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Mistig Verleden
Wat men nu Limburg in België en Nederland noemt
heeft niets te maken met het oorspronkelijke Limburg
(aan de vesder). Wel lag daar grotendeels het graafschap
Loon.
Dit landdeel is vermoedelijk een ‘afsplitsing’ van de
karolingse pagus Hasbania. Anderen zien het als een
deel van de Maasgouw, een zone gelegen aan beide
zijden van de Maas, precies waar nu de beide Limburgen
zijn gelegen. Blijkbaar moeten in de 10e eeuw nog
onderverdelingen zijn gemaakt in de Maasgouw,
waarvan zich kleinere graafschappen als Hocht en
Avernas hebben afgesplitst.
De graven van Loon, tak van het geslacht der Renieren,
zijn genoemd naar de burcht Loon (Frans Looz, thans
Borgloon), waarheen zij in de 11e eeuw hun residentie
verlegden. Een landsheerlijk gezag hebben ze nauwelijks
kunnen ontwikkelen.
Volgens Leroy zou het graafschap ontstaan zijn door een
gift van Karel de Grote aan Ogier de Deen, wegens
‘bewezen diensten’.
De eerste duidelijke voorvader van de grafelijke dynastie
van Loon was een Richfrid - Dodo, beschreven als
graaf van Betuwe in 897. Waarschijnlijk kreeg hij deze
Bataafse (Betuwe) pagus van graaf Ansfried van
Betuwe, de laatste paltsgraaf van koning Lotharius II,
juist voor het koninkrijk Lotharingen werd verdeeld.
De oudste zoon heette Irmenfried (of Immo). Andere
zonen zijn bisschop Balderik van Utrecht (918-975) en
graaf Nevelung. Dit is niet algemeen aanvaard. Zo
wordt Wigman van Elten door sommige auteurs
beschouwd als een erfgenaam van Nevelung. De familie
van deze laatste is eerder in de mist verdwenen. Zijn
echtgenote zou een zuster zijn van Renier II, maar
anderen spreken van een Hewesinde van Betuwe. Een
graaf Immo wordt genoemd als leider van de opstand in
Lotharingen in 959, en beschreven als een ‘propinquus’
van bisschop Balderic I van Luik.
Een broer van Renier III (920-973), genaamd Rudolf
(?-958) regeerde in het graafschap Hocht/Haspengouw.
Aldaar ontwikkelde zich het latere graafschap Loon. Het
graafschap Hocht wordt aangehaald tussen 944 en 952.
De zetel hiervan lag bij de grens van de Maasgouw. Dan
spreekt men ook van een kleine graafschap Spouwen,
waarin Maastricht ligt, en van een graafschap Hoei en
een graafschap Vliermaal.
In 952 regeerde heel waarschijnlijk Rudolf van Haspengouw. Indien bewezen is dat een Giselbert II van Loon
omstreeks 1025 huwde met Lutgart van Namen,
denken sommige auteurs dat de vader van Giselbert II
een Giselbert I zou zijn, wat ook in twijfel wordt
getrokken. In deze periode zijn er verschillende
Giselberts ‘in omloop’ en kan wel enige verwarring zijn
ontstaan met die van het huis van Verdun en Metz bv.

De twee zonen van Giselbert II verdeelden in 1046/1050
het landgoed: Emmo (Immo) nam ‘Loon’ en Otto nam
het graafschap Duras. Dit laatste ging een eigen leven
leiden.
Domeinen en Bezittingen
In de Opper-Maasgouw hadden de graven van Loon het
bezit van een hele reeks kerken. De andere voorname
bezitters waren graaf Ansfried van Kessenich, gravin
Ermengardis, graaf Otto van Thuringen en H. Bruno,
aartsbisschop van Keulen, allen verwanten van het geslacht Loon. De overige hoorden toe aan abdijen en
kapittelkerken. De Limburgse Kempen, klein gedeelte
van Taxandrië, behoorde bijna geheel aan abdijen: SintTruiden bezat de streek van Peer, Corbie bezat Beringen
en Sint-Servaas van Maastricht Achel, Hamont, en SintHuibrechts-Lille. De kerk van Tongeren had de kerken
rond die stad. Het overige was verdeeld tussen de abdij
van Sint-Truiden en de abdij van Munsterbilzen.
De graaf van Loon bezat daar alleen Tessenderloo met
afhankelijkheden, nog juist aan de grens van Haspengouw. De bezittingen en rechten, die de graven van Loon
later in de Kempen hebben, stammen niet uit grootgrond-bezit uit Karolingse tijd, zij verwierven er
naderhand losse eigendommen die voor hen zoveel
steunpunten werden voor machtsuitbreiding in de latere
eeuwen, vooral over de domeinen der abdijen die ze als
voogden moesten beschermen: Peer, Hamont, Beringen
behoren tot deze laatste.
Eraclus (R.959-971), bisschop van Luik, gaf Vechmael
en Millen aan Sint-Martinuskerk, Heers met aanhorigheden en Gors-Opleeuw aan Sint-Laurentiusabdij,
Notger (972-1008) gaf Freeren als dotatie aan de H.
Kruiskerk, Gelmen en Gelinden hoorden van heel vroeg
aan O. L. Vrouw, daarna aan Sint-Lambrecht, allen van
Luik. Theoduinus schonk Hoesselt en Alken met negen
afhankelijke kerken als dotatie aan de kapittelkerk van
Hoei in 1066.
De abdij van Selingenstadt bezat waarschijnlijk vanaf de
9e eeuw Rutten. Cono van Repen schonk in 1154
Diepenbeek en Neerrepen aan de bisschop van Luik.
Tussen die grote kerkelijke bezittingen bezat de graaf
van Loon de middenste strook met o.a. Loon, Hasselt en
Curingen (DeWeerdt).
Eerste Graven
In 1095 zou graaf Arnold I het hof verplaatsen naar
Kuringen. Andere bronnen situeren dit later, in 1195, na
de grondige vernieling van het kasteel van Loon door de
bisschop van Luik, Rudolf van Zähringen.
Zoals veelal in de Middeleeuwen werd door allerlei
wette-lijke en onwettelijke handelingen gepoogd het
gebied te vergroten. De graven verkregen gebieden
gelegen in het hertogdom Brabant en het prinsbisdom
Luik. Verder buiten de grenzen slaagden ze er ook in het
graafschap Rieneck in Duitsland en het Waalse Chiny te
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veroveren. Pogingen om Moha en zelfs Holland in te
palmen (graaf Lodewijk IV) mislukten evenwel. Zelf
moesten ze steeds weerstaan aan de opdringerigheid van
hun buren. Gelegen op de drukke handelsweg
Vlaanderen - Keulen was hun gebied vooral begeerd
door de hertogen van Brabant en de bisschop van Luik.
Politiek was de kaart van Loon een lappendeken.
Binnen de grenzen waren er bezittingen van de hertog
van Brabant, zoals Lommel, of van de prins-bisschop
van Luik, onder meer Aken, Hasselt, Diepenbeek en
Tongeren. Ook de keizer van Duitsland had
‘persoonlijke’ bezittingen, onder meer Thorn en Rekem.
Toen Lodewijk IV kinderloos stierf in 1331 ontbrandde
een successie-oorlog, maar de bisschop van Luik, Adolf
de la Marck, annexeerde het gebied ten slotte in 1336,
hoewel was overeengekomen dat Loon zou overgaan
naar de aangetrouwde familie Heinsberg.
De oudst genoemde graven van Loon en Haspengouw,
de broers Giselbert en Arnulf, worden vermeld tussen
1015 en 1040. Hun broer Balderik II was tussen 1008 en
1018 bisschop van Luik. Waarschijnlijk stammen de
graven van Loon af van de geslachten van de Reiniers en
de Balderiks.
De Reniers hebben als graaf en hertog – en als bisschop
– macht uitgeoefend in het Maasgebied en Lotharingen.
De alliantie tussen de Balderiks en de Reiniers kwam
wanneer een nicht van Giselbert II, hertog van
Lotharingen, huwde met de Balderik Nevelong. De
Balderiks hadden hun machtsbasis in het MiddenNederlandse rivierengebied, in de Betuwe, en hadden
nauwe banden met de Ottoonse keizersfamilie.
Nevelongs broer Balderik I was in de tiende eeuw lange
tijd bisschop van Utrecht (c917-975). Uit het bovengenoemde huwelijk kwamen twee zonen voort: Balderik
I, bisschop van Luik (R.956-959) – en Rudolf II, de
voorvader van de eerste graven van Loon en Haspengouw, Giselbert en Arnulf. De dynastieke macht van de
Loonse graven steunde op hun karolingische voorouders,
connecties met de Ottonen, erfelijke aanspraken op
grafelijke macht ten westen van de Maas, erfelijke
rechten op de bisschopszetels van Utrecht en Luik en de
dynastieke banden met Reiniers en Balderiks.
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Er is voor het eerst sprake van een graaf van Loon, een
Giselbert, in 1031. Giselbert zou twee noordelijke
graaf-schappen en de Maasgouw samengevoegd hebben.
Uiteindelijk zal de Maasgouw met de Haspengouw het
graafschap Loon gaan vormen. Zeer waarschijnlijk stamt
hij wel af van de graven van Hocht, vermoedelijk het
kerngebied van Loon. Het Maaslandse Hocht omvatte
het huidige Limburg, doch ook gebieden rechts van de
Maas en in zuid-Haspengouw. De graven van Loon
waren eigenlijk leenman van de prinsbisschop van Luik.
In 1079 werd een deel van Taxandrië verworven. Rond
1080 heerste een graaf Otto die graaf van Duras was.
CHRONOLOGIE der GRAVEN van LOON
958-966
966-973
973-1015
1015-1046
1046-1078
1078-1082
1082-1126
1126-1142
1142-1171
1171-1195
1195-1218
1218-1218
1218-1221
1221-1227
1227-1273
1273-1279
1279-1323
1323-1336
1336-1361
1361-1362
1362-1363

NN
Garnerus
NN
Giselbert
Emmo
Otto
Arnold I
Arnold II
Lodewijk I
Gerard
Lodewijk II
Hendrik
Arnold III
Lodewijk III
Arnold IV
Johannes
Arnold V
Lodewijk IV
Diederik van Heinsberg
Godfried van Dalenbroek
Arnold VI van Rummen
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HASPINGA - HUSTE
Het graafschap van Rodolf
Het graafschap van Rodolf was in de 10e eeuw een
keizerlijk gehied, niet noodzakelijk met dezelfde
gren-zen als het graafschap Loon. Het omvatte de
Opper-Maasgouw, Noord-Oost en Zuid-Oost
Haspengouw, inbegrepen de streek van Borgworm.
Een keure van 1018 stelt dat Rutten gelegen is in het
graafschap van Giselbrecht wat betekent dat Rutten
vóór 1018 toebehoorde aan de abdij van Selingenstadt en daarna aan die van Burtscheid. Aldaar hebben
de graven van Loon nooit gezag uitgeoefend. Het
graafschap strekte zich een heel eind ten zuiden van
Tongeren.
Het graafschap Haspinga.
Het plotse opdagen van een graafschap Haspinga ten
zuiden van Loon kan worden verklaard: graaf Rodolf
had drie zonen: Balderic, die bisschop werd van Luik,
Gieselbrecht, de graaf van Loon en Arnulf, de graaf
van Haspinga, een klein graafschap in het Zuiden met
een burcht te Borgworm. Dat het graafschap Haspinga
noordwaarts van Borgworm gelegen was blijkt uit een
keure van 1034 waarbij bisschop Reginald (R.
1025-1037) aan de Sint-Laurentius-abdij te Luik
goederen schenkt. De graven Arnulf en Giselbrecht
hebben het charter medegezegeld omdat de goederen
in hun gebied lagen = Heers in Haspinga. In een keure
van 1079 schenkt Ermengardis, weduwe van graaf
Arnulf van Haspinga, aan de bisschop van Luik,
Hendrik van Verdun, (R.1075-1091) aanzienlijke
goederen te Bree en te Gruitrode, mits allerlei
voorwaarden.
De burcht van Borgworm hoorde vroeger toe aan gravin Ermengardis, zodat deze vermoedelijk de zetel is
geweest van het graafschap Haspinga.
Uit een oorkonde van 1040 weet men dat bij het overlijden van graaf Arnulf van Haspinga bisschop
Nithardus (R.1037-1048) zich naar Ulm haastte om
van Keizer Hendrik III het graafschap Haspinga voor
de kerk van Luik te verwerven. Van toen af was dit
gebied voor de graven van Loon verloren. Dit kan
verklaren waarom de grafelijke burcht van Loon
zowel als het hooggerecht van Vliermaal nabij de
zuidelijke grens gelegen zijn wat als onnatuurlijk
moet voorkomen. De oorspronkelijke gang van zaken
is dan vermoedelijk als volgt : gelijktijdig met de
wording van het graafschap Loon groeit het gebied
der kerk van Luik: graaf Ansfried staat met keizerlijke
goedkeuring aan gravin Ermengardis zijn graafschap
Hoei af (985), gravin Alpaïs van Hougaerde schenkt
haar Brunengeruz (vóór 987-988), het graafschap
Haspinga wordt voor goed ingelijfd (1040). Binnen
het graafschap van Rodolf, weldra Loon geworden,
krijgt graaf Ansfried, voorheen wapendrager van den
keizer, het gebied van Cassallum = Kessenich in 966;
reeds graaf van Teisterbant in Holland en van Hoei,
staat hij dit laatste graafschap af aan de kerk van Luik
in 985 nadat hij het jaar tevoren in 984 van den keizer
Neder-Maasland in leen had ontvangen. Hij bouwt een
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burcht te Kessenich wellicht gelijktijdig met de bouw
van den burcht van Loon, sticht in 992 de abdij van
Thorn en wordt in 994 bisschop van Utrecht, Thorn
wordt een vorstendom rechtstreeks afhankelijk van het
keizerrijk. Dat alles geschiedt binnen het graafschap
van Rodolf, neef van Ansfried.
Vliermaal en Huste
De benaming pagus en comitatus Huste of Husce kan
alleen ontleend zijn aan een comitatus van dien naam
en beduidt dan het gebied van dit graafschap als gouw
genomen.
Het hooggerecht van het graafschap Loon was door de
eeuwen heen te Vliermaal gevestigd. Waarom niet te
Loon? In 1297 verkreeg graaf Arnulf V van koning
Adolf de toelating het hooggerecht naar Loon over te
plaatsen maar het hooggerecht bleef te Vliermaal.
Klaarblijkelijk is Vliermaal als gerechtshof ouder dan
Loon. A. Hansay leidt daaruit af dat er vóór Loon een
graafschap Vliermaal moet bestaan hebben.
VandeWeerd stelt dat men dit te Hoesselt moet zoeken
volgens de gegevens der kerkelijke indeling en
uitgaan-de van de regel dat de zetel van een Karolings
graafschap een Karolingse parochiekerk moet
bezitten. Vliermaal was een filiaalkerk van Hoesselt.
Te Vlier-maal vindt men overigens niets terug dat aan
een grafelijk verblijf kan herinneren terwijl te
Hoesselt daar alles voor pleit. Hoesselt was een vrij
uitgestrekt domein. De kerk van Hoesselt was
moederkerk van al die filialen, duidelijk bewijs dat
Vliermaal oorspronkelijk onder Hoesselt hoorde.
Kan Huste verwijzen naar Hoesselt ? De oudste
schrijf-wijze van Hoesselt vinden wij in een oorkonde
van 965 waarin Alt-Hoesselt wordt vermeld. Voor
zover Althoust juist is, geeft het ons de oplossing voor
Huste. In twee documenten uit 1155 heet de plaats
eens Husle, een andere maal Hurle, twee vormen die
later blijven voortleven in Hurle en Housselt. De
geschie-denis van Hoesselt leert dat deze plaats een
stichting is zoals het latere Loon: een krijgskundige
vesting uit Karolingse tijd met landbouw-ontginning
als omgeving. Vóór die stichting was het gebied van
het huidige Hoesselt een schier onbewoonde streek
van bossen en moerassen: al de plaatsnamen buiten de
dorpskom wijzen daarop.
De naam Hoesselt, oudtijds Husle, het betekent bos
van struikgewas. Het oorspronkelijke dorp Hoesselt
was gelegen te Alt-Hoesselt. Het bestaan van een AltHoesselt wijst erop dat een gegeven ogenblik een
nieuw Hoesselt is ontstaan, juist zoals Eyck
veranderde in Alden-Eyck vanaf het ogenblik dat de
graaf van Loon een nieuw Eyck, nova villa de Eycke,
Maaseik had gesticht. Alt-Hoesselt draagt reeds dien
naam in 965. Dat nieuw Hoesselt of die grote
landbouwont-ginning met verblijfplaats van een
machtig heer vinden wij terug in de plaatsnamen.
Zie nochtans de bespreking over Huste door
G.Minten. Hierover meer in de tekst over het
Graafschap Hoei.
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De in het Verdrag van Meerssen (870) genoemde
graafschappen mogen niet als vastomlijnde bestuursdistricten beschouwd worden. De opsomming van graafschappen in dat verdrag biedt slechts een momentopname van de machtsverhoudingen, die de politiekgeografische situatie in Neder-Lotharingen in de tiende
en elfde eeuw aangeeft. Er is geen lineaire ontwikkeling
geweest van de vier, in het Verdrag van Meerssen
genoemde graafschappen in Haspengouw naar de graafschappen Haspengouw, Hocht, Avernas en Bruningerode in de tiende eeuw, en van deze graafschappen naar
het elfde-eeuwse graafschap Loon. Wel waren machtsposities, zoals militaire versterkingen, strategisch
gelegen domeinen en kloosters, steeds een factor bij de
opbouw van een nieuw machtsbereik.
In 1044 regeerde graaf Giselbert, maar in 1046 was hij
reeds vervangen door twee opvolgers (comites) Emmo
en Otto, een ‘condominium’. Giselbert was overleden
voormei 1046. Giselbert was waarschijnlijk gehuwd met
Lutgart, een dochter van de graaf van Namen, Albert I.
Arnold I volgt Emmo op in 1079.
Giselbert en Arnulf hebben aanvankelijk de macht gezamenlijk uitgeoefend (condominium). Volgens Verhelst
zou Giselbert zijn opgevolgd door zijn broer Arnulf,
graaf van Haspengouw, die c1040 zou zijn overleden.
Dit kan verklaren waarom niet de naam Giselbert maar
de naam Arnulf of Arnold de voornaamste naam in het
Loonse gravengeslacht is geworden. De opvolgers van
Giselbert en Arnulf, de graven Emmo (vermeld
1046-1078) en Otto (vermeld 1046-1078/1085), waren
vermoedelijk dan ook niet de zonen van Giselbert, maar
van Arnulf, Emmo noemde zijn oudste zoon immers
Arnulf en geen Giselbert.
Duras in handen van het Loonse Huis
Taxandrië behoorde blijkbaar in die tijd reeds, althans
voor een groot deel, toe aan de graven van Loon. Otto
was verder voogd van de abdij van St.Truiden en kreeg
een gebied tussen dit van de graven van Leuven en die
van Luik toegewezen door Emmo. Volgens anderen was
hij gehuwd met de dochter erfgename van de graaf van
Duras. Zijn zoon Giselbert volgde hem daar op.
Eén van de beide oudste graven, Arnulf, was mogelijk
getrouwd met gravin Ermengardis. Zij deed in 1078 rijke
schenkingen van haar goederen in Haspengouw en de
Kempen aan enkele Luikse kapittels. H. Verdonk toonde
aan dat de volgende graaf, Emmo, getrouwd was met
een Hollandse gravendochter: Swanhilde, dochter van
graaf Dirk III van Holland (968-1039).
Dit verklaart de naam van de tweede zoon van graaf
Emmo,Theodericus of Dirk. Emmo’s broer Otto huwde
de erfdochter van Duras en zo konden zijn nakomelingen een eigen graafschap Duras opbouwen, dat pas
rond 1190 definitief en wel als leengoed van Brabant,
zou terug-vallen aan de graven van Loon.
Van Arnold I (R.1079-c1130) zijn daden opgetekend in
het Loonse en in het graafschap Rieneck. Hij behoorde
tot de vorsten die samen met de bisschop van Luik,
Herman van Verdun, de Godsvrede moesten waarborgen.
Overi-gens was hij een vazal van Luik.
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Bij de dood van de abt van de abdij van St.Truiden in
1082, wordt Lanzo voorgesteld door de bisschop van
Luik, terwijl de burgers het hebben voor Lupo, gesteund
door keizer Hendrik IV. De bisschop belegert St.Truiden
en Lupo vlucht, terwijl Lanzo zich overgeeft aan Loon.
Niettegenstaande tussenkomsten van de bisschop van
Metz, moet een monnik Herman aangesteld worden,
maar deze is blijkbaar niet bekwaam. Opvolger bisschop
Otbert van Luik steunt de kandidaat van Hendrik en
Lupo wordt aangesteld.
Groeiende Invloed in Sint Truiden
Arnold I was gehuwd met Agnes, dochter van graaf
Gerard van Mainz. Zodoende werd hij tevens burggraaf
van Mainz in 1115 en heel waarschijnlijk ook graaf van
Rieneck. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Arnold II
(R.1126-1142).
Arnold II is vooral bekend omwille van zijn krijgsverrichtingen ten dienste van de bisschop van Luik. Hij
steunt de kandidatuur van Frederik van Namen tegen de
pauselijke kandidaat Otbert. Samen met Walram van
Limburg en de bisschop moet hij in 1129 optreden tegen
Gislebert, die gesteund werd door Godfried van Leuven.
Gislebert had zijn rechten over de voogdij van
St.Truiden overtreden. Gislebert verloor de Slag van
Wilderen (1129).
Arnold gaat nu de bisschop van Luik en de keizer
steunen tegen Herman, die de steun heeft van de
bisschop van Metz. In 1093 kiest de nieuwe bisschop
van Metz, Poppo, partij tegen de keizer. Deze beslist nu
dat Arnold de rechten krijgt over de abdij, vroeger van
Metz afhankelijk. Hendrik van Limburg, ten dienste van
Metz bezet de stad en Arnold belegert haar. Een
bemiddeling van Godfried van Leuven brengt rust.
Het verwerven van de rechten op deze abdij was een
eerste stap in de richting van de uitbreiding naar het
Westen.
In 1119 ontbrandt een successiestrijd te Luik, na de dood
van Otbert. Arnold neemt een neutrale houding aan,
maar zo ontstaat een conflict met de graven van Duras.
Frederik van Namen, zoon van Albert III van Namen,
werd als kandidaat van de paus, uiteindelijk benoemd.
De graven van Loon waren tot c1150 betrokken bij de
stichtingen van de Sint-Jacobsabdij te Luik (1015-1016),
van het kapittel van Borgloon (vóór 1027) en van de
abdij van Averbode (c1134). De oudste graven, Giselbert
en Arnulf, speelden een rol bij de stichting van de SintJacobsabdij te Luik door hun broer, bisschop Balderik II,
in de jaren 1015-1016. Balderik stelde zijn broer
Giselbert aan tot voogd van de Sint-Jacobsabdij, die
daarmee een familiaal en grafelijk, dus Loons steunpunt
in Luik werd. Balderik en Giselbert werden in deze abdij
begraven. Nabij de burcht in Borgloon, stichtten de
graven vóór 1027 een seculier kapittel gewijd aan SintOdulfus, de patroonheilige van het kapittel van
Borgloon, een uitvloeisel van hun afstamming van de
Utrechtse dynastie van de Balderiks. Sint-Odulfus was
namelijk één van de twee heiligen die bijzonder werd
vereerd in de Utrechtse Oudmunsterkerk, waar zowel
Sint- Odulfus als de oudste Balderiks waren begraven.
Rond 1130 nam graaf Arnold II met enkele naburige
edellieden het initiatief tot de stichting van de abdij van
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Averbode, en graaf Gerard zou in 1182 mee aan de wieg
staan van de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode,
gesticht nabij het grafelijk domein te Kuringen.
Begin 1141 deed hij afstand van het graafschap en werd
hij opgevolgd door zijn zoon Lodewijk I (R.1138-1171).

men evenwel in conflict met Lodewijk I, omdat zij door
zijn huwelijk werden onterfd. Zij eisten daarom de helft
van de dorpen Kolmont en Bilzen op.

Territorialiseringsproces vanaf 1150

Het conflict met Namen en Dabo-Moha begon in 1148.
De reden van het conflict is niet bekend. Wel werd het
blijkbaar beslecht in de Slag van Andenne (1151). Hoe
is evenwel niet bekend.

Het machtsbereik van de graven van Loon bestond uit
een verzameling van verschillende rechten, titels en
bezittingen, met uiteenlopende reikwijdte, inhoud en
omvang. Grofweg bestond het bezit van een landsheer –
zoals de graaf van Loon – uit de eigen bezittingen van de
familie of erfelijke, allodiale landgoederen en vestingen,
de rechten en bezittingen verbonden aan de grafelijke
titel en het grafelijk ambt. Hoewel deze goederen als
materieel onderdeel van de grafelijke honor erfelijk
werden doorgegeven, berustten zij in theorie bij de
koning en werden ze door hem in leen gegeven. Daarbij
gaat het o.a. om de hogere grafelijke rechtspraak, en
tenslotte voogdijen over abdijen en kapittels, waardoor
de graaf de hoge recht-spraak in de kerkelijke domeinen
verwierf.
In het Oostelijke gedeelte van de Nederlanden konden
de bisschoppen van Luik en Utrecht het zelfstandigheidsstreven van de lokaal machtige graven en
burchtheren lange tijd in bedwang houden. Na het
Concordaat van Worms in 1122, zouden de burchtheren
en de graven zowat overal om hun verspreide rechten en
hun heerlijke en landsheerlijke gebieden samenvoegen.
De territoriale vorming van het graafschap Loon was zo
het resultaat van een hele reeks van zich aanbiedende
kansen en bewuste strategieën.
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.
De territoriale politiek van de Loonse graven tijdens de
tweede helft van de 12e eeuw was hoofdzakelijk gericht
op Haspengouw. De voornaamste concurrenten voor de
Loonse graven in Haspengouw waren de graven van
Duras, de stad Sint-Truiden, de hertog van Brabant en de
bisschop van Luik. Een eerste gebiedsuitbreiding waren
de allodia Kolmont en Bilzen, die na een erfenisgeschil
gewapenderhand werden ingenomen door Lodewijk I
(1138/41-1171). Kolmont en Brustem verkregen respectievelijk in 1170 en 1175 vrijheidscharters.
Lodewijk I voerde een ‘Haspengouwse politiek’. Hij
pro-beerde delen van het graafschap Hocht terug te
verkrijgen. In het westen had hij conflicten met de
graven van Duras en in het zuid-westen problemen met
de graaf van Namen, Hendrik de Blinde.
Lodewijk I was gehuwd met Agnes van Metz, dochter
van Folmar VII van Metz en Mathilde. Zij was de
beschermster van de bekende dichter Hendrik van
Veldeken. Agnes was een nicht van Hugo van DaboMoha, wat diens goede (?) betrekking met Dabo-Moha
moet verklaren. Diens zonen Albert III en Hugo III kwa-
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In 1160 doet er zich een nieuw conflict voor met de
graven van Duras, om onbekende redenen. Men weet
enkel dat in 1170 Lodewijk I een versterking bouwde te
Brustem, waarmee de jonge graaf Egidius van Duras niet
akkoord ging. Een oorlog volgt waarbij Lodewijk o.a. de
abdij van St.Truiden vernielt. Er ontstaat een coalitie
tussen de monniken, de voogd en de stad tegen
Lodewijk en deze laatste verliest een veldslag. Hertog
Godfried houdt zich aanvankelijk afzijdig,
niettegenstaande St.Truiden te lijden heeft. Later steunt
hij de graaf van Loon, samen met de keizer. Later nog
moest de keizer Loon nochtans ongelijk geven. Een
bemiddeling door de graaf van Vlaanderen leidt tot een
toegeving van Loon. Kort daarop sterft Lodewijk I en
Godfried III van Brabant bemiddelt. Wat er beslist wordt
is niet duidelijk.

Gerard I
Gerard I (?-1194; R.1171-1194) zal de gevoerde
politiek voortzetten en vraagt onmiddelijk schadevergoeding aan Duras. De keizer is daarmee niet akkoord.
Albert en Hugo van Moha komen terug op het
probleem Kolmont. Hun eis was door een rechtbank
afgewezen, maar nu komen ze manu militari terug.
Gerard vraagt nu hulp aan Duras en samen overwinnen
ze. Egidius zal een zuster van de graaf van Loon huwen
(Alix?). Kolmont is nu definitief een deel van het
graafschap Loon.
Gerard was gehuwd met Maria van Gelre, dochter van
Hendrik van Gelre en later met Adelheid van
Oberfranken.
In 1174 droeg keizer Frederik Barbarossa rijksgoed,
waar-onder St.Truiden, ten Westen van de Maas over aan
de bisschop van Luik, voornamelijk om zijn kruistocht te
financieren.
In de zomer van 1179 ontstaat er andermaal een conflict
over St.Truiden tussen bisschop Rudolf van Zähringen
en de stad Luik tegen graaf Gerhard van Loon. Wel komt
het spoedig tot een vredesverdrag. Later keerden zowel
Godfried als de graaf van Loon zich tegen de stad
St.Truiden omwille van hun hulp aan de bisschop van
Luik. Godfried sluit dan later ook vrede met de keizer.
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In 1190 kon Gerard I het kleine graafschap Duras
aanhechten, waarvoor hij evenwel in 1193 de
suzereiniteit van Brabant moest erkennen. Van de graven
van Duras werd Gerard I ondervoogd van een aantal
grote domeinen van de abdij van Sint-Truiden over.
Deze voogdijgebieden waren een buffer tegen de
oostelijke expansie van het hertogdom Brabant. In die
contekst past de verlening van vrijheids- of stadsrechten
aan Herk-de-Stad.
De usurpatie van kerkelijke immuniteitsgebieden via het
voogdijschap was een andere manier van de Loonse
graven om gebiedsuitbreiding in de Kempen te
verwerven. Voorbeelden hiervan zijn het Land van Ham,
het Land van Pelt en Eksel. Een doelbewuste stedenpolitiek moesten dit proces versnellen. De stadsverheffing van Bree, dat behoorde tot het SintBartholomeuskapittel van Luik, kaderde wellicht in
dezelfde strategie.
Nu komt hij in botsing met Luik. In 1179 eist hij sommige inkomsten van Luik, die hij zich wederrechtelijk
toeëigent. Bisschop Rudolf van Zähringen reageert en
verwoest de grafelijke burcht. De graaf moet verhuizen
naar Kuringen. Een bemiddeling van de graven van
Namen en Henegouwen doet hem terugkrabbelen en
Gerard moet Duras aan de prinsbisschop afstaan.
Gerard vertrekt naar Palestina en stelt zijn broer Hugo
aan als regent. Deze zet de bouw van de burcht van
Brustem voort. De nieuwe graaf van Duras, Cono,
broer van Egidius gaat niet akkoord en vraagt steun aan
Filip van de Elzas, graaf van Vlaanderen. Volgens
Baerten is die een oom van Cono. Gerard zoekt ook
steun bij de koning. Er komt nu een bemiddeling van de
graaf van Vlaanderen en Godfried III van Brabant. De
werken te Brustem worden stilgelegd en Gerard zal een
keure schenken aan Brustem.
Er treedt een nieuw conflict op in verband met de abdij
van St.Truiden, waarbij hij de steun van de hertog van
Brabant niet krijgt. In 1189 had Hendrik van Limburg de
ondervoogdij gekregen van de abdij van St.Truiden.
Cono van Duras werd ontslagen wegens wanbeheer. Hij
ver-koopt zijn rechten aan de hertog van Brabant,
ondanks het feit dat een leenman geen goederen kan
verkopen die eigendom zijn van de leenheer. Cono valt
nu Loon bin-nen en belegert St.Truiden.
Gerard vindt een bondgenoot bij de graaf van Henegouwen, Boudewijn V, die prompt het zuiden van
Brabant binnenvalt. Gerard bezet Duras. Hendrik I van
Brabant is ontstemd over het verlies van St.Truiden,
maar sluit een militaire overeenkomst met Gerard I.
Hertog Hendrik van Neder-Lotharingen moest vlug na
zijn aanstelling tussen beide komen in Loon (1190).
Graaf Egidius had zijn erfenis verdeeld onder zijn twee
broers Kuno en Peter. Daar die geen nakomelingen
hadden, maakten zij dit over aan het prinsbisdom, doch
wijzigden nadien hun plan, om de erfenis over te maken
aan hun verwanten. Wilrich van Walcourt bekwam
zodoende Clermont, Rochefort en de voogdij van
Dinant, terwijl graaf Gerhard van Loon Duras kreeg.
Luik wil dit wel aanvaarden maar tegen een geldsom.
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Graaf Koenraad van Duras was zijn verplichtingen
tegen-over de oppervoogd evenwel niet nagekomen en
gaf de voogdij door aan de graaf van Duras.
Dit lokte spanningen uit bij de erfgenamen van Duras,
waarop hertog Hendrik moest tussenkomen. Hij kiest
wel partij voor Koenraad van Duras, eerder omdat de
graaf van Loon in die tijd een bondgenoot was van
Henegouwen.
Dit resulteert in 1189 uiteraard in een conflict. De graaf
van Loon en de graaf van Limburg verschansen zich in
St.Truiden, terwijl de graaf van Henegouwen Brabant
plundert. Hendrik heft de belegering dan op. Koenraad
verkoopt alles aan Hendrik van Neder-Lotharingen en
gaat dan maar op kruistocht.
De aartsbisschop van Keulen, Filip van Heinsberg, doet
een scheidsrechterlijke uitspraak, waarbij de koop van
de hertog onwettig wordt verklaard maar Gerard behoudt
de voogdij, mits een terugbetaling. Inmiddels is Cono
kinderloos overleden.
Bisschop Zähringen overlijdt in 1191. Zijn opvolger, de
na vele peripetiëen verkozen Albert van Leuven wordt
kort daarop vermoord. De nieuwe opvolger Simon van
Limburg geeft in 1193 in ruil voor steun andermaal
Duras aan Loon, want Gerard schonk het kort geleden
terug aan Hendrik I van Brabant. Gevolg is dat Duras
een leen van Brabant wordt in achterleen van Luik!
Hiermede boekt Brabant een winstpunt op Henegouwen.
Gerard is niet akkoord en een leger botst nu in Nijvel
(1194) op een leger van Brabant en Loon. Onderhandelingen brengen vrede... Ook sticht Gerard in 1185 een
Cisterciënzerinnen-klooster, met name de abdij van
Herkenrode.
Gerard sneuvelt in 1194 in Palestina tijdens de 3e
kruistocht. Zijn opvolger wordt zijn oudste zoon
Lodewijk II (?-1218: R.1194-1218).
Uitbreiding van het Grafelijk Domein
Tot aan de twaalfde eeuw waren bij het graafschap Loon
gevoegd, een groot deel van Taxandrië, als erf van
Hocht, de heerlijkheden Kolmont en Bilzen, Spouwen en
Duras. De graven van Loon hadden ook de voogdij over
de St.Jacobsabdij in Luik, de abdij van St.Truiden, het
kapittel van Munsterbilzen, de steden Beringen en
Heusden, de bezittingen van de Picardische abdij van
Corbie, domeinen van de Sint Laurentius abdij van Luik
te Heers en de abdij van Averbode.
Graafschap Rieneck
Arnold I was zoals hoger vermeld gehuwd met Agnes
van Mainz, de enige dochter van de burggraaf van
Mainz en graaf van Rieneck. Die was voor Mainz
leenman van de bisschop van Mainz en voor Rieneck
van de bisschop van Wurzburg. Bij het overlijden van
zijn schoonvader werden Arnold I en zijn opvolgers ook
burggraven van Mainz en graven van Rieneck.
De afstand van Loon tot Mainz was in feite te groot voor
een efficiënt bestuur, zodat meestal de zoon ‘afgevaardigd’ werd. Gerard I zal zo zijn zoon Gerard II tot
graaf van Rieneck laten benoemen. Nadat op korte tijd
achtereenvolgens Lodewijk II in 1218, Hendrik I in 1218
en Arnold III in 1221 telkens kinderloos waren

Het Graafschap Loon
overleden, werd Rieneck definitief geërfd door Lodewijk
III. Die stond in 1227 Loon voorgoed af aan zijn broer
Arnold IV.

Het graafschap Rieneck was gelegen in Noord-Hessen,
ten noorden van Mainz.
Het graafschap Rieneck omvatte rijkslenen en allodiale
domeinen en was gelegen tussen de heerlijkheden van
Mainz, Wurzburg en Fulda, wat enige uitbreiding zeer
moeilijk maakte. De titel van burggraaf wordt in 1221
ongedaan gemaakt, vooral omdat inmiddels verschillende
bezittingen reeds waren verkocht. Alsdan gaat er ook een
scheiding tussen Loon en Rieneck door. Rieneck mag
niet verward worden met Rheineck, gelegen aan de Rijn
ten noorden van Koblenz tussen Andernach en Sinsig.

Moha en Holland
Albert III, graaf van Moha, had in 1197 met hertog
Hendrik I van Brabant een akkoord gesloten waarbij
Moha zou overgaan naar Brabant, indien hij kinderloos
zou overlijden, met dien verstande dat de graaf van Loon
een 50:50 deel zou bekomen, blijvend in leen. Na enige
tijd evenwel verandert hij van gedacht en maakt alles
over aan de bisschop van Luik. Toch leggen beide
partijen zich daar bij neer.
Bij de conflicten tussen Brabant en Luik speelden de
graven van Loon eerder een ondergeschikte rol. De
eerste graven erkenden de Luikse bisschop als suzerein,
maar stelden zich bovendien met alle beschikbare
middelen teweer tegen de Luikse pogingen tot
opslorping. De zwakte van het vorstendom noopte de
graaf ertoe aan de militaire macht de allereerste zorg te
besteden. Stedelijke ontwikkelingen en economische
ontplooiïng kregen geen voorrang, met de achteruitgang
van het graafschap als gevolg. De graaf bouwde zijn
voornaamste burchten in het zuiden als een gordel om
zijn versterking te Borgloon. In de Demervallei lagen
versterkingen van kleine omvang, terwijl de Maasvallei
een soliede verdediging vereiste omwille van de talrijke
vreemde bezittingen die er de Loonse heerschappij
ernstig in de weg stonden. In het noorden vormden de
onvruchtbare Kempen een doelmatige bescherming.
Toen Lodewijk II van Loon omstreeks 1200 het bestuur
aanvaardde, strekten de Loonse bezittingen zich uit over
1

Meer hierover in het hoofdstuk Holland
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nagenoeg de gehele huidige Belgische provincie
Limburg, met uitzondering van een brede strook langs
de westelijke oever van de Maas. De bisschop van Luik
en weldra ook de hertog van Brabant stelden alles in het
werk om de graven van Loon terug te dringen en hen tot
afhankelijkheid te brengen. Op de rijksdag van
Schwäbisch Hall bijvoorbeeld, in 1190, noemde de
hertog van Brabant zich de leenheer van de graaf van
Loon, waarop deze prompt reageerde met de Luikse
bisschop als zijn suzerein aan te duiden!
De leenbanden met Horn, Born en andere plaatsen ten
oosten van de Maas leidden niet tot een duurzame
aanwezigheid van de Loonse graven binnen de grenzen
van de huidige Nederlandse provincie Limburg.
Pogingen om Maastricht en grotere delen van
Haspengouw in handen te krijgen, mislukten. In 1203
overlijdt Diederik van Holland, gehuwd met Adelheid.
Als opvolgers staan Willem van Friesland en dochter
Ada hun opwachting te maken voor het graafschap
Holland. Moeder Adelheid laat haar dochter Ada vlug
huwen met Lodewijk II van Loon om de erfenis te
vrijwaren.
In 1203 zag Lodewijk II kans om zijn machtspositie
aanzienlijk te verbeteren, door te huwen met de enige
dochter van de pas overleden graaf van Holland. De
hertog van Limburg steunde hem in zijn aanspraken,
maar hij was niet opgewassen tegen zijn concurrent
Willem I van Friesland en diens bondgenoten1 .
Een Duitse keizer die hierover moest beslissen, was er
evenwel na de dood van Hendrik VI in 1198 niet. Of
beter er waren er twee: Filip van Zwaben en Otto IV,
wat de aanloop was van een langdurend conflict tussen
de eerste partij, met name deze der Staufen-Gibellijnen
en de twee-de of de partij der Welfen. Luik had partij
gekozen voor de Welfen en daar Loon een leen van Luik
was, moest Lodewijk II dus ook deze partij kiezen. Toch
stapt hij in 1203 over naar de Staufen, zodat derden als
de bisschop van Metz hem het leven zuur maken. Dit
dreigde uit te lopen op een oorlog met Brabant, maar
Filip van Namen kon dit afwenden.
De Hollandse Successieoorlog
In 1204 gingen evenwel alle rechten over Maastricht
door toedoen van de Duitse keizer naar de hertog van
Brabant. Ook het voogdijschap over het Maastrichtse
Sint-Servaaskapittel met de vele daarvan afhankelijke
domein-goederen in het Maasland kwam toen in handen
van de hertog. Wellicht was de Maaslandse politiek van
Arnold IV een poging om opnieuw toegang te krijgen tot
de belangrijke handelsrivier en de invloed van Brabant
in de Maasregio te stuiten.
Filip van Namen brengt een compromis-oplossing voor
Holland tot stand. Willem zou westelijk Zeeland krijgen
en Loon Holland en Oost-Zeeland. Dit staat bekend als
het Verdrag van Brugge (1206). Hendrik I zou dan
leenheer worden over alle Hollandse allodia van
Lodewijk, behalve over Leiden en het kasteel van
Kolmont, delen van de bruidschat van Ada. Luik wordt
dan een tussenpersoon tussen keizer en Loon, maar
hiervoor moest Lodewijk partij kiezen voor Otto IV. Ook
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moest Willem dan Ada uit de gevangenis in Engeland
krijgen.
Lodewijk van Loon gaat in 1207 aldaar zijn zaak
beplei-ten bij Jan zonder Land. Men vraagt hem Otto te
steunen en zijn broer Arnold als gijzelaar achter te laten.
Inmiddels had de paus Filip von Zwaben als keizer
erkend, maar hij wordt een maand later vermoord, zodat
Otto IV vrij spel krijgt. Luik, Brabant en Loon scharen
zich achter Otto IV, maar de paus slaat hem in de ban
wegens zijn houding in Sicilië, zodat de Stauf Frederik
van Sicilië, zoon van Hendrik IV als keizer wordt
voouitgeschoven.
De bisschop van Luik volgt de paus en laat dan maar
Otto IV in de steek. Het wordt beslist moeilijk voor
Lodewijk die dan verkiest neutraal te blijven. De
tegenstander in Holland was een Gibellijn, zijn broer
was gijzelaar bij een Welf en Loon moest partij van
Brabant kiezen in de vrede van Brugge en die had zich
verzoend met de Welf Jan zonder Land. Allemaal
redenen om voorzichtig te zijn.
Lodewijk van Loon kan een coalitie tot stand brengen,
met Utrecht en Hendrik van Limburg. Tevens doet hij
toegevingen aan Filip van Namen, de toenmalige regent
van Vlaanderen. Inmiddels doet Luik afstand van Moha
ten voordele van Loon. Aanvankelijk heeft de coalitie
succes maar uiteindelijk loopt het mis. Hendrik van
Brabant krijgt intussen van keizer Filip van Zwaben
rech-ten op Maastricht, goederen uit St.Truiden en wordt
de erfenis van Holland beloofd aan de rivaal van Loon.
Daarenboven worden Luik en Loon vernield maar keizer
Filip kan dit beëindigen. Vlaanderen komt Loon ter hulp
en valt Schouwen-Holland binnen, maar graaf Filip van
Namen, regent van Vlaanderen gaat onderhandelen met
de rivaal. De graaf van Loon staat in de kou.
Toch komt nu de diplomatie op gang. Lodewijk van
Loon gaat zich verzoenen met Filip van Zwaben, tot
grote ergernis van Brabant. Luik gaat hetzelfde doen,
daartoe door hem aangespoord. In 1206 moest de hertog
Moha terug geven aan Luik.
Otto IV roept de Rijksdag bijeen in 1212. Hij beslist dat
de hertog van Brabant moest optreden tegen Luik, maar
Loon helpt Luik als vazal. De hertog laat zijn
aanspraken op Moha vallen zodat de vriendschap Loon Brabant fel verkoelt. Verder geeft Otto IV de investituur
van Holland aan Willem. Lodewijk probeert opnieuw te
onderhandelen met Engeland dat veel belang hecht aan
een bondgenoot in Holland. Brabant en de Franse koning
sluiten in 1213 een verdrag tegen Luik, zodat Luik een
alliantie tot stand brengt met Vlaanderen (Ferrand van
Portugal), die had gebroken met Frankrijk. Zo ontstaat
een oorlog tussen Luik en Brabant die zijn beslag krijgt
in de Slag van Steppe (1213), waar Brabant de
bovenhand haalt.
Er volgt een verzoening tussen de drie en Brabant
verzoent zich ook met Otto IV, waar het voordeel bij
haalt in Maastricht. Opnieuw zijn nu Loon en Luik
hiermee niet akkoord en gaan ze de brug aldaar
vernielen.
Wanneer de Welfen naar Frankrijk komen, kan Lodewijk
van Otto IV gedaan krijgen Luik te sparen. Zij waren op
weg naar de Slag van Bouvines (1214), waarin
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Frankrijk wint. Otto IV moet de plaats ruimen en wordt
opgevolgd door Frederik II. Deze is eerder anti-Loon
gezind, ontzegt hem het graafschap Holland en neemt
hem Maastricht af.
Maar ook in Holland ontstond er verdeeldheid inzake de
houding voor of tegen Loon in verband met de
opvolging aldaar. Willem van Friesland slaagt er in met
Brabant het Loons leger uit Holland te verjagen en zelfs
Ada ge-vangen te nemen. Op 13 januari 1213 bekomt hij
van keizer Otto IV de investituur over het graafschap
Holland en wordt Willem I van Holland.
In de Loonse Successieoorlog, die toen ontbrandde
(1203-1213) en die een onderdeel van de strijd tussen
Welfen en Hohenstaufen was, moest Ada het onderspit
delven en werd zij gevankelijk naar Engeland gevoerd.
Zij keerde in 1208 naar Loon terug, maar haar erfdeel
had ze definitief verloren.
Lodewijk II overlijdt in 1218 en wordt opgevolgd door
zijn broer Hendrik I (?-1218;R.1218). Daar het erop
leek dat Lodewijk kinderloos zou blijven was hij al door
de paus ontslagen van zijn canoniek statuut en werd hij
tot ridder geslagen. Slechts enkele dagen nadat hij zijn
broer was opgevolgd, overleed hij (vergiftigd?).
De Hollandse successieoorlog bezorgde Loon niets dan
ellende: de Brabantse diplomatie stelde alles in het werk
om de Loonse poging te doen stranden. Intussen
verwierf de hertog van Brabant in Maastricht een
machtspositie, ten koste van Loon en tot ongenoegen
van Luik. De prinsbisschop van Luik kreeg meer greep
op het zuiden van het graafschap door de verwerving
van een aantal burchten. Tenslotte werd de graaf van
Loon geconfron-teerd met een lege schatkist, waardoor
de opvolgers van Lodewijk II voorlopig weinig
activiteiten konden ontwik-kelen naar buiten uit.
Zijn jongere broer Arnold III volgt hem op (?-1221; R.
1218-1221). Die is veeleer begaan met de religieuze
instellingen. Zo schenkt hij o.a. een terrein aan de
Teutoonse ridders, waarop de Commanderij van AldenBiesen zal worden gebouwd.
Personele Unie met Chiny
Zijn neef, Lodewijk III (?-c1223; R.1221-1227) zal
hem opvolgen. Ook hij is zeer begaan met abdijen en
kapittels. Na een rustige regering van zes jaren wordt hij
opgevolgd door zijn zoon Arnold IV, zoon van broer
Gerard van Rieneck, daar al zijn broers ook kinderloos
waren overleden. Die was gehuwd met Johanna van
Chiny, dochter van Lodewijk IV van Chiny en werd zo
erfgenaam van dit graafschap. Dit resulteert in de
Personele Unie met Chiny. Als leen van Brabant omvatte
het gebied de huidige steden Florenville, Neufchateau,
Etelle, Virton, Montmedy en Carignan.
Arnold IV (?-1277; R.1227-1273) manifesteert zich
vooral door zijn onwankelbare trouw aan de bisschop
van Luik maar moet om financiële redenen Tongeren,
Alken en Hoesselt in pand geven. Hij neemt deel aan de
kruistocht tegen de Stadingers (1234) en vecht o.a. in de
Slag van Oldennesch. Hij wist zijn graafschap weer
aanzien te verschaffen door een terughoudende politiek.

Het Graafschap Loon
Hij zal Luik (Jean van Eppes) samen met Thomas van
Savoie steunen bij de Guerre de Poilvache in 1238.
Maar de bisschop sterft onverwacht, zodat de opvolging
andermaal een ‘Welf- en Staufen’ verhaal wordt. Uiteindelijk krijgt Willem van Savoie de bisschopszetel.
Het Graafschap Chiny
De graven van Chiny zijn Karolingers afkomstig uit West
Frankenland.
Gerberga van Saksen, gehuwd met Lodewijk IV van
Overzee, schonk het Palts Meerssen aan de kerk van
St.Remy te Reims.
De oudste kern, met name Baelen en Petit-Rechain,
schonk zij zeer waarschijnlijk aan het huis ‘ChinyCharpeigne-Vermandois’.
Limburg betekende voor de graven van VermandoisChiny geen diaspora. Zij bezaten in de 10e eeuw ook het
aangrenzend noordelijk deel van wat nu de pro-vincie
Luxemburg is. Dit sloot hun territoria aaneen van
deSemois tot de Vesder.
Otto van Vermandois bouwde in 971 het slot van
Warcq, ten noord-westen van Mezières. Dit is een
manifestatie van de penetratie van Francia Occidentalis in
Lotharingen, om aldaar noord-Frankrijk te verbinden via
de weg naar Limburg-Vesder en Semois-Chiny. Hij bezat
dus Vermandois, Warcq, Chiny (Ivois, Margut, Jamoge,
Etalle, Longlie-Mellier en Orgeo), Charpeigne en
Limburg. Het betreft vrijwel allemaal zeer waarschijnlijk
bezittingen oorspronkelijk van de graven van Ardennen.
Op het einde van de 10e eeuw evenwel werden die
verdreven door de heren van Ardennen die tevens
hertogen van Neder-Lotharingen waren. Zij dreven een
wig halfweg de bezittingen van Otto. In Limburg hielden
Theodoricus en Riquinus stand.
Hertog Gozelo I zal Otto verdrijven in 1025 uit
Charpeigne-Verdun, zodat hij nog enkel Chiny en Vesder
(Baelen en Petit-Rechain) overhoudt. Herin-neren we
eraan dat het slot en de ‘Vesder’ als bruid-schat dienden
bij het huwelijk van Judith van Luxemburg met Walram I
van Aarlen.
In de geschiedenis van Chiny kan men een drietal
perioden herkennen. De eerste is het minst goed
gedocumenteerd, waarbij we enkel weten dat een slot in
Warcq werd gebouwd en dat de heren een aanspraak
konden maken (voogdij?) op de abdij van Orval. Een
zekere zelfstandigheid hebben ze dan tot 1226. Wel gaan
ze in deze tweede periode ‘onder leen’ bij de graven van
Bar. Lodewijk IV (R.1189-1226) verleent wel privilegies
aan enkele ‘steden’. Diens dochter Johanna huwt graaf
Arnold van Loon, zodat deze graaf van Loon wordt
vanaf 1218 en graaf van Chiny in 1226. De derde periode
omvat naast de problemen van Loon ook die van het
prinsbisdom Luik, waarbij Chiny overgaat naar
Luxemburg. In 1364 nam graaf Arnold inderdaad ontslag.

Tijdens het bewind van Arnold IV kwam de territoriale
expansie van het graafschap Loon op haar hoogtepunt.
Na de verwoesting van de grafelijke burcht in Borgloon
in 1232 verplaatste het zwaartepunt van het graafschap
zich naar het noorden. In dat jaar bekrachtigde Arnold
IV de vrijheden van de inwoners van Hasselt. Van het
nabij-gelegen Kuringen maakte hij zijn residentieplaats.
Hij liet er een motte oprichten en verleende in 1240
vrijheidsrechten aan de inwoners. Hasselt, dat centraal
tussen de Haspengouwse en de Kempische gebieden van
de graaf lag, ontwikkelde zich tot hoofdplaats. Arnold
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IV voerde vooral een actieve territoriale politiek in het
Maasland ten noorden van Maastricht.
Arnold IV bleef aan het bewind tot 1273. Dikwijls trad
hij op als scheidsrechter, als borg of als vredesonderhandelaar in de talrijke conflicten van die tijd. Alhoewel
in het graafschap zelf rust en vrede heersten, vond het
land bij deze toestand weinig baat. Nog steeds scheen de
graaf geen belang te hechten aan de economie, zodat de
stedelijke opbloei geremd werd. Alles bij elkaar liep de
regering van Arnold IV toch uit op een financieel fiasco.
In 1239 moet Robert van Thourotte de zetel overnemen na de dood van Willem. Paus Innocentius IV slaat
de keizer in de ban zodat een nieuwe keizer moet
gevonden worden en wel Hendrik Raspe. Die is vlug
goede maatjes met Brabant. De hertog van Brabant krijgt
gedaan dat Willem van Holland Raspe zal opvolgen en
dat zijn neef Hendrik van Gelre opvolger zal zijn van
Thourotte. Loon helpt Willem dan in Aken erkenning te
krijgen. Een verdrag wordt gesloten tussen Gelre,
Brabant, Luik en Loon in 1248.
In 1226 hielp hij mee aan de versterking van de Luikse
macht in Sint-Truiden. In 1248 nam hij deel aan de
belegering van Aken en in 1250 belegerde hij Mouzon,
aan de zijde van de prins-bisschop van Luik. Hij
onderwierp in 1255 de opstandige Luikse steden. De
aartsbisschop van Keulen, Koenraad van Hochstaden,
trad in 1239 op tegen de Brabantse aanwezigheid in de
landen aan de oostelijke Maasoever. In het conflict dat
daarop ontbrandde streden de hertog van Limburg en de
graven van Loon, van Gelre en van Gulik aan de zijde
van Hendrik II van Brabant. Na vijf jaar oorlog voeren
kreeg Brabant Heerlen en Dalhem in handen, waarmee
het als het ware de toegang tot de Nederrijn had
geforceerd.
Tegen Luikse Steden en Mechelen
In 1253 treedt een conflict op tussen de bisschop van
Luik en het kapittel met het patriciaat. Het volk geleid
door Hendrik van Dinant, ging niet langer akkoord met
de bisschop. Er volgt een heuse burgeroorlog waar de
graaf van Loon o.a. de steden steunt. Toch komt een
verdrag tot stand. De hertog van Brabant sluit zich nu
ook bij het verdrag van 1248, nadat Hoegaarden,
Beauvechain en zelfs Mechelen hem in pand waren
gegeven.
Inmiddels capituleren één voor één de verschillende
steden en komt men tot de Vrede van Bierset (1255).
Strenge straffen worden aan de burgers opgelegd.
In 1256 sterft Willem van Holland. Opnieuw zijn er
twee kampen bij de keizerkeuze. Brabant steunt Alfons
van Castillië, maar bisschop Hendrik van Gelre en de
graaf van Loon steunen Richard van Cornwall. De
hertog van Brabant neemt nu Daelhem in, wat wijst op
een hernemen van de Oostpolitiek van de hertog.
Wat Mechelen betreft wil Luik deze stad terug, gebruik
makend van het feit dat Jan I nog minderjarig is.
Daarenboven moest aldaar een Berthout in bedwang
worden gehouden. In 1267 komt Arnold IV van Loon
Mechelen belegeren samen met een expeditieleger van
Hendrik van Gelre.
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Arnold IV geniet enig aanzien zodat hij als bemiddelaar
mag optreden bij verschillende conflicten, zoals in 1239
tussen Hendrik I van Brabant en Wouter Berthout van
Mechelen. In 1254 maakt hij samen met de bisschop van
Luik en anderen deel uit van de verzoeningscommissie
voor het conflict tussen Margareta van Constantinopel
en haar zoon Jan van Avesnes over de toewijzing van
Henegouwen2 . Ook bemiddelt hij in de 1255 tussen de
inwoners van Hoei en St.Truiden en de bisschop van
Luik en in 1256 voor de inwoners van Keulen die
overhoop lagen met hun aartsbisschop.
Hij zal privilegies toekennen aan Hasselt in 1232 en in
1239 aan Beringen, in 1240 aan Kuringen en in 1251 aan
Bilzen. Aan een aantal abdijen en kapittels zal hij
schenkingen doen. Vanaf 1265 betrekt hij meer en meer
zijn zoon Johan (c1230-1279; R.1265-1279) bij de
regering.
Tweemaal gehuwd voert hij ook een vredelievende
politiek en heeft vele attenties voor religieuse
instellingen. Hij overlijdt na een rustige regeringsperiode.
De Gulikse Successieoorlog
Zijn zoon Arnold V (c1260-1325;R.1279-1324) zal hem
opvolgen. Vlug wordt hij een goede bondgenoot van Jan
I van Brabant in diens conflict met Reinald van Gelre en
neemt hij deel aan de slag van Woeringen (1288). In
deze Limburgse successieoorlog nam hij eerder een
dubbel-zinnige houding aan. Hertog Jan I had aan Loon
een lening gegeven in 1248 en het jaar daarop sloten zij
een pact over grensgeschillen. In die zin was Loon aan
Brabant ‘gebonden’. Tijdens de slag van Woeringen liet
hij sommige tegenstanders vrij, mede omdat hij bij een
overwinning een te sterke overheersing van Brabant
vreesde. In 1306 komt hij tussenbeide in de ruzie tussen
de hertog van Brabant en de burgers van Brussel, die een
zware nederlaag lijden in de Slag van Vilvoorde.
Arnold toonde opvallend weinig interesse voor Luik,
hoewel hij er leenman van was. Waarschijnlijk is hij
zelfs medeplichtig aan de moord op Jan van Avesnes.
Tevens
werkt hij tegen bisschop Jan IV van
Vlaanderen.
In 1295 wordt Hugo de Châlons bisschop van Luik. Hij
koopt Arnold om, maar ook Brabant. Geleidelijk gaan de
kanunniken ook het patriciaat verdringen. Arnold neemt
wel samen met het patriciaat deel aan het Verbond van
Nijvel tegen de volgende bisschop Thibaut van Bar. Na
de Mal de St.Martin noemt hij zich voogd van het
Prinsbisdom. Na heel wat schermutselingen komt de
Vrede van Angleur (1313) tot stand, waarbij de
patriciërs moeten wijken. Ook hier nam Arnold een
dubbelzinnige houding aan in de burgertwisten. Volgens
de Vrede van Fexhe (1316) stond hij aan de kant van
het volk maar als voogd van de Stad Luik was dat wel
raar. Met de volgende bisschop gaat het voor hem niet
gemakkelijker. Hij moet wel een overeenkomst sluiten
met Adolf van de Marck3 .
Tevens helpt hij de graaf van Gulik in diens successieoorlog (1278-1280), en Gwijde van Dampierre bij de

2

Zie hierover meer in het hoofdstuk Henegouwen
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Guldensporenslag en de bisschop van Luik bij de sociale
onlusten.
Arnold V (1279-1323) hield zich minder bezig met
territoriale expansie, maar meer met de afronding van
het verworven territorium en de interne consolidatie en
concentratie van het grafelijk gezag. Tijdens de jaren
1284-1292 werden de grenzen tussen Brabant en Loon
definitief vastgelegd door toedoen van een commissie
van vier scheidsrechters. Het vergelijk kwam er naar
aanleiding van de toenadering tussen de twee landsheren
tijdens de Limburgse successie-oorlog (1283-1288).
Arnold V had wel een aantal conflicten met abdijen en
kapittels omdat hij zijn rechtspraak wilde opleggen aan
de kerkelijke immuniteitsgebieden binnen het graafschap.
Arnold V voerde een hele reeks institutionele vernieuwingen door, die het grafelijke gezag moesten versterken
en consolideren. De landsheren streefden ernaar hun
verworven en enigszins afgeronde territoria om te
vormen tot één rechtsgebied. Al vroeg werden de graven
van Loon scheidsrechters bij conflicten tussen burchtheren, kerkelijke instellingen, vazallen en dorpen.
In 1278 werden vader Willem IV van Gulik en zoon
Willem beiden vermoord in Keulen. De moeder van
Arnold V was Mathilde van Gulik, gehuwd met Jan
van Loon4 .
De hertog van Brabant maakte hiervan gebruik om zijn
invloed in Aken te vestigen. De graaf van Loon, Arnold
V (1279-1323) en zijn Gulikse familieleden verzetten
zich hiertegen. Arnold V werd echter gevangen genomen
en uitgeschakeld. In tegenstelling tot zijn grootvader,
Arnold IV, toonde Arnold V geen interesse voor zijn
verplichtingen als leenman van de prins-bisschop van
Luik. Wel pro-fiteerde hij van de sociale onlusten in de
bisschopsstad om zijn financiële positie aanzienlijk te
verbeteren. Die verbetering kwam echter zijn vorstendom niet ten goede. Zoals zijn voorgangers bekommerde
de graaf van Loon zich louter om militaire aangelegenheden, met een financiële ramp als noodlottig
gevolg. Arnold V steunde zijn ooms Walram en Gerard
van Gulik samen met de hertog van Limburg. Tijdens de
strijd wordt hij gevangen genomen, maar de Vrede van
Schönau maakt een einde aan het conflict in 1280.
Gerhard van Gulik werd de opvolger. In de Limburgse
successieoorlog koos hij de partij van de hertog van
Brabant.
Gwijde van Dampierre kreeg RijksVlaanderen door de
keizer toegewezen en zocht daarom bondgenoten tegen
het opdringerige Henegouwen. Gwijde en Loon sloten
een pact in 1292 waarbij Loon leenman werd en
subsidies kon krijgen.
Hasselt krijgt in 1282 het statuut van stad. Verschillende
abdijen vormen het voorwerp van schenkingen. In 1323
doet hij afstand ten voordele van zijn zoon Lodewijk IV
en overlijdt het jaar daarop.
Op financieel vlak ging het Arnold V niet voor de wind.
Om zijn actieve buitenlandse politiek en talrijke militaire
campagnes in buurlanden te bekostigen, ging hij vele
leningen aan. In 1321 richtte hij een bede aan de ridders
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van het graafschap Loon om hem te helpen bij de
vereffening van zijn schulden.
Zijn zoon Lodewijk IV (c1282-1336; R.1323-1336)
brengt onmiddelijk leenhulde aan de bisschop van Luik.
Hij erft een schuldenberg....
Politiek van Lodewijk IV
Lodewijk IV (R.1323-1336) was leenman van Luik en
tevens voogd van de stad Luik. Aldaar waren er grote
problemen tussen het volk en de bisschop zodat deze
moest vluchten naar Hoei (1324). Lodewijk moest uiteraard de bisschop steunen maar moest volgens de Vrede
van Fexhe de stad steunen. Tenslotte kwam het tot het
Verdrag van Remicourt-Momalle (1326).
Het volgend jaar volgt een nieuw akkoord ditmaal tussen
de bisschop en Loon, waarbij Lodewijk zich wat dubbelzinnig opstelt. Dit is evenwel niet helemaal duidelijk.
Na de Slag van Hoesselt (1328) (Wie tegen Wie ??)
volgt de Vrede van Wihogne. Nu mogen de ‘groten’ en
de ‘kleinen’ zetelen in de stadsraad en Lodewijk
verzoent zich met de steden St.Truiden, Tongeren en
Luik. Adolf van de Lamarck kan terug naar Luik.
Ook voor zijn opvolgers bleef de financiële toestand van
het graafschap Loon erg nijpend. In 1335 verpandde
Lodewijk IV alle inkomsten die hij had in het "land" van
Stokkem, Maaseik en Bree aan zijn neef en opvolger
Diederik van Heinsberg. De verdeling van de grafelijke
domeinen onder familieleden ondermijnde verder de
financiële armslag van de Loonse graven. Zo moest
graaf Diederik van Heinsberg (1336-1361) zijn
domeinen-complex te Zolder, Zonhoven, Houthalen, en
Houweiken in 1335 schenken aan Johanna van Loon en
haar echtgenoot Willem van Oreye, zodat zij zouden
afzien van hun aanspraken op de grafelijke titel.
Het Verbond tegen Brabant
Jan III van Brabant was na Woeringen opnieuw actief
met de Oostpolitiek (1320). Reinout van Valkenburg,
nog steeds gevangen, moest Heerlen en Sittard afstaan,
de graaf van Holland moest Heusden en Drongelen
afstaan en Henri van Cuyck Grave.
Dit is niet naar de zin van Jan de Blinde van
Luxemburg, die Valkenburg steunt. Hertog Jan III
neemt Valkenburg in, maar Rainout vraagt een
tussenkomst van koning Filip IV van Frankrijk. De
hertog weigert dit en biedt zelfs (1322) de broer van de
koning, Robert van Artois, aziel aan.
Diederik van Valkenburg slaagt erin een reuzecoalitie
tot stand te brengen, maar onenigheden deden die
afbrokkelen. De hertog aanvaardt nu toch de bemiddeling. Lodewijk krijgt zelfs een schadevergoeding.
Lodewijk IV overlijdt in 1336 zonder nakomelingen,
maar heeft wel vier zusters...
Eerste Loonse Successieoorlog
Lodewijk IV had Diederik van Heinsberg (R.
1336-1361) aangeduid als opvolger, een zoon van een
zuster. Het Luiks kapittel was niet akkoord, hoewel
Kunegonde een schoonzuster was van de bisschop.
Diederik moest zich verzetten als graaf van Loon, daar
het kathedraalkapittel van Luik aanspraak maakten op
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het graafschap. Het kapittel steunde op een vonnis van
de Rijksdag van 1246, volgens dewelke een kerkelijk
leen moest terugkeren naar de suzereine Kerk wanneer
de vazal zonder mannelijke opvolger overleed. Volgens
het Luikse kapittel was het graafschap Loon als
rechtsopvolger van het graafschap Haspinga een leen
van de Luikse Kerk. Bovendien hadden alle graven
vanaf Arnold V bij hun investituur de Luikse suzereiniteit erkend door leenverhef voor het graafschap te
doen. Diederik kon echter rekenen op zijn zwager Adolf
van de Marck, prins-bisschop van Luik, die de familiale
belangen boven die van de Luikse Kerk liet primeren.
De Keizer beslist toch dat Loon aan Diederik van
Heinsberg toekomt, maar de paus zet de bisschop aan het
Loonse leen op te eisen. Diederik moet Loon verlaten tot
een arbitrage heeft plaats gevonden.
Diederik zoekt nu steun bij Brabant en sluit een overeenkomst tot wederzijdse hulp. Prompt sluit Luik een verbond met Frankrijk en in hetzelfde jaar (1337) sluit
Brabant een verbond met Engeland (Edward III).
Opnieuw een stellingname van Frankrijk tegen
Engeland. Diederik sluit zich dus bij het engelse kamp
aan en kan zo financiële hulp krijgen.
Elke bondgenoot evenwel onttrekt zich aan zijn verplichtingen. Er volgen nieuwe onderhandelingen, maar
Jan III van Brabant lijkt de zaak niet te vertrouwen.
Diederik trekt zich terug uit de Engelse partij, gaat naar
Frankrijk en krijgt ook de steun van Luxemburg.
Graaf Diederik van Heinsberg kwam in 1338 bemiddelen in een geschil omtrent de gemeente Peer. Hij gaf
Peer aan zijn zuster Kunegonde die gehuwd was met
een broer van bisschop Adolf Van de Marck. Zijn zoon
Godfried van Heinsberg werd ook heer van Millen, wel
afhankelijk van Gelre. Al deze inkomsten gingen dan
ook verloren voor Loon.
Toch volgt in 1338 de Vrede van Montenaken tussen
Luxemburg en Brabant, die echter niet aanvaard wordt
door de bisschop van Luik. De graaf van Luxemburg,
Jan de Blinde, komt haar verdedigen in het kapittel maar
zonder resultaat. Luxemburg koopt Ivoix en Virton
(Chiny) van Diederik. Ook na een uitspraak van Keulen,
blijven de kanunniken dwars liggen, gesteund door Jan
van Bohemen, graaf van Luxemburg en door de koning
van Frankrijk.
Diederik gaat terug naar Brabant (1339) en geeft zelfs
Wassenberg in pand, evenals de voogdij van Luik en van
Montenaken.
Uiteindelijk moest Adolf van de Marck buigen. In 1343
komt een Statenvergadering die Diederik aanvaardt.
Volgens de scheidsrechters heeft Diederik alle recht op
Loon, maar Adolf blijft weigeren. Twee maand later
overlijdt hij. Zijn opvolger Englebert van de Marck (R.
1345-1364), een neef, geeft meer toe en sluit een
verbond met de Liga van de Steden, met Diederik en met
de hertog van Brabant. Bij een nieuwe scheidsrechterlijke uitspraak in 1346 moest Diederik beloven
geen bondge-nootschap te sluiten met de vijanden van
de Luikse kerk en wordt hij definitief graaf van Loon.
Het jaar daarop moet Diederik samen met Luik een
opstand bedwingen.
Als vazal van Luik neemt hij deel aan de Slag van
Vottem (1346), verloren door de bisschop, en aan de
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Slag van Waleffe (1347) ditmaal gewonnen door het
bisschoppelijk leger. Diederik legt dan de leeneed af aan
de bisschop waarmee het conflict opgelost lijkt te zijn.
Dit werd uiteindelijk bereikt dank zij de steun van
Brabant en door de interne Luikse problemen.
Verbrokkeling van het Domein
De verdeling van het graafschap onder de vijf kinderen
was, aansluitend op de benarde financiele situatie tengevolge van een nefaste politiek, oorzaak van het
beginnend verval.
Lodewijk IV is meermaals betrokken bij de twisten in
het prinsbisdom Luik. In 1332 treedt hij toe tot de
alliantie tegen Brabant (Jan III). In deze alliantie waren
de koning van Frankrijk Filip VI, de bisschop van Luik,
de aartsbisschop van Keulen, graaf Jan I de Blinde van
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Luxemburg, graaf Willem I van Henegouwen, de graaf
van Namen en de graven van Gulik en van Gelre
betrokken. Na zware schermutselingen in Brabant en
Loon komt het tot een vrede, bemiddeld door de koning
van Frankrijk. Jan III moet een ‘boete’ van 18.000
ponden betalen aan Loon.
Arnold V gaf Duras in leen aan Willem van Neufchateau, gehuwd met zijn dochter Margareta. Oostham
en Beverlo vielen aan de andere dochter Maria (1365),
gehuwd met Gerard van Diest, en vervolgens aan hun
dochter Isabella gehuwd met Hugo van Ailly.
Lodewijk IV gaf dan Rummen aan zijn zuster Johanna
van Kwabeek en haar zoon, neef Arnold van
Rummen. Al deze bezittingen gingen dus verloren voor
het grafelijk domein. Houthalen, Zonhoven en Zolder
gingen later naar een andere neef van Lodewijk IV.

De Tweeledigheid van Loon

Een Overzicht van de gebieden omheen het Graafschap
Loon (Minten, 2001)

Binnen het graafschap Loon bestond een tweeledigheid.
Men kon er enerzijds ‘Maaslandmannen’ onderscheiden
naast de leenmannen van Kuringen. De eerste waren geen
leenmannen van Loon en hun hoofdzetel was Maaseik.
Naast specifieke Loonse lenen waren er de lenen van Duras,
Kolmont, Spouwen en Maasland.
De tweeledigheid kwam duidelijk tot uiting bij de
‘devolutie’ van het graafschap. Lodewijk IV overleed in
1336 en nadien Dirk van Heinsberg in 1361, beiden zonder
kinderen. Alsdan was de vraag hoe de opvolging zou
gebeuren, anders gesteld was het een kerkelijk of een
rijksleen, of deels beiden. Er ontspon zich een uitgebreide
juridische discussie tussen het kapittel van Luik en het
keizerlijk hof.
Het bleek vooreerst dat de loonse graven niet beleend waren
door de keizer, maar wel belast met een aantal opdrachten
zoals het belenen van vazallen, de rechtspraak, de
verkeersveiligheid, onderhoud van bossen en andere dingen
meer. Zij waren in die gebieden enkel de vertegenwoordiger van de vorst met een ambtelijke, dus
paltsgrafelijke opdracht. De graafschappen Maasland en
Haspinga waren oorspronkelijk koningsgoedgraafschappen. Voor 1231 waren ze geen territoriale heren.
Toch was in 1040 hun opdracht in Haspengouw al sterk
beperkt door keizer Hendrik III. De graaf van Loon werd
alsdan ondergeschikt aan de bisschop van Lui, maar in het
Maasland bleven ze rijksonmiddelijk, principes. De OpperMasau omvatte rijksgoederen als Hocht en Neu, maar ook
de Taxandrische heerlijkheid Diest en Boxtel. Deze laatste
hadden zich in de loop de 12e eeuw nagenoeg onafhankelijk
gemaakt.
Hoe dit alles is tot stand gekomen, is zelfs door een studie
van oorkonden en feiten niet zo eenvoudig te achterhalen
(Minten).

De Brabantse Successieoorlog (1355-56)

Overgang naar Luik

Bij het overlijden van Jan III bleef een dochter achter,
Johanna, gehuwd met Wenceslas van Luxemburg en een
andere dochter Margareta gehuwd met de graaf van
Vlaanderen, Lodewijk van Male. Engelbert steunt
Vlaanderen ten voordele van Mechelen, maar Lodewijk
van Male valt Brabant binnen. Diederik zal Brabant
helpen tegen Vlaanderen, als leenman van Brabant.
Tweede Loonse Successieoorlog (1361-66)

Ondanks de voortdurende aanmaningen van het kapittel
en zelfs van de paus, kon de prins-bisschop de regeling
van de Loonse successie uitstellen. Diederik kreeg ook
steun van keizer Karel IV, die in 1357 uitdrukkelijk
bepaalde welke bezittingen en rechten van de Loonse
graven rechtstreeks van het Rijk afhingen. In 1342
overleed de enige zoon van Diederik van Heinsberg,
zodat bij diens dood in 1361 opnieuw een successiestrijd
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ontbrandde. Zijn neef Godfried van Dalenbroek kreeg
geen kans om zijn aanspraken op de graventitel hard te
maken. Prins-bisschop Engelbert van de Marck aarzelde
niet en ging meteen na het overlijden van Diederik over
tot de bezetting van het graafschap.
Godfried verkocht in januari 1362 zijn rechten op het
graafschap aan Arnold van Rummen. Na een aantal
vruchteloze pogingen tot herovering van het graafschap
en de verwoesting van zijn kasteel te Rummen in 1365,
moest ook Arnold van zijn aanspraken afzien. Op 21
september 1366 deed hij officieel afstand van het graafschap Loon.
Godfried van Dalenbroeck, neef van Diederik, eiste wel
zijn rechten op, maar verkocht zijn rechten op Chiny aan
de machtige Arnold, heer van Oreye, Rummen en
Kwabeek. Hij was gehuwd met Elisabeth, een bastaarddochter van de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van
Male, en was verbonden aan het hof van Brabant. Hij
rekende dan ook op enige steun. Wenceslas verleende
hem wel diplomatieke steun, maar kon moeilijk zijn
broer keizer Karel IV beïnvloeden, die overigens nooit
zeer besluit-vaardig was.
In december 1362 kwam de keizer naar Aken, waar
Godfried en Arnold hun beklag kwamen doen. De keizer
vraagt de bisschop om ‘opheldering’, maar geeft ook enkele lenen aan Arnold. In februari 1363 weigert de bisschop de oproep, waarop de keizer Arnold officieel
beleent met Loon. Arnold kan het niet waar maken, daar
de bis-schop weigert de keizer te gehoorzamen. Arnold
geeft het enigzins op, verkoopt Chiny aan hertog
Wenceslas van Brabant, om geld te hebben voor een
troepenmacht. Zijn veldtocht, nu wel tegen de nieuwe
bisschop, Jan van Arkel, mislukt. Wenceslas staat
machteloos of wil niets doen. De handelsweg BrusselMaastricht gaat dus ten dele verloren, wat de economie
van Brabant niet gunstig is. De keizer vaardigt nieuwe
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besluiten uit, gesteund door de Groten van het Rijk,
maar zonder resultaat. Een luiks volksleger valt het
kasteel van Rummen aan dat wordt vernietigd.
In 1364 beleent de keizer dan maar de bisschop met
Loon.
Uiteindelijk moet Arnold, alleen en verlaten door Vlaanderen, Brabant en de keizer alles toegeven. Een overeenkomst wordt bereikt op 8 oktober 1366, waarbij hij
genoegen moet nemen met een pensioen van 1000
florijnen. Spanningen, rooftochten en andere twisten
duren voort. Nadat Wenceslas een leider van een opstand
te Leuven, priester Heningoes, had laten onthoofden,
sprak de bisschop het Interdict uit over Leuven (1366),
wat de gemoederen niet bedaarde.
Keizer Karel IV steunt het akkoord bestaande tussen de
aartsbisschop van Keulen, Willem van Gennep, bisschop
Engelbert van Luik en de hertog van Brabant-Limburg
om te bemiddelen bij de erfgenamen van Diederik van
Heinsberg, maar dit mislukt. Daarop overrompelt Luik
het graafschap Loon. Karel IV wou wel Loon aan de
erfgenamen geven maar niemand luistert naar hem.
Brabant kan niet tussenkomen wegens interne
moeilijkheden, zodat Godfried zijn rechten verkoopt aan
Arnold van Rummen.
Arnold, een neef van Lodewijk IV langs moederszijde
krijgt wel de steun van de keizer, maar hij verkrijgt noch
een erkenning van de Loonse tribunalen, noch van de
hertog van Lotharingen noch van Johanna van Brabant.
In 1364 koopt Wenceslas de rest van Chiny. Keizer
Karel IV trekt zijn steun ook in. Arnold wordt finaal
belegerd door een Luiks leger en doet op 21 september
1366 afstand van al zijn rechten.
Het graafschap Loon gaat dan definitief over op het
prinsbisdom Luik.

De Naasting van Sint-Truiden door het prinsbisdom Luik
Voogdij en Oppervoogdij
De abdij van St.Truiden was sedert een schenking van
St.Trudo ‘bezit’ van de bisschop van Metz en dit
eeuwenlang zo gebleven. In de 11e-12e eeuw werd zij
een twistappel tussen Luik en Brabant.
De abdij van St.Truiden genoot zoals alle abdijen van
een immuniteit tegenover de wereldlijke machthebbers,
maar om zich te verdedigen stelden ze een voogd aan,
die hiervoor rijkelijk werd betaald. Een dergelijke
benoeming was dan ook zeer gegeerd. Wegens de
misbruiken van deze benoemde de bisschop dan een
oppervoogd die de voogd moest in toom houden. In
1059 werd het Frederik, hertog van Neder-Lotharingen,
broer van bisschop Adalberon van Metz. Hij werd
opgevolgd door Walram-Udo van Limburg. De voogden,
de graven van Duras, waren dus onder de oppervoogd
geplaatst, met name de hertog van Limburg.
Het huwelijk van Margareta van Limburg met Godfried
III van Brabant (1115) besloot een jarenlange twist
tussen beiden. De oppervoogdij van St.Truiden maakte
deel uit van haar bruidschat, zodat deze overging naar
het huis van Brabant.
Op het einde van de 12e eeuw geraakt Duras verwikkeld
in een twist tussen Brabant, Godfried III, en

Henegouwen, Boudewijn V. Cono van Duras schenkt
zijn graafschap Duras aan de kerk van Luik (Raoul van
Zähringen), die het verkoopt aan Gerard van Loon. Cono
had evenwel aan bepaalde verplichtingen aan de hertog
van Limburg niet voldaan, en werd vervallen verklaard
van zijn rechten (1189). Brabant kiest partij voor Cono
en koopt het graafschap Duras en de voogdij van
St.Truiden voor 800 mark. Hij bezet de burcht en slaat
het beleg van St.Truiden (1189). Loon en Limburg
komen St.Truiden ter hulp, terwijl Boudewijn van
Henegouwen Brabant binnenvalt, zodat Hendrik het
beleg moet opbreken. Gerard van Loon bezet Duras. In
hetzelfde jaar 1189 wordt de (onder-) voogdij van
St.Truiden aan Loon toegewezen mits een pand van 800
mark, door Loon te betalen aan Brabant.
De twisten na het overlijden van Rudolf van Zähringen
(1191) worden een politiek steekspel (Zie hoofdstuk
Luik) tot uiteindelijk Albert van Cuyck wordt benoemd.
De stad St.Truiden en de oppervoogdij worden de inzet.
De twist Vlaanderen-Brabant wordt in 1195 beëindigd
met het Verdrag van Rupelmonde. Dit houdt in dat
Vlaanderen nu Brabant komt steunen in zijn expansiedrang in het Rijnland. Er komen wel onderhandelingen
maar de aartsbisschop van Keulen en de hertog van
Brabant worden ziek, terwijl Boudewijn V van Hene-
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gouwen overlijdt (1195). Inmiddels is blijkbaar een
over-eenkomst tot stand gebracht reeds in 1191 (?), die
verklaart dat de oppervoogdij van St.Truiden nu door
Brabant in leen wordt gegeven aan de hertog van
Limburg, die het niet mag wijzigen zonder toestemming
van Brabant. Hendrik III van Limburg krijgt dus een
voet in St.Truiden. In 1197 overlijdt keizer Hendrik VI
en ontbrandt de strijd tussen de Welfen (Otto IV) en de
Gibelijnen (Filip van Zwaben). In 1203 ontstaat een
hevige twist tussen hertog Hendrik van Brabant en graaf
Lodewijk van Loon over de grondcijns (trecensum) van
St.Truiden, die eigendom is van de bisschop van Metz.
De bisschop ontnam deze van de graaf van Loon en gaf
het aan Brabant. De burgers van St.Truiden waren niet
akkoord en gaven niet toe.
De graaf van Loon zoekt bescherming bij Luik en
schenkt hem plechtig de bedreigde zones met als
getuigen de hertog van Limburg, graaf Albert van
Dagsburg, de clerus en het volk. Kort daarop valt
Hendrik I van Brabant St.Truiden aan. De graaf van
Namen kan bemiddelen.
Wat is de Trecensum?
Een aantal auteurs stellen dat deze gelijk staat met de
ondervoogdij van St.Truiden, reeds lang aan de graaf
van Duras en van Loon. Ze werd in 1203 door de
bisschop van Metz aan Brabant toegewezen. De
oorsprong van dit geschil ligt volgens Smets in het
Verdrag van 1195 waarbij de opper-voogdij aan de
hertog van Brabant was toegekend. Andere auteurs
stellen dat de Trecensum iets geheel anders is en
onafhankelijk van de voogdij en de oppervoogdij. Deze
rechten zijn beschreven in het Charter van bisschop
Alberon III van Metz (1065). Kersters vermoedt dat de
verklaring de volgende is: Bisschop Diederik III van Bar
(1164) was bezorgd om de daling van de inkomsten van
St.Truiden ten bate van Metz. De bisschop geeft dan al
zijn Truidense bezittingen in pand aan keizer Frederik
Barbarossa. De overeenkomst wordt in 1171 gesloten
voor 200 mark en abt Wiric wordt aangemaand mee te
werken. In 1174 heeft de keizer geld nodig voor een
veldtocht en geeft zijn bezittingen over de Maas,
waaronder de cijns van St.Truiden aan bisschop Rudolf
van Zähringen in pand voor een geldlening. Kersters
vermoedt dat dit bij het sluiten van de Vrede met Loon
(1181 of later) was overeengekomen, waaruit blijkt dat
in 1203 inderdaad Loon in het bezit is van de trecensum
van St.Truiden.
Aanloop naar de Ruil
Albert van Dagsburg schenkt in 1203 zijn allodia Moha
en Waleffe aan de kerk van Luik, omdat hij kinderloos
zal overlijden. De graaf van Loon was daarmede
akkoord, als rechthebbende samen met Brabant, maar de
bisschop van Metz (Bertrand) was leenheer van
Dagsburg. Loon was door zijn keuze voor de partij van
Luik en de Welfen, het vertrouwen van de Gibellijnen
kwijt.
Het hollands avontuur van Lodewijk van Loon, samen
met de verzwakking van Otto IV, bieden Hendrik van
Brabant de kans om openlijk te breken met de Welfen.
Op de Rijksdag van Koblenz (22 november 1204)
verklaart hij zich leenman van Filip, laat Willem van
Friesland erkennen in Holland en krijgt Maastricht en de
Dagsburgse erfenis, samen met een rijksleen (Duras?)
over de Maas. Hierop besliste Filip van Zwaben dat de
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bisschop van Metz zijn bezittingen moest afstaan aan de
hertog van Brabant in ruil voor andere goederen. Dit
wijst er op dat een omruiling van St.Truiden in het
vooruitzicht wordt gesteld.
Vanaf 1200 ontstonden allerlei twisten in het Welfenkamp. Toch stapten toen der graven van Loon en Gelre
naar de Welfen zodat de Gibelijnen geen aanhangers
meer hadden tegen Brabant. De bisschop van Metz,
aanhanger van Filip van Zwaben reageerde met de cijns
van St.Truiden aan Brabant door te geven ter
ontstentenis van St.Truiden, die zich dan ook fel
verzette. De bisschop van Metz kon niet terug zodat
Luik en Loon St.Truiden moesten beschermen tegen
Brabant. Plunderingen aan weerszijden liepen toch uit
op onderhandelingen met bemiddeling van de graaf van
Namen. Spijts Koblenz (1204) en het Verdrag van 1206
heeft Brabant niet afgezien van zijn aanspraken op de
trecensus van St.Truiden.
CHRONOLOGIE der Bisschoppen van METZ
1006-1047
1047-1072
1072-1090
1090-1104
1104-1115
1115-1117
1117-1120
1201-1162
1163-1171
1171-1173
1173-1179
1180-1212
1212-1224
1224-1238

Dirk II van Luxemburg
Adalberon III van Metz-Luxemburg
Herman
Poppon
Adalberon IV
sedes vacans
Theoger
Stefaan van Bar
Dirk van Bar
Frederik van Pluvoise
Dirk IV van Lorreinen
Bertram/Bertrand
Koenraad van Scharfenberg (-stein?)
Jan I van Apremont

In 1204 had Hendrik zich onderworpen aan de keizer.
Volgens Kersters had Filip van Zwaben de afstand van
St.Truiden aan Brabant beloofd, maar door de moord
werd alles terug in vraag gesteld.
Lodewijk van Loon slaat er toch in in de gunst te komen
van Filip van Zwaben, ten nadele van Brabant, maar
deze laatste, bewust van het risico van de rijkspolitiek,
sluit een verdrag met verschillende vorsten van NederLotharingen en met Loon een nieuw Verdrag (1206).
Hierbij ziet de graaf af van alle aanspraken op
Maastricht en haar afhankelijkheden en op Rutten, maar
niet op de voogdij. De cijns die de hertog heeft in
St.Truiden zal hij terug afstaan aan de bisschop van
Metz. De cijns lijkt dus wel degelijk los van de voogdij,
daar wordt geschreven ‘de graaf zal de voogdij van
St.Truiden in leen hebben van de hertog en de graaf zal
in leen hebben alles wat hij in leen had ontvangen. Hij
zal de hertog bijstaan in al zijn conflicten behalve in
deze met Luik’.
Deze overeenkomst wordt bezegeld met een huwelijk
van Margareta van Brabant met Gerard IV van Gelre en
de verloving van zoon Hendrik met Maria van Zwaben,
dochter van keizer Filip van Zwaben.
Na de moord op Filip van Zwaben (1208) aarzelde de
hertog van Brabant wel, maar gaf dan toch zijn steun aan
Otto IV (Welfen). De bisschop van Luik, Hugo de
Pierrepont, kiest dan met de pausgezinden voor Frederik
van Sicilië. In 1212 ontbrandt dan de Dagsburgse
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successiestrijd. Hendrik trekt door de luikse landen om
zijn toorn te botvieren wat uitmondt in de Slag van
Steppe (13 oktober 1213), die hij verliest tot opluchting
van de Truidenaars.
CHRONOLOGIE der HOUDERS der
VOOGDIJEN

(Poging)
Oppervoogdij
1059 Frederik I, htg.Neder-Lotharingen (†1065)
opvolger: schoonzoon Walram van Limburg en kinderen,
graven van Limburg-Aarlen.
1115 Godfried III van Brabant door huwelijk met
Margareta van Limburg
1191 In leen van Brabant aan htg.v.Limburg
1195 Verdrag van Rupelmonde: Brabant
1204 Voorstel Ruil
1206 Verdrag Brabant -Loon
1227 Brabant.
Voogdij
graven van Duras, later Loon (1189)
Cijns-Trecensus
1065 bisschoppen van Metz
1164 verkocht aan Frederik Brabarossa.
1174 verkoop aan Luik
1181 door verdrag aan Loon
1200 aan Brabant dr bisschop
1203 terug aan Loon
1206 terug aan Metz
1225 definitief aan Luik.

Door het verdrag van 1195 was Hendrik I de oppervoogd, maar ook na 1203 en na de slag van Steppe
(1213). In 1221 vaardigt hij privilegies uit voor
St.Truiden en belooft hen te beschermen tegen de ondervoogden, dit op voorstel van de bisschop van Metz. Een
aantal gebeurtenissen gaaan beslissend worden in de
jaren 1225-1227.
Begin 1225 overlijdt Gertrude van Dagsburg, de erfgename. De leenheer, de bisschop van Metz had bij het
overlijden van vader Albert het laten overdragen op
Gertrude, die achtereenvolgens drie huwelijken had aangegaan. Simon van Leiningen, broer van de laatste
echtgenoot, vordert het leen, maar Hendrik van Bar en
Hendrik I zorgden er voor dat het leen terug naar de
bisschop ging, Jean d’Aspremont (R.1224-1238).
In 1224 had reeds een bijeenkomst plaats gehad te
Vaucouleurs, waarbij aanwezig waren Hendrik VII van
Duistland, Lodewijk VIII van Frankrijk, de pauselijke
legaat Koenraad van Urach en de belanghebbende
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vorsten. Koenraad had kort tevoren de schenking van
Moha en Waleffe aan Luik bekrachtigd. Spijts de steun
van Engelbert van Keulen kreeg Brabant niets. De
successie kwam toe aan scheidsrechters die dit
bevestigden. Graaf Albrecht verkoopt zijn erfenis aan
bisschop Hugo II van Pierrepont, die evenwel niet kan
betalen, zodat Albrecht deze dan verkoopt aan hertog
Hendrik I. Bisschop Hugo II is niet akkoord en neemt
Moha en Waleffe gewapen-derhand in (1225), omdat hij
meende dat deze hem toekwamen...
Bisschop Johan van Aspermont van Metz valt dan in
het graafschap Metz en neemt alle kerklenen in zijn
bezit. Graaf Frederik II van Leiningen en zoon reageren
maar de bisschop is te sterk, temeer daar hij steun krijgt
van Hendrik II van Bar en van hertog Mattheus van
Opper-Lotharingen. Zij moeten toegeven en in
verdragen van 1227 en 1234 gaan alle kerklenen naar de
bisschop. De markgraven van Baden en de hertog van
Brabant maken de zaak aanhangig op een hofdag, die de
zaal verwijst naar een college van scheidsrechters. Deze
beslissen dat ze wel de goederen van de erfenis van hun
moeder terugkrijgen. Uiteindelijk worden zij gedwongen
door de bisschop van Straatsburg om hem alles te
verkopen wat in 1226 bevestigd werd door keizer
Hendrik VII. Zo is de Dagsburg-Egisheim erfenis in het
bisdom van Straatsburg opgegaan.
Definitieve Ruil en Overgang naar Luik
Hertog Hendrik is uiteraard zeer ontstemd, maar de
bisschop neemt militaire maatregelen. Arnold van Loon,
als voogd van St.Truiden, en Diederik van Heinsberg, als
verwant gaan akkoord met een voorgestelde ruiling.
In Metz nochtans poogt men de ruil ongedaan te maken,
maar een akte van Metz in 1227 vermeldt de instemming
van het kapittel. De voorwaarden waren reeds voordien
in Aken besproken. Luik zou behalve St.Truiden ook de
abdij van Waulsort-Hastière bekomen. In ruil hiervoor
geeft Luik het hof van Maidières, nabij Metz. Hendrik II
van Bar verzette zich maar de bisschop van Metz biedt
hem een schadeloosstelling. De ganse overeenkomst
wordt bekrachtigd door de aartsbisschoppen van Keulen
en Trier. De stad St.Truiden wordt derhalve aangemaand
te gehoorzamen aan de bisschop van Luik.
Brabant blijft wel oppervoogd en voogd is nog steeds de
graaf van Loon. Brabant zal in hetzelfde jaar dan toch
afstand doen van Moha en Waleffe. De bisschop van
Luik bevestigt de vroegere privilegies aan St.Truiden.
Toch is de stad ontstemd, maar treedt toch toe aan het
Verbond der ‘Luikse Vrije Steden’.

Van Maaslandt tot graafschap Loon.
In de jaren na het Verdrag van Meersen (870) werd in
een aantal oorkonden een graafschap Maaslandt
gemeld, dit telkens in verband met aanspraken die
Renier I had in verband met het bezit van St.Servaas. De
niet eenduidige beschrijving van de lokalisatie heeft heel
wat kopbrekens bezorgd aan de historici. Volgens
Minten kan gesteld worden dat het gaat om een ’in het
graafschap Maasland en in de pagus Haspengouw’. In
889 schrijft men over Maastricht in ’comitatu
Masalandt’. Maastricht was overigens een fiscusdomein, dus rechtstreeks afhankelijk van de Keizer. Het
bezit van Maastricht door de Reniers was eigenlijk
slechts tijdelijk, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen

Hendrik I de Vogelaar en zijn schoonzoon Gislebert in
928 voor de duur van zijn leven. In dat dokument werd
Maastricht niet meer in het Maasland geduid.
In 898 kwam er een reactie tegen het onrechtmatig bezit
door Renier. ‘Onderkoning’ Zwentibold had vlug door
dat Renier usurpeerde. In een oorkonde liet Zwentibold
neerschrijven dat het graafschap Maasland nu
Haspengouw zal genoemd worden, dus een
haspengouws gebied dat ten onrechte bij het Maasland
was gevoegd. In 919 schreef men ‘in comitatu vero
Hasbacensi’. Dit haspengouws deel van het vroegere
Maasland moet beschouwd worden voornamelijk als
zijnde het fiscusgoed. Renier had zeer waarschijnlijk

Het Graafschap Loon
Maastricht gevoegd bij het gebied ten noord-oosten
ervan, het Linker Maasland, omdat in het midden van de
10e eeuw graaf Rodolf, de laatste der Reniers, aldaar
duidelijk gemeld werd. Dit is evenwel niet algemeen
aanvaard.
Het is wel zo dat in het Verdrag van Meersen bepaalde
gebieden als Taxandrië en Teisterbant duidelijk als
graafschappen zijn vermeld, terwijl anderen zoals Aken
wel als districten zijn vermeld. De onderdelen van de
Masau zijn niet vermeld.
Volgens Minten is dit een blijk van diplomatieke
onenigheid. Inderdaad was dit gebied volgens Karel de
Kale van West-Francia bestaande uit verschillende
graafschappen, maar voor Lodewijk de Duitser en zijn
opvolgers was het een koningsgoed. Voor de ‘franse’
vorsten kon het hun eigenlijk niet veel schelen, terwijl
de duitsers er op uit waren deze gebieden te recupereren.

Indeling van het Land van Eycke - Maasland,
vlg.Minten
De maasgebieden waren zeer zeker oorspronkelijk een
complex van kroondomeinen en karolingisch eigengoed.
Giselbert had aldaar de opdracht gekregen het gebied te
verdedigen, dus een militaire functie tegenover de
Noormannen. Giselbert huwde een Ermengarde, een
dochter van Lotharius, wat hem wel een bijzonderer
status verleende.Na de dood van Lotharius I, Lotharius
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II en bastaardzoon Hugo bleven de Reniers zich
beschouwen als de rechtmatige erfgenamen van de
karolingers in
Neder-Lotharingen. Vandaar hun
aanspraken op de koninklijke domeinen en abdijen en
tevens hun verzet tegen het herstel van de koninklijke
macht in deze gebieden, zodat zij deze onrechtmatig
verworven gebieden zouden kunnen behouden.
Het blijkt dus dat in 870, voor het verdrag van Meersen,
reeds een versnippering van het Maasland was
opgetreden. Vooreerst was dit noodzakelijk om militaire
redenen tegenover de Noormannen. In datzelfde verdrag
werd de Maas een grens. De rechteroever werd ’duits’,
maar de linker kon dit niet worden. Toch wou Renier
Maastricht op de linker oever inpalmen, wat aanvankelijk door de duitsers werd getolereerd, zodat in 889
Renier kon schrijven ‘in comitatu Masalandt’. De
grafelijkheid van de Reniers in het Maasland was wel
volledig en onbeperkt zoals blijkt uit een aantal feiten.
Otto I zou dan in 950 Rudolf, de laatste graaf uit het
geslacht der Reniers, afzetten en als nieuwe ‘graaf’
Ansfried de Oude aanstellen, met Casallum (Kessel) als
residentieplaats, vermoedelijk enkel als paltsgraaf.
In die periode zou Otto I het klooster van Aldeneik in het
graafschap Hoei onderbrengen, in het bezit van Luik.
Neef Ansfried de Jonge werd de opvolger als graaf van
Hoei, maar zal dit in 985 overdragen aan de bisschop
van Luik. Ook als graaf van Hoei stichtte hij voor zijn
dochter de abdij van Thorn, die later ook aan Luik zal
worden toegeveoegd. Dit verklaart waarom zowel
Aldeneik als Thorn later zijn ontsnapt aan de voogdij
van de graven van Loon.
Later werd, zoals elders beschreven, Ansfried de Jonge
bisschop van Utrecht op aanzoek van Otto III. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Otto III alzo een heel gebied waar
hij graaf was, o.a. Taxandrië, kon invoegen in het toen
op te richten markgraafschap Antwerpen. Een andere
bedoeling was de verwanten van Ansfried, met name
Lambert van Leuven en Renier van Henegouwen weg te
houden uit deze gebieden.
Tevens werd in 1015 een nieuwe politieke struktuur in
het leven geroepen, namelijk het graafschap Loon,
waarin zeker een deel van Ansfried’s vroegere graafschappen werdenn opgenomen. Loon was dus drieledig,
vooreerst haspengouwse bezittingen waaraan een
Taxandrisch en een Maaslands deel werd gevoegd. Het
Maasland was een keizerlijk leen, dus een schenking van
Hendrik II van de resterende graafschappen van
Ansfried’s graafschappen aan Gislebert van Loon.
De maaslandse graven hadden sedert eeuwen een recht
om een burcht te bezitten, aanvankelijk Casallum. Zij
hadden markt-, munt- en tolrechten en hadden recht op
recht-spraak. Veel hiervan ging over naar de graven van
Loon. (vrij naar G.Minten)
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