij 
verwikkeld was in een conflict met de bisschop van 
Luik, Hendrik van Gelre. Margareta begon dan maar 
besprekingen met de machtige en oorlogzuchtig 
aartsbisschop van Keulen, Koenraad van Hochstade, die 
eerst Willem van Holland had gesteund, maar hem nu 
bestreed. Dit leidde later tot een verdrag van wederzijdse 
hulp en verdediging, tussen haar, de aartsbisschop en 
Karel van Anjou (augustus 1254) .(A.Wauters)

Karel van Anjou kan de burcht van Crèvecoeur bij 
Kamerijk innemen, maar niet de stad Bergen, noch 
Valenciennes, noch Edingen. In Bergen zal Rasso van 
Gavere, die de stad verdedigde in naam van Jan van 
Avesnes de stad door verraad overgeven aan Karel. Deze 
was alleszins in Valenciennes op 5 januari 1254. 

Waarom Karel van Anjou ?

Karel van Anjou was de zoon van een nicht van 
Margareta van Constantinopel  langs vaderszijde, 
Boudewijn VI. Haar tante was gehuwd met de grootvader 
van Karel d’Anjou.  Wel was hij verbannen wegens 
schriftvervalsing !

Inmiddels is koning Lodewijk IX terug. De ‘rechten’ van 
de duitse koning worden aanvankelijk genegeerd, 
waarbij hij van Margareta het Land van Waas in 
ontvangst neemt (13 februari 1255). Lodewijk IX 
weigert de overdracht van Henegouwen aan zijn broer te 
erkennen. Karel moet het beleg van Edingen beëindigen, 
waarna hij zich uit de streek terugtrok. Het kwam toen 
tot een regeling tussen Margareta en de Avesnes,  waarbij 
de heer van Edingen werd betrokken.

Willem van Holland bezette  dan Valenciennes, zodat 
Margareta de vrede met hem moest sluiten en gans 
Henegouween terug overdroeg aan zoon Jan van 
Avesnes, evenals het Land van Aalst en de Vier-
Ambachten, maar dan in leen van Vlaanderen. Dit laatste 

wordt evenwel betwijfeld. Anderen stellen dat in het 
leger van Karel van Anjou verschillende edelen er 
tegenop zagen te vechten tegen de Avesnes,  omwille van 
hun familiale betrek-kingen, zoals de graaf van Blois, 
heer van Avesnes, de graaf van St.Pol en de heer van 
Coucy. Koning Lodewijk IX kwam zelf naar Vlaanderen 
in december 1255 om een Vrede te bespreken.

Intussen werd Willem van Holland door paus 
Innocentius IV naar Italië geroepen in verband met 
twisten tussen duitse edellieden. De paus evenwel 
overleed kort daarop (1243) en zijn opvolger Alexander 
IV was niet geneigd om in deze tussen te komen. Na de 
dood van de laatste Hohenstaufen, Conradijn (1254) was 
de positie van Willem er niet op verbeterd. Aarts-
bisschop Koenraad van Hochstade was nu de sterke 
man. In deze periode werd Willem van Holland zelfs 
gemolesteerd door de burgers van Utrecht. Een opstand 
van enkele duitse steden tegen de overdadige heffingen 
bracht hem ook aan het wankelen.(A.Wauters)
Door de dood van Willem (28 januari 1256) verloren de 
Avesnes hun beste steun. Koning Lodewijk IX kon einde 
september 1256 dan definitief de Vrede opleggen, het 
Dit de Péronne.

Hierbij werd overeengekomen:
- Karel van Anjou Henegouwen terug overdraagt  aan 
Margareta,
- Margareta moet 160.000 pond-Toernooi betalen aan Karel. 
Stricte betalingsmodaliteiten werdebn opgesteld. (De te betalen 
som was zeer hoog en de vlaamse steden konden deze moeilijk 
aanvaarden.)
- De heerlijkheden Crèvecoeur en Arleux worden nu aan de 
Dampierre’s overgemaakt en Bouchain aan de Avesnes.
- de schoondochters van Margareta, Mathilde, dame van 
Bethune en Laure, dame van Dampierre moesten borg staan 
voor de betaling.
- de verdeling Vlaanderen naar de Dampierre’s en Hene-
gouwen naar de Avesnes werd  bevestigd en aangevuld door 
Osterbant nu aan de Avesnes toe te geven.
- Margareta verzaakt  aan  alle rechten op Zeeland, die naar 
Floris gaan, in leen van Vlaanderen.
Daarenboven
- zou Floris trouwen met de oudste dochter van Gwijde van 
Dampierre;
-Indien Floris zonder kinderen zou overlijden, zal neef Floris 
dezelfde rechten overnemen en trouwen met een andere 
dochter van Gwijde.
- de twisten over de onderlinge tolgelden werd verwe-zen naar 
de arbitrage van hertog Hendrik III van Brabant. Deze zal  ze in 
gemeen overleg ongewijzigd laten behouden (13 oktober 
1256).
- de respectievelijke eisen tot schadevergoeding werd 
voorgelegd aan scheidsrechters, met name Arnold, heer van 
Diest en Willem van Grimbergen, heer van Asse, eventueel met 
hertog Hendrik III van Brabant (21 oktober 1256)
Een grote samenkomst te Brussel, het Congres  van Brussel, 
bracht nagenoeg alle belangrijke vorsten uit Vlaanderen en 
Henegouwen samen, maar ook uit naburige graafschappen, 
zoals de graaf van Berg, van Loon, van Kleve en andere (einde 
1256). (A.Wauters)

Enige tijd daarop werd te Aken (17 mei 1257) Richard 
van Cornwall tot keizer gekroond. Hij genoot wel de 
steun van de oorlogzuchtige aartsbisschop van Keulen, 
Koenraad van Hochstade, en ook van Jan van Avesnes, 
die wat later plots zou overlijden (1257). Richard bleek 
niet opgezet met de besluiten van Lodewijk IX, maar 
draaide kort daarop wel bij. Zijn toenmalige rivaal 
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Alfons van Castillië had een groter en wel meer 
invloedrijk aanhangers.

De Avesnes

Henegouwen kwam dus aan de zoon uit het eerste 
huwelijk, Jan I van Avesnes, terwijl Vlaanderen kwam 
aan Gwijde van Dampierre. Jean I gehuwd met Aleidis 
van Holland, overleed in 1257 en zoon Jan II volgde 
hem op (1247-1304; R.1280-1304). Dit luidde voor 
Henegouwen de derde dynastie in. Willem II van 
Holland sneuvelde in 1256 in zijn strijd tegen de 
Friezen. Zoon Floris V was slechts anderhalf jaar oud en 
zijn oom Floris, genaamd de Voogd, werd regent. 
In 1296 slaagt Jan II van Avesnes er in Floris V, zijn 
schoonbroer, partij te doen kiezen voor Frankrijk in het 
conflict met Engeland. Zo haalde Floris V zich de woede 
van Edward I, koning van Engeland, op de hals, die een 
vriend was geworden van Gwijde van Dampierre, graaf 
van Vlaanderen. Ze konden wel verwachten dat koning 
Filip V van Frankrijk niet zou aanvaarden dat Gwijde 
van Dampierre ‘te dicht’  bij  Engeland zou gaan staan, 
en beter een bondgenoot zou worden van Henegouwen 
en Holland tegen Engeland en Vlaanderen. 

Koning Edward was niet blij met deze ‘volteface’ en 
contacteerde tegenstanders van Floris V om hem te 
arresteren en naar Engeland te voeren. Bedoeling was 
dat hij troonafstand zou doen ten voordele van zijn zoon 
Jan, die overigens in Engeland was opgevoed. Bij  een 
poging tot bevrijding en schermutselingen hebben zijn 
bewakers hem gedood (1296). Zoon Jan I werd drie 
jaren later ook vermoord, zodat Aleidis van Holland, 
echtgenote van Jan van Avesnes de erfgename werd. Zij 
duidde dan haar zoon Jan II van Avesnes, als verdere 
erfgenaam aan en zo kwam het tot een Personele Unie 
tussen Holland en Henegouwen. Jan II was gehuwd met 
Filippa van Luxemburg.
Jan I van Avesnes (1218-1257; R.1246-1257) gaat 
onmiddellijk leenhulde brengen aan de bisschop van 
Luik.
Zijn schoonvader,  Floris IV van Holland, steunt hem, 
wat kadert in zijn strijd tegen Vlaanderen. Tijdens de 
afwe-zigheid van Lodewijk IX op kruistocht,  valt hij 
keizerlijk Vlaanderen binnen, zodat Margareta moet 
onderhandelen en financiëel moet bijspringen.
Bij de dood van Gwijde van Dampierre (1251) hervat de 
strijd tussen Margareta en Jan. Margareta kan haar gezag 
uiteindelijk niet meer uitoefenen. Zij geeft het 
graafschap door aan Karel van Anjou, broer van de 
koning van Frankrijk, Lodewijk IX,. Karel komt met een 
leger in 1254 het graafschap innemen. Jan van Avesnes 
roept keizer Willem II,  zijn schoonbroer, om hulp, 
terwijl Lodewijk IX de overdracht aan Karel d’Anjou 
nietig verklaart. Lodewijk IX hernieuwt in 1257 het 
vroeger besluit,  maar Jan I van Avesnes overlijdt kort 
daarop. Margareta komt tot inkeer, blijft vooralsnog 
gravin van Vlaanderen en Henegouwen en houdt zich 
vooral bezig met goede werken. Zij laat haar zoon Jan II 
van Avesnes als graaf van Henegouwen erkennen en 
overlijdt in 1280. Dit wordt het einde van de tweede 
Personele Unie met Vlaanderen.

Tijdens de regeerperiode van Jean II van Avesnes 
(1247-1304; R.1280-1304) blijven de conflicten met 
Gwijde II van Dampierre smeulen. Ook heeft hij een 

conflict met de inwoners van Valenciennes,  waarvoor 
Filip IV de Schone moet tussen beidekomen. Dit leidt 
ertoe dat hij nu meer in Bergen zal verblijven, wat deze 
stad voordelen zal bezorgen. 

Hij sluit een verbond met koning Filip IV de Schone 
tegen Vlaanderen, bondgenoot van Engeland, Brabant, 
Holland en de keizer Adolf van Nassau. Aanvankelijk 
haalt Filip IV de Schone de bovenhand, maar de Slag 
der Guldensporen (1302) wijzigt het politieke land-
schap. Zijn zoon Jan (III) sneuvelt aldaar.

Personele Unie met Holland

Wanneer zijn neef, graaf Jan van Holland, overlijdt, 
wordt Jan II van Avesnes beleend met Holland, Zeeland 
en Friesland in 1299, wat tot een nieuwe Personele Unie 
leidt met Holland. Vlaanderen wordt aldus ‘in de tang 
genomen’, wat een nieuw langdurig economisch en 
maritiem conflict uitlokt. Hij overlijdt in 1304.De 
tweede zoon van Jan II, Willem I de Goede van Avesnes 
(1286-1337; R.1304-1337) zal hem opvolgen. Reeds 
vroeg was hij belast met het bestuur van Osterbant, 
zodat hij niet zonder ervaring aan het bestuur van beide 
graafschappen begon. Hij spant zich in om de 
verschillende conflictsituaties op te lossen. Er wordt een 
akkoord bereikt met Jan II van Brabant en met Robrecht 
van Bethune, wat hun respectieve rechten zijn in 
Holland en Zeeland en over Lessines en Flobecq.
Hij verkoopt Mirwart, begeerd door de bisschop van 
Luik, aan Jan de Blinde van Luxemburg en kan Thuin 
terug in zijn graafschap opnemen.
In 1322 wordt in Parijs een verdrag gesloten met graaf 
Lodewijk van Nevers van Vlaanderen over het jarenlang 
geschil tussen de Avesnes en de Dampierre’s.  Hij wordt 
bevestigd in zijn rechten voor Holland en Zeeland, maar 
moet verzaken aan zijn aanspraken op Keizerlijk Vlaan-
deren. Het ‘Office de Prévot du Comté’ wordt inge-
steld, de leiding van het graafschap wordt gereor-
ganiseerd evenals de administratie, het leger en de 
financiën. Ook ziet hij er niet tegen op om zelf gerech-
telijke uitspraken te doen.
Aangepaste tussenkomsten in Vlaanderen in 1328 en 
steun aan Engeland in zijn strijd tegen Frankrijk,  aan het 
begin van de Honderdjarige Oorlog zijn enkele markante 
feiten uit zijn ‘internationaal’ beleid.
Een vriendschap  tussen Filip IV de Schone van Fran-
krijk en keizer Albrecht is aanvankelijk duidelijk. Deze 
steunt de graaf van Henegouwen bij zijn aanspraken op 
het graafschap Holland-Zeeland, maar de keizer wenste 
dit aan het Rijk over te laten, na het overlijden van Jan I. 
De Frans-Duitse vriendschap was daarmee bekoeld, 
mede omdat Paus Clemens V (Avignon) Frankrijk 
steunde.  Daarenboven kwam deze tussenbeide voor de 
benoeming van de nieuwe aartsbisschop van Keulen met 
de uitdrukkelijke afspraak dat deze koning Filip IV de 
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Schone van Frankrijk moest bijstaan bij elk conflict, behalve tegen de keizer.

Chronologie der Graven van Henegouwen

    870  Enguerrand
    (908 Sigehardus)  (Giselbert)
  Renieren c900-915 Renier I Langhals 
    915-932  Renier II   
    932-973  Renier III 958 ontzet dr hertog Bruno
         959-964 Godefridus
    973-1013 Renier IV  964-973 Richer  
    1013-1039 Renier V  973-  Garnier v.Zülpichgau 
    1036-1052 Herman van Bergen 974   Godfried van Verdun
        x Richilde
   Eerste Personele Unie met Vlaanderen 1052-1085
  Vlaanderen 1052-1070 Boudewijn HI/VlaVI 
    1070-1098 Boudewijn HII/VlaVII  (II v.Jerusalem)
    1098-1120 Boudewijn HIII/VlaIX 
    1120-1171 Boudewijn HIV/VlaX 
    1171-1195 Boudewijn HV/VlaXI 
   Tweede Personele Unie met Vlaanderen 1191-1280)
    1195-1205 Boudewijn HVI/VlaXII  (I v.Constantinopel)
    1205-1244 Johanna van Constantinopel
    1244-1280 Margareta van Constantinopel 
  Avesnes 1205-1257 Jan I van Avesnes   
    1257-1304 Jan II 
   Personele Unie met Holland 1280-1436
  Holland 1304-1337 Willem I de Goede  (Willem III van Holland)
    1337-1345 Willem II de Stoute 
  Beieren  1345-1356 Margareta van Avesnes 
         x Lodewijk van Beieren
    1356-1358 Willem III de Waanzinnige
    1389-1404 Albrecht I     regent1358 
    1404-1417 Willem IV  
    1417-1436 Jacoba v.Beieren

     

Avesnes
Avesnes was een klein domein in Noord-Frankrijk, nu in 
het Département  du Nord. Aanvankelijk alleen ‘pair’  of 
voorname heer van het  graafschap Henegouwen, klom de 
familie op dank zij het huwelijk  van Bouchard met 
Margareta van Vlaanderen/ Constantinopel, zuster van 
Johanna in 1212. Dit omstreden huwelijk zorgde gedu-
rende vele jaren voor problemen, twisten en oorlogen 
tussen de Dampierre’s en de Avesnes.
Koning  Lodewijk IX van  Frankrijk als scheidsrechter 
gevraagd, gaf in 1246 Vlaanderen  aan de Dampierre’s en 
Henegouwen aan de Avesnes. Het conflict  bleef evenwel 
smeulen, vooral  omdat de Avesnes  ook RijksVlaanderen, 
het Vlaanderen binnen het Duitse Rijk evenals het 
Waasland tussen Gent en Antwerpen bleven opeisen. 
Lodewijk IX bleef bij  zijn standpunt en bevestigde dit bij 
het Dit de Péronne in 1256. Als Jan  van Avesnes in 1246 
Aleidis van Holland, zuster van Willem II, graaf van 
Holland, huwde, lagen er voor de Avesnes nieuwe 
mogelijkheden open. Zij hoopten  op een nieuwe 
beslissing van Willem, die Rooms keizer was.

Vanaf de 13e eeuw zullen de graven door een huwelijks-
politiek ook een voet in huis krijgen in Vlaanderen en 
Namen en zullen zij zich bovendien kunnen onttrekken 
aan de inhalerigheid van de verschillende suzereinen:
met Frankrijk : 
 Willem van Avesnes x Jeanne de France/Valois
met Engeland : 
 Filippa van Avesnes x Edward III van Engeland
met Duitsland : 

 Margareta van Avesnes x Lodewijk IV van 
Beieren.
Terwijl Jan II zich ‘bezighield’  met het bestrijden van de 
Dampierre’s, kon hij zich de gunst verzekeren van de 
duitse keizers en ook de steun kreeg van de koning van 
Frankrijk (1297), ging Willem I (R.1304-1337), na eerst 
een bondgenoot te zijn geweest van Frankrijk, over naar 
Engeland. Eén van zijn dochters, Filippa van Avesnes 
was namelijk gehuwd met Edward III van Engeland. 
Zoon Willem II (IV van Holland)(R.1337-1345) stierf 
kinderloos. Dan ging Holland-Henegouwen over naar 
zijn zuster Margareta, echtgenote van Lodewijk van 
Beieren. 

Graven van Holland

Willem I overlijdt in 1337 en wordt opgevolgd door zijn 
jongste zoon Willem II van Henegouwen (IV van 
Holland) (1317-1348; R.1337-1345).
Eerder krijgshaftig doet hij mee aan de eerste 
veldtochten van de Honderdjarige Oorlog aan de zijde 
van zijn schoonbroer, koning Edward III van Engeland. 
Al naar-gelang evenwel waar er wordt gevochten, kiest 
hij partij voor Filip IV. Henegouwen wordt niet gespaard 
van de gevolgen van de oorlog en sommige gebieden 
worden grondig vernield. Een bestand volgt in 1340.
Hij komt tussenbeide als scheidsrechter in 1343 in het 
conflict tussen de bisschop van Luik, Adolf van de 
Marck, en de inwoners van Hoei en gaat vervolgens met 
de keizer op veldtochten tegen de Teutoonse Ridders. 
Enkele jaren later belegert hij Utrecht, dat in opstand 
was gekomen tegen zijn bisschop. Nadien volgde een 

                                                                    Graafschap Henegouwen                                                             12- 9



veldtocht tegen de Friezen, waarbij hij in de Slag om 
Stavoren sneuvelt in 1345.
Daar hij geen erfgenamen heeft wordt hij opgevolgd 
door zijn zuster, Margareta van Avesnes (1311-1356; 
R.1345-1356), echtgenote van keizer Lodewijk van 
Beieren.  Zo kwam een vierde dynastie aan de beurt, 
deze van de Wittelsbacher. De opvolging wordt aange-
vochten door haar zuster Filippa, echtgenote van Edward 
III, maar keizer Lodewijk speelt de rechten op het 
keizerrijk (1353) door aan zijn echtgenote en die van 
Holland, Zeeland en Friesland aan de tweede zoon 
Willem. Hierop volgt de episode van de burgeroorlog 
tussen de Hoeksen en de Kabeljauwsen, een twist die zal 
duren tot 1345, wanneer Henegouwen wordt toegewezen 
aan Margareta,  nu keizerin, en Holland, Zeeland en 
Friesland aan zijn zoon Willem.
Tijdens haar ambtsperiode woedden de grote pestepi-
demieën in alle hevigheid. Lodewijk van Male laat zijn 
rechten gelden op Lessines en Flobecq en krijgt hiervoor 
leenhulde van de gravin. Margareta sterft in 1356.
Zoon Willem III (1334-1389; R.1356-1358), reeds graaf 
van Holland, wordt nu graaf van Henegouwen. Hij 
reorga-niseert eerst de burgermilities van Bergen. Hij 
komt tussen in het conflict tussen Utrecht en zijn 
bisschop en kan bemiddelen bij de twisten tussen 
Lodewijk van Male en de hertog van Brabant om de 
Heerlijkheid Mechelen.
In 1358 dient hij te worden opgesloten wegens krank-
zinnigheid. Als regent neemt zijn jongste broer Albert I 
(1336-1404; R.1358-1404) het bestuur over.  Hij slaagt er 
goed in zijn gezag te laten erkennen in de steden. Ook 
hij moet bemiddelen in Utrecht en Luik en helpt 
Lodewijk van Male in zijn beteugeling van de opstand 
der Gentenaren. Zo neemt hij deel aan de slag van 
Rozebeke (1382), waar het gemeentelijk leger het 
onderspit moet delven en Filip van Artevelde sneuvelt.

Huis van Beieren

Albrecht van Beieren, aanvankelijk regent, vanaf 1358, 
voor zijn krankzinnige broer Willem III (V van Holl.) 
nam het bestuur over in 1389 (R.1389-1404). Deze 
streefde er vooral naar de neutraliteit te behouden tussen 
de strijdende partijen in de Honderdjarige Oorlog. 
Goede betrekkingen met beide partijen waren zijn 
grootste zorg.
Bij de dood van Willem III (1389) neemt hij beide 
graafschappen definitief over. Hij verblijft meestal in 
Den Haag en is vooral druk in de weer met de 

opstandige Friezen. Hij benoemt zijn zoon Willem tot 
graaf van Osterbant en belast hem met het bestuur van 
Henegouwen. Hij verleent verschillende privilegies aan 
een aantal steden ter ondersteuning van handel en 
nijverheid.
Ook was hij in zijn ambtsperiode vooral betrokken bij de 
maritieme expansie van Holland. Hij overlijdt in 1404.
Reeds lang belast met het bestuur van Henegouwen, 
volgt zoon Willem IV van Henegouwen  (Hol.VI)
(1365-1417; R.1404-1417) zijn vader op in 1404. Ook 
hij spant zich in om de administratie te verbeteren maar 
ziet zich vlug geconfronteerd met andere problemen.
Zijn broer, Jan van Beieren  ofte ‘Jean sans Pitié’, 
bisschop van Luik had een conflict met zijn onderdanen, 
ingevolge zijn nogal arbitrair bestuur. Een coalitie tussen 
Willem van Beieren, Jan zonder Vrees en Willem II van 
Nassau verslaat het burgerleger in de Slag van Othée 
(1408). Jan van Beieren wordt in zijn positie hersteld, 
maar legt strenge straffen op aan de opstandelingen.
Willem IV probeert ook in het conflict tussen de Bour-
gondiërs en de Armagnacs te bemiddelen en trekt partij 
voor de koning van Frankrijk tegen Engeland. Hij 
geraakt betrokken bij de Slag van Azincourt (1415), 
waarin vele heren uit Henegouwen sneuvelen. Enkele 
maanden later overlijdt Willem, misschien tengevolge 
van een aldaar opgelopen verwonding.

Zijn enige dochter, Jacoba van Beieren (1401-1436; R.
1415-1430) volgt hem op, maar Jan van Beieren, bis-
schop van Luik, betwist hare opvolging. Jean de Bavière 
laat zich in Holland erkennen, wat de twist tussen de 
Hoeksen en de Kabeljauwsen opnieuw doet oplaaien.
Jacoba komt met een leger naar Dordrecht, samen met 
haar tweede echtgenoot Jan IV van Brabant,  maar 
zonder veel resultaat. Filips de Goede, graaf van 
Vlaanderen werkt een akkoord uit met Jan van Beieren, 
waarbij deze het vruchtgebruik over Holland, Zeeland en 
Friesland krijgt.  Jacoba is daar niet mee akkoord, scheidt 
van haar echt-genoot, brengt hiervan Henegouwen op de 
hoogte en gaat naar Engeland.
Zij komt enige tijd later terug, tegen de afspraken in, met 
een nieuwe echtgenoot,  Humphrey van Gloucester en 
een leger. Zij wordt in Henegouwen goed onthaald. Filip 
de Goede brengt evenwel orde op zaken en neemt haar 
gevangen. Zij slaagt er evenwel in te ontsnappen. In 
Holland boekt ze nu succes maar Filip de Goede kan 
haar terug gevangen nemen en haar het Verdrag (de 
Zoen) van Delft (1436) opleggen. Zij moet Holland en 
Henegouwen ‘afgeven’ aan Filip de Goede.

                                                                    Graafschap Henegouwen                                                             12- 10



De moord op de heer van Edingen

In 1363 komt Siger II van Edingen in conflict met Albrecht, 
graaf van Henegouwen. Niet  onbesproken in zijn 
levenswandel, verdacht van opstand te stoken in de stad 
Valenciennes tegen de graaf en op grote voet  levend, had hij 
de nijd en de haat bij Albrecht uitgelokt. Siger II van 
Edingen was vazal van de graaf van Vlaanderen. De heer 
van Edingen bezat dus  gronden in het gebied  van de ‘Terre 
de Débat’  (zie hfdst. Vlaanderen). Bij een twist wordt hij 
door hertog Albrecht van Beieren, graaf van Henegouwen-
Zeeland-Holland, ontvoerd op 23 maart 1364 en enkele 
dagen later onthoofd.
Zijn broers, Englebert, heer van Rameyen, Jan, graaf van 
Liche en  Lodewijk, graaf van Conversano, komen dan ook 
in  opstand. De suzerein van Siger, de graaf van Vlaanderen 
verklaart  de oorlog en valt  het Noord-Oosten van 
Henegouwen binnen, eigenlijk de gebieden van de ‘Terres 
de Débat’. Englebert bezet het kasteel en de stad Edingen.
De heren van Henegouwen dienen een klacht in bij de 

graaf van Vlaanderen tegen Albrecht  van Beieren in het 
kader van een verdrag tussen Vlaanderen en Henegouwen 
van 1357. Troepen van Albrecht mengen zich in  de strijd. In 
september 1364 komt het tot een wapenstilstand (Gent), die 
verschillende malen wordt verlengd. Ook wordt een 
bemiddeling gevraagd (december 1365) aan de koning van 
Frankrijk, Karel  V, die maar al  te graag de graaf van 
Vlaanderen wil vernederen. Spijts een reis van Albrecht 
naar Parijs komt er geen vrede. Na vele schermutselingen 
komt het  tot een veldslag te Hoves bij Edingen, waarbij Jan 
van Edingen de troepen van Albrecht verslaat, maar de 
troepen van Henegouwen verslaan dan later een leger van 
Englebert van Edingen.
Na aanslepende onderhandelingen komt het tot een wankele 
vrede op 11 april 1367 te Brussel, door bemiddeling van 
Wenceslas. Het enige resultaat was  dat de graaf van 
Vlaanderen de ‘Terres  de Débat’ behield, hoewel dit  nooit 
op papier werd gesteld. Hij  was uiteindelijk de overwinnaar 
hoewel hij niet mee onderhandelde !
(vrij naar Quicke F., Les PaysBas à la veille de l’unification 
bourguignonne, 1947)
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