Het GRAAFSCHAP NAMEN
800 - 1421
Het graafschap Namen is gelegen tussen Henegouwen,
Brabant, Luxemburg en het prinsbisdom Luik. Machtige
buren die het dikwijls het leven, zullen zuur maken. Het
maakte destijds deel uit van de meer uitgebreide
karolingse pagus genaamd van Lomme, pagus of comitatus Lommensis. De oppervlakte is eerder gering,
ongeveer in die tijd 12 x 12 mijlen. De hoofdplaats is
Namen en gelegen aan de samenvloeiing van de Samber
met de Maas. Het werd verheven tot electoraal bisdom
afhanke-lijk van het bisdom Kamerijk in 1569. De
andere steden in dit gebied waren toen Bouvines,
Charlemont, Valcourt, Thille-Chateau en Charleroi.
De geschiedenis van Namen begint op de Champeau,
de driehoekige rotsachtige hoogte bij de samenvloeiing
van de Samber en de Maas. Toen de Romeinen deze
contreien in de eerste eeuw voor Christus veroverden lag
op de Champeau een oppidum (een versterkte stad). De
Romeinse nederzetting aan de voet van de Champeau
werd de geboorteplaats van Namen.
Aan de samenvloeiïng van de Samber en de Maas ontstaat vlug een nederzetting, voornamelijk aan de linker
oever van de Maas. Een romeinse nederzetting in de 1e
tot de 3e eeuw werd aangetoond, een castrum tussen 680
en 800, een castellum rond 860 en 876 met een
belangrijke handelsaktiviteit. Een tol wordt geheven in
985. Reeds in die tijd had de abdij van Lobbes in Namen
verschillende percelen (F.Mariage).
In de Merovingische en Karolingische periode werd de
driehoek tussen de Samber en de Maas aangeduid als
castrum of versterkte plaats. Het castrum Namen was
één van de residentie van de bisschoppen van TongerenMaastricht. De bisschopskerk, die aan O.L.Vrouw was
gewijd, vormde er een belangrijk religieus centrum.
Deze centra werden beheerd door kapittels. De NotreDame van Namen is jammer genoeg aan het begin van
de 19de eeuw afgebroken. Zij stond aan de oude hoofdstraat, die nog altijd ‘rue Notre-Dame’ heet. Naast het
castrum bezaten de bisschoppen van Tongeren en hun
opvolgers ook Jambes op de rechteroever van de Maas.
De belangen van de wereldlijke machthebber, de duitse
keizer in het gebied tussen Samber en Maas werden
behartigd door een hoge functionaris, een graaf. Aan het
begin van de 10e eeuw bouwde één van deze graven,
Berengarius genaamd, een burcht op de top van de
Champeau. Het graafschap Namen was ontstaan.
De graven van Namen moesten de driehoek tussen de
Samber en de Maas delen met de prinsbisschoppen van
Luik, en daar namen zij op den duur geen genoegen
mee. Albert II van Namen waagde de sprong naar de
overkant van de Samber, waar de prins-bisschop van
Luik niets te vertellen had. Hij stichtte in 1047 op de
linkeroever van de Samber de kapittelkerk van SaintAuban, met de Saint-Pierre bij het grafelijk kasteel de
tegenhanger van de Notre-Dame, de bisschoppelijke
kerk aan de voet van Champeau. Rondom de kerk van
Saint-Auban ontstond een nieuwe nederzetting, die door

de graven van Namen op allerlei manieren werd begunstigd. In de 12e eeuw was de nederzetting op de
linkeroever van de Samber uitgegroeid tot een ommuurde stad.
Het Gebied
De naam van pagus Mommensis is van onduidelijke
oorsprong, waarvoor verschillende hypothesen werden
vooropgesteld. Oorspronkelijk moet het de Darnau, ten
Noorden van de Samber, en de Sambrensis van de
Samber tot de Molignée omvat hebben. Het eigenlijke
Lommensis omvatte het gebied van de Molignée tot aan
de grens met Lotharingen, aan le Laônnois.
In 863 wordt Darnau vermeld in het graafschap ‘Lommensis’ van Giselbert, vader van Renier I. Dit wordt ook
vermeld bij het Verdrag van Meersen. In die tijd wordt
ook een paltsgraaf vermeld, Ansfried, een voorvader van
bisschop Ansfried van Utrecht. Hij bezat een villa te
Soye, gekregen in 855 van Lotharius II.
Een diploma van Otto III (986) over de abdij van Brogne
vermeldt ‘in pago Lomacensi et comitatu Namecensi’,
wat er opwijst dat oorspronkelijk de twee namen iets
verschillends betekenden.
Bij het huwelijk van Albert III met Ida van Saksen,
weduwe van Frederik van NederLotharingen (†1065)-,
kwam Laroche bij het graafschap. Laroche moet dan
bezit geweest zijn van Ida.

Toen Godfried I een tweede maal huwde, met
Ermesinde I van Luxemburg, dochter van Koenraad,
was zij de weduwe van Albert I Moha-Dagsburg,
waardoor deze gebieden aan het graafschap toegevoegd
werden.
Tot het einde van de 10e eeuw strekte het graafschap
zich in het Noorden uit tot aan de Dijle. Zo lag toen de
abdij van Gembloers binnen het graafschap, maar de

Graafschap Namen
voogdij over de abdij was in handen van de graven van
Leuven.
Na de slag van Florennes (1015), waarbij Lambert van
Brabant werd verslagen, blijkt de Darnois toch naar
Brabant te zijn overgegaan.
CHRONOLOGIE der GRAVEN van NAMEN
-c940
940-981
981-v1011
v1011-1016
1016-1063
1063-1102
1102-1139
1139-1195
1195-1196
1196-1212
1212-1216
1216-1226
1226-1229
1229-1237
1237-1272
1272-1298
1298-1330
1330-1335
1335-1336
1336-1337
1337-1391
1391-1418
1418-1429

Huis van Namen
Berenger
Robert I
Albert I
Robert II
Albert II
Albert III
Godfried I
Hendrik I de Blinde
Huis van Henegouwen
Boudewijn V v.Henegouwen
Filip I
Huis van Courtenay
Yolande van Courtenay
Filip II
Hendrik
Margareta
Boudewijn van Constantinopel
Huis v. Dampierre
Gwijde vanDampierre
Jan I vanDampierre
Jan II
Willem II
Filip III
Willem
Guillaume II
Jan III
Huis v. Bourgondië

Het zuidelijke deel, omvattende Hastière, Couvin en
Florennes was in handen (915) van graaf Wigeric van
Bidgau-Verdun. Hij was een eerste maal gehuwd met
een zekere Eva, de dochter van Bertha en Ebroin, in het
gebied van Florennes, in commitatu Lommensis. Zij
hadden een zoon, Eilbertus, en die werd opgevolgd door
zijn zonen Godfried en Arnould. Zij bekwamen de kastelen van Florennes en Rumigny van hun overgrootmoeder
Eva.
Couvin, Frasnes, Eve en Nismes gingen later met
Hedwige Capet mee, bij haar huwelijk met Renier IV
van Henegouwen. Uiteindelijk bleef er van het ‘eerste’
graafschap nog alleen het kasteel van Namen met het
gebied tot aan Gembloers, en het land tussen Namen,
Florennes, Hastière en de Maas over. Buiten dit gebied
hadden ze nog wel, zoals vermeld, het land van Durbuy,
Dinant, behalve de kerken die eigendom waren van de
bisschoppen van Luik, de tol van Anseremme en verder
in zuiden de Bourseigne. Ook waren ze in het bezit van
een gebied tussen Namen en Dinant en één tussen
Namen en Andenne. De verschillende gebieden buiten
de pagus Lommensis zijn vermoedelijk erfenissen van de
Evrards en de Ansfrieden.
De Graven van Namen
De eerste graaf die in de documenten opduikt is een
Berenger (Berengarius). Deze eigende zich de titel van
graaf van Lomme toe.
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Berenger (?-c941) is waarschijnlijk de kleinzoon van
Evrard, hertog van Frioul en van Gisela, dochter van
Lodewijk de Vrome. Evrard was missus dominicus van
Karel de Grote. Tevens is hij de neef of kozijn van
Berenger, de koning van Italië (898-924). Hij huwt een
dochter van Renier I Langhals, Symphoriana (of
Helstruda). Zo wordt hij genoemd in een diploma van de
koning der Germanen, Lodewijk IV, ten voordele van
de bisschop van Luik in 908.
In 924 snelt hij graaf Boson ter hulp in zijn strijd tegen
Giselbert, hertog van Lotharingen en schoonbroer. Hij
nam hem gevangen maar liet hem weer vrij, mits
gijzeling van de kinderen van Renier II, graaf van
Henegouwen en broer van Giselbert. Koning Hendrik
van Duitsland bemiddelde de vrede.
Hij had goede contacten met de verschillende vorsten.
In deze periode vond een gebiedsafstand door Karel de
Eenvoudige van Francia Media en de landen ten oosten
van de Schelde aan keizer Hendrik I van Oost-Frankenland plaats. In 940 verleent de keizer hem lenen in de
streek van Bouvines.
Berengarius is het antroponiem van de machtige familie
der (H)Unrochiden. Deze bezat uitgebreide gebieden in
West-Vlaanderen, Lotharingen, Allemanië en Frioul.
Hiervan stammen Beranger, markies van Gothië (†835)
en Beranger, koning van Italië (888) af en vervolgens
keizer (915-924). Zij waren goed ingeburgerd in NoordFrankenland waar ook een Beranger wordt gemeld als
missus vanaf 825. De (H)Unrochiden en hun bondgenoten hebben o.a. rond 880 beproefd een regionale
macht uit te bouwen in Zuid-Vlaanderen, Artois en in de
omgeving van Boulogne. De herkomst van Beranger ‘van
Namen’ is evenwel onduidelijk (Baudhuin).

In de geschiedenis van het graafschap Namen, onderscheidt Borgnet drie perioden.
De periode der erfelijke graven van 908 tot 1196. : In
de 10e en 11e eeuw verloor Namen veel gebied aan zijn
buren. De bisschop van Luik verkreeg zeggenschap over
Dinant, Florennes en de abdij van Lobbes. Aan de graaf
van Henegouwen moest het Beaumont en Chimay laten,
terwijl de graaf van Leuven Nijvel en Gembloers
inpalmde. Zes generaties volgen Berenger in rechte lijn
op: Robert I, Albert I, Robert II, Albert II, Albert III
en Godfried I. Die laatste huwt in een tweede huwelijk
een prinses van Luxemburg, Ermesinde I, waarna
Namen overgaat naar het huis van Luxemburg, Hendrik
de Blinde en zijn dochter Ermesinde II.
Berenger wordt rond 941 opgevolgd door zijn zoon of
kleinzoon Robert I (c920-c980, R.940-c980). Grote
beschermer van de abdijen mengt hij zich in hun problemen, o.a. in Gembloers en oefent de voogdij over enkele
uit. Ook is hij vooral bekend omwille van de versterking
van de wallen van de burcht van Namen. Tijdens zijn
laatste jaren begint de periode van Notger als prinsbisschop van Luik. Robert moet de voogdij over een
aantal abdijen prijsgeven. Om dit te ‘compenseren’ voert
hij een gerichte huwelijkspolitiek. Hij kiest wel partij
voor de kinderen van Renier III in hun opstand tegen
hertog Bruno van Keulen.
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De Pagus Lomacensis en de Pagus Condrustrensis en hun onderverdelingen : (vlg Roland, les pagi de Lomme)

Graafschap Namen
Zijn oudste zoon Albert I (c959-v1011, R.c980-1011)
gehuwd met Ermengarde, dochter van Karel van
Lorreinen, hertog van Neder-Lotharingen en
kleindochter van Lodewijk IV van Overzee zal hem
opvolgen. Vele abdijen genieten zijn bescherming en
krijgen verschillende privilegies. Toch komt hij in
conflict met Notger, die een expansieve politiek voert
ten nadele van Namen. Hierdoor ontstaan verschillende
enclaves van Luik in zijn gebied en dit vormt begin van
een jarenlange confrontatie met Luik.
Robert II (?-c1014, R.1011-c1014) zal hem opvolgen.
Hij was een bondgenoot van Lambert van Leuven, die
een schoonbroer van zijn moeder was, tegen Balderik
van Loon, bisschop van Luik. Zo streed hij mee in de
slag van Tienen (1013), waar hij Herman van Verdun
gevangen nam, de broer van Godfried III, hertog van
Neder-Lotharingen. Keizer Hendrik II was hierover zeer
ontevreden. Op aanraden van zijn moeder Ermengarde
liet hij zijn gevangene vrij en werd dan de beste vriend
zowel van de keizer als van de graaf van Verdun.
Diens jongste broer, Albert II (?-1063, R.c1014-1063)
zal hem opvolgen rond ongeveer 1031. Hij huwt
Regilinde van Ardennen, dochter van Gozelo, hertog van
Lotharingen, zodat de graafschappen van Laroche en
Durbuy bij het familiebezit komen. Ook hij steunde de
opstand van Lambert in een oorlog die zowat 12 jaren
aansleepte. Voogd van verschillende abdijen komt hij in
conflict met Theobald, bisschop van Luik. In 1061
verliest hij een veldslag en moet Dinant prijsgeven, wat
wordt bekrachtigd in 1070 door de keizer. Toch sticht hij
nog het kapittel van St.Aubain, maar de bisschop van
Luik dwarsboomt het initiatief.

Reeds vroeg betrokken bij het bestuur, neemt Albert III
(?-1102, R.1063-1102) de teugels over. Zijn huwelijk
met de weduwe van Frederik van Luxemburg, Ida
Billung, bezorgde hem het graafschap Laroche. Durbuy
was bij het goed gekomen langs zijn moeder Regilinde.
Hij is dus meester over het grootste deel van het graafschap Lomme, voogd van verschillende abdijen, o.a.
Hastière, Brogen en Andenne. Langs moeders’ zijde
heeft hij rechten in Neder-Lotharingen, zodat de keizer
hem als vice-hertog van Neder-Lotharingen benoemt,
onder diens zoon Koenraad, twee jaar oud.
1

Zie hierover in het hoofdstuk ‘De Flamenses’
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Robert van Namen en het graafschap
Zoutleeuw
Het graafschap Zoutleeuw kwam in 1012 in handen van
Lambert van Leuven. Dit is een hele geschiedenis. Robert
van Namen was volgens Minten een afstammeling van
graaf Everard, die in 837 in het bezit was van de ‘curtis
Hildina’, dit is Helen bij Zouleeuw. In 956 ruilde Robert
van Namen goederen uit de Condroz voor bezittingen in
Grimde bij Tienen. Het graafschap Zoutleeuw werd in
959 door de kroon in beslag genomen ingevolge de
opstand van drie lotha-ringische edelen tegen de politiek
van aartsbisschop Bruno, hertog van Lotharingen. Immo
verloor de Luikergouw aan Godfried van Jülich. De
Luikergouw belandde aldus aan zijn kleinzoon Godizo.
Nevelung, de tweede opstandeling, verloor de
Molengouw dat een deel werd van de Jülichgouw.
Robert van Namen moest eigengoed in de Darnau en het
graafschap Zout-leeuw afstaan en waarschijnlijk ook
goederen nabij St.Truiden. In 977 werd het graafschap
Zoutleeuw geschonken aan hertog Karel, hertog van
Neder-Lotharingen. het ging over aan zijn zoon Otto. Bij
diens overlijden, vermoedelijk door vergiftiging, ging
Zoutleeuw dan over aan zijn schoonbroer graaf Lambert
van Leuven.Hij nam de verdediging op van Richilde van
Hene-gouwen, weduwe van Boudewijn, in haar conflict
met Robrecht de Fries van Vlaanderen, waarbij hij de
Slag van Broqueroie verloor (1075).

Wanneer Godfried van Bouillon de hertogtitel krijgt,
ontbrandt de successieoorlog over Bouillon1 . Hij steunt
Thierry, de bisschop van Verdun, maar verliest het pleit.
Samen nemen ze nog het kasteel van Stenai, maar in
1089 kan de bisschop van Luik een vrede bemiddelen.
Nadien krijgt Albert III de voogdij over de abdij van
Stavelot, verbonden aan het graafschap Laroche, als
compensatie.
Ook hij heeft voortdurend conflicten met de bisschop
van Luik, waarbij hij meestal aan het kortste eind trekt.
Zo verliest hij de kastelen van Clermont, van Couvin en
van Bouillon.
In 1102 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Godfried I
(c1067-1139, R.1102-1139), gehuwd eerst met Sybilla,
verstoten wegens overspel, en nadien met Ermesinde
van Luxemburg, dochter van Koenraad I. Zij brengt als
bruid-schat het graafschap Longwy mee. Dit huwelijk
zal ver strekkende gevolgen hebbben. Hij slaagt erin zijn
broer Frederik bisschop van Luik te laten benoemen
tegen Alexander van Gulik. Hierbij ontstaat een oorlog
met wederzijdse vernielingen en brandstichtingen.
Wel kan hij enkele gebieden terugwinnen van de
bisschop. Een verovering op de rechter oever van de
Maas en een tussenkomst in de abdij van Gembloers
brengen hem in conflict met de hertog van Brabant. Ook
laat hij zijn stem horen op enkele Rijkslanddagen en
neemt hij deel aaan een aantal synodes. Tenslotte sticht
hij de abdij van Floreffe voor de orde der Premonstratensers, waar hij en zijn echtgenote zich zullen
terugtrekken in 1139.

Graafschap Namen
Huis van Luxemburg
De oudste zoon van Godfried I, Hendrik I de Blinde,
graaf van Namen en van Luxemburg (c1115-1196, R.
1139-1196) erft het graafschap Luxemburg in 1136 bij
de dood van Koenraad I, het graafschap Namen in 1139
bij de dood van zijn vader en tenslotte in 1153 de graafschappen Laroche en Durbuy bij de dood van zijn
kozijn, Hendrik van Namen. Ook Longwy volgt later.
Eerder oorlogszuchtig valt hij kleine steden aan, zoals
Fosses, omwille van een ruzie met bisschop Adalberon
van Luik. Twee jaren later evenwel ijveren ze samen om
het kasteel van Bouillon te heroveren, die de graaf van
Bar had ingenomen.
Als voogd van St.Maximin van Trier krijgt hij ruzie met
de aartsbisschop aldaar. Frederik Barbarossa moet hierin
een uitspraak doen in 1147. Het jaar daarop valt hij
binnen in de gebieden van Loon, van Dasburg en zelfs
van de abdij van Stavelot. Hij sleurt zijn schoonbroer
Boudewijn IV graaf van Henegouwen mee in een
conflict met de graaf van Vlaanderen, Diederik van den
Elzas. Ook met de bisschop van Luik, Adalberon, moet
hij oorlog voeren.
Zijn latere pogingen om nieuwe gebieden te veroveren
botsen op de te machtige nieuwe bisschop van Luik,
Hendrik van Leyen. Hij verliest de Slag van Andenne in
1152 en de bisschop komt Namen belegeren in 1155.
Toch verleent hij verschillende Charters o.a. aan de gemeenten Floreffe, St.Gerard, Fleurus, Gerpinnes en
Walcourt, evenals privilegies aan een aantal abdijen.
Geplaagd met blindheid en ingevolge het uitblijven van
erfgenamen, verleent hij in 1165 het erfrecht aan zijn
neef Boudewijn V van Henegouwen. Inmiddels heeft hij
nog conflicten met de hertog van Brabant. Boudewijn
IV van Henegouwen helpt hem in zijn conflict met de
graaf van Limburg (1172) en samen strijden ze ook
tegen Jacques van Avesnes (1176).
Met instemming van keizer Frederik Barbarossa benoemt hij zijn neef Boudewijn V graaf van Vlaanderen,
tot erfgenaam (1184). De keizer wou zelfs van al de
gebieden van Hendrik één markgraafschap maken,
samen met deze van Boudewijn tot een markgraafschap,
rechtstreeks ondergeschikt aan de Duitse keizer. Maar in
1186 kreeg Hendrik ‘onverwacht’ een dochter
Ermesinde II, waardoor hij op de regeling enigzins wou
terugkomen2 . Het graafschap Namen was door Hendrik
de Blinde bij testament beloofd aan Boudewijn van
Henegouwen, voor Ermesinde geboren was. Dit bracht
een burgeroorlog teweeg tot in 1188 het Pact van
Namen werd gesloten, later bevestigd door de koning
van Frankrijk, Filip August, in het Pact van Pontoise
(1190). Hierdoor bleef Namen dan bij Henegouwen en
moest Ermesinde ‘vrede’ nemen met Luxemburg.
Boudewijn veroverde Namen gewapenderhand en werd
in 1190 door de nieuwe keizer, Hendrik VI, tot markgraaf verheven.
Bij een ultieme poging alles te heroveren, verliest
Hendrik I in alliantie met Thibaut van Bar, de Slag van
Neuville sur Méhaigne in 1194 en moet naar
Luxemburg vluchten.

2
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Boudewijn had de steun van Frederik Barbarossa en had
positieve stemming verkregen op de Landdag van Mainz
(1184), Seligenstadt (1188). Ook de Landdag van Worms
(1188) bevestigde Boudewijn als markies van het nieuwe
Markgraafschap. Dit was uiteraard niet naar de zin van
de verschillende buren, die een oorlog ontketenden, op
aanstoken van de aartsbisschop van Keulen, Filip van
Heinsberg. Boudewijn bleef zijn erfenis verdedigen ook
na de geboorte van Ermesinde (1186). Boudewijn kan
zelfs de stad inclusief de burcht innemen (1188).
Hendrik de Blinde overlijdt in 1196. Ingevolge de
troebelen geeft de keizer dan het Rijksleen Namen aan
zijn broer, paltsgraaf Otto van Bourgondië.
De koning van Frankrijk stelt een erfenisverdeling voor,
die echter ongunstig is voor Boudewijn. Hij aanvaardt ze
in de hoop dat de keizer dit zal afkeuren, maar inmiddels
is de graaf van Champagne niet akkoord. Er volgen
nieuwe onderhandelingen waarbij betrokken zijn Boudewijn, de hertog van Neder-Lotharingen, de aartsbisschop
van Keulen en de graaf van Vlaanderen. Uiteindelijk
geeft Hendrik de gebieden terug aan Boudewijn. Toch
blijft er een conflict bestaan tussen Boudewijn en
Namen, waarvoor aartsbisschop van Keulen, Filip van
Heinsberg, dan een overeenkomst uitwerkt. Boudewijn
krijgt Namen, de graaf van Namen mag Durbuy en
Laroche behouden en de graaf van Loon de voogdij van
St.Truiden mits betaling van een pandsom.
In 1195 gaf Boudewijn het markgraafschap aan zijn
zoon Filip de Edele, maar maakte het ondergeschikt aan
Henegouwen dat hij aan zijn andere zoon toewees. Van
de onmiddellijke rijksstatus van Namen kwam zo niets
terecht en de titel 'markgraaf' raakte in onbruik.
Hendrik de Blinde overlijdt in 1196. Zoals eerder afgesproken geeft Boudewijn VI Namen aan zijn jongere
broer Filip door. Zijn gebieden worden dan grotendeels
vero-verd door graaf Thibaut I van Bar, die met de 12jarige Ermesinde II was gehuwd. Hij kocht de rechten
van Namen, Luxemburg, Laroche en Durbuy van
paltsgraaf Otto af. In 1199 werd het voormalige markgraafschap verdeeld (Pact van Dinant I): het eigenlijke
Namen bleef bij de Henegouwers, Filip kan dus het
Westelijk deel van Namen behouden. De andere
gebieden gingen naar Thibaut. De grenzen van het
graafschap lagen toen vast. Alleen het Luxemburgse
Poilvache werd dan in 1307 nog aan toegevoegd.
Huis van Henegouwen - Markiezaat
De periode van het huis van Henegouwen en Courtenay
1196-1264. Reeds vanaf 1171 graaf van Henegouwen en in
1191 van Vlaanderen zal Boudewijn (V van Hene-gouwen, en
VIII van Vlaanderen) (1148-1195, R.1196 -1195) graaf worden
in 1187. Frederik Barbarossa beleent hem tijdens de Landdag
van Speyer en richt Namen in als een markiezaat. Hiermede
wordt hij Boudewijn I van Namen. Hij geeft het bestuur door
aan zijn jongste zoon Filip, die het markiezaat als leen mag
besturen. Boudewijn V van Henegouwen gaf Namen aan zijn
2e zoon Filip le Noble. De eerste zoon Boudewijn VI behield
Henegouwen. Als Filip kinderloos sterft, komt Namen toe aan
zijn broer Hendrik, die het als koning van Konstantinopel
weigerde en het doorgaf aan zijn zuster Yolande gehuwd met

Hierover meer in hoofdstuk Luxemburg en het hoofdstuk ‘De erfenis van Hendrik de Blinde’.
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Pierre van Courtenay (1212). De Courtenays 3 waren graven
van Nevers en tussen 1216 en 1261 bovendien keizers van
Konstan-tinopel. Na hun vertrek naar Konstantinopel zullen de
vier kinderen opeenvolgend erven over een tijdspanne van 13
jaren. Inmiddels was er een hele erfenis-kwestie opgetreden in
Henegouwen door het tweede huwelijk van Margareta van
Vlaanderen met Jean van Avesnes, waarbij deze ook Namen
opeiste. Opnieuw moest de koning van Frankrijk (H.Lodewijk
IX) bemiddelen met het verdrag van Peronne (1246) waarbij
Boudewijn II van Konstantinopel de rechten op Namen
behield. Deze verkoopt evenwel in 1262 deze rechten aan
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen.

Robrecht van Bethune. In 1226 wordt het Verdrag van
Melun gesloten. De ‘rest van Artois’ wordt nu bij
Frankrijk gevoegd.
Koning Lodewijk VIII wordt opgevolgd door koning
H.Lodewijk IX (R.1226-1270), onder regentschap van
Bianca van Castillië, weduwe van Lodewijk VIII. Deze
steunt Ferrand. Ferrand kan de graaf van Holland
dwingen hem te erkennen als leenheer over ZeelandWesterSchelde. De erfgenamen van Filip van Namen
brengen leenhulde voor Namen aan Vlaanderen. Ferrand
overlijdt in 1233.

Filip I de Edele (1174-1212, R. 1195-1212) was
gehuwd met Marie-Filippe, een dochter uit het derde
huwelijk van Koning Filip August van Frankrijk. Toch
was zijn relatie met de koning slecht, omdat hij zijn
Engelse tegenstander, Richard Leeuwenhart, steunde.

De opvolging door Johanna zelf verloopt rustig. Zij kan
haar goede relatie met Engeland vrijwaren. Zij huwt
Thomas van Savoie.
Haar politiek is een evenwichtsoefening tussen de nog
steeds strijdende partijen van Frankrijk en Engeland. Na
haar dood in 1244 wordt zij opgevolgd door haar zuster
Margareta, daar zij geen kinderen had.

Hij komt vlug in conflict met Thibaut van Bar, gehuwd
met Ermesinde, dochter van Hendrik de Blinde, die
Namen opeist en met legers het gebied komt verwoesten
van 1197 tot 1199. Deze strijd eindigt met de Vrede van
Dinant (1199) waarbij hij Namen kan behouden maar de
graafschappen Laroche en Durbuy, evenals Poilvache
aan Ermesinde moet geven.
Meerdere abdijen genieten van zijn giften. Zo vergroot
hij de abdij van Floreffe en de bezittingen van het
kapittel van St.Aubain en van St.Pierre-au-Château.
Daar zijn broer Boudewijn op kruistocht is vertrokken
vervangt hij hem in Henegouwen en Vlaanderen. Ook
komt hij tussen in de Hollandse successieoorlog teneinde
de rechten van Vlaanderen over Zeeland te vrijwaren en
moet hij de voogdij uitoefenen over zijn twee nichten
Johanna en Margareta tijdens de afwezigheid van hun
vader, keizer van Konstantinopel. Filip overlijdt kinderloos in 1212 en Namen wordt overgemaakt aan zijn
zuster Yolande (1175-1219, R. 1212-1219), gehuwd met
Pierre van Courtenay.
In 1213 kan Ferrand, graaf van Vlaanderen, een verbond
met Engeland (Jan zonder Land) sluiten evenals met de
graaf van Boulogne en de hertog van Brabant. Samen
met andere conflicten loopt dit uit op de slag van
Bouvines (1214) waar Filip August een verpletterende
overwinning behaalt. Ferrand geraakt in gevangenschap
en zal na vele jaren (1227) vrijkomen op voorspraak van
de Paus en voor een losgeld van 5000 pond-parisis.
In 1215 wordt met Johanna het Verdrag van Parijs
gesloten, wat bepaalt dat Frankrijk ‘de baas’ is in
Vlaanderen.
Koning Filip August overlijdt in 1223 en zijn opvolgers
zijn wat soepeler. Progressief kan Johanna de steden
‘terugwinnen’, vooral Brugge (1224). Zij wordt wel
geconfronteerd met twee problemen, met name de strijd
met Bouchard van Avesnes en anderzijds door het
opkomen van de valse Boudewijn. Hierbij wordt ze wel
gesteund door koning Lodewijk VIII (†1226).
Johanna slaagt erin goed relaties te hebben met
Engeland, dank zij de zakenman-vertegenwoordiger
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zie hoofdstuk Henegouwen en Courtenay

Het Huis van Courtenay
Gehuwd met Pierre van Courtenay, graaf van Nevers ,
een rechtstreekse afstammeling van Lodewijk VI de
Dikke van Frankrijk, luidt zij een nieuw tijdperk in voor
het graafschap-markiezaat van Namen.
Wanneer Hendrik van Henegouwen, organisator van het
latijnse keizerrijk van Konstantinopel, in 1216 overlijdt,
wordt Pieter van Courtenay tot keizer gekozen. Zij
verlaten dan Namen elk langs een andere weg. Pieter
wordt onder-weg gevangen genomen en overlijdt.
Yolande wordt regentes tot haar overlijden in 1219.
Namen gaat dan over aan haar zoon Filip.
Filip II van Courtenay (?-1226, R.1219-1226) moet
zich vrijwel onmiddelijk verdedigen tegen invallen van
Walram van Limburg, tweede echtgenoot van Ermesinde
van Luxemburg. Deze oorlog eindigt met het tweede
Verdrag van Dinant (1233), dat in feite het eerste van
1199 bevestigt en bekrachtigt. Geleidelijk laat hij het
bestuur over aan zijn broer Robert en stelt zich meer ten
dienste van de koning van Frankrijk, Lodewijk VIII. Hij
maakt deel uit van de koninklijke raad en neemt deel aan
de kruistocht tegen de Albigenzen. In 1226 is hij
slachtoffer van een epidemie bij het beleg van Avignon
en overlijdt in 1226.
Bij het overlijden van Filip II roerden Johanna en
Ferrand, als Henegouws huis, zich om het graafschap in
leen te krijgen. Zij bepleiten hun zaak in de Landdag van
Aken (1227), maar dit werd hun geweigerd. Bij de dood
van Hendrik II (1229) kwam Johanna er opnieuw mee
voor de dag.
De jongere broer, Hendrik II van Courtenay (?-1229,
R.1226-1229) neemt het bestuur over in 1226, met de
goedkeuring van keizer Hendrik van Konstantinopel.
Drie jaar later reeds overlijdt hij.
Ferrand had evenwel als graaf van Vlaanderen
problemen met Frankrijk, zodat Margareta van
Courtenay (?-1237; R.1229-1237), een zuster van
Hendrik, en haar echtgenoot.

Graafschap Namen

Eeuwenlange Twisten tussen Namen en Luik
Gedurende vele eeuwen waren er twistpunten tussen
de graven van Namen en het prinsbisdom Luik. Een
eerste betrof een antagonisme tussen twee gemeenten.
In 1155 verleende keizer Frederik Barbarossa een
oorkonde aan Luik waarin de verschillende bezittingen van Luik werden vermeld, o.a. de Stad Dinant.
Aan de overzijde van de Maas lieten de graven dan de
‘stad’ Bouvignes ontwikkelen en verder uitbouwen
wat leidde tot een ‘ongezonde’ rivaliteit tussen beiden,
waarbij geweld niet werd geschuwd. Vooral
uitkijktorens waren een doorn in het oog van beiden.
Straatgevechten en ander handgemeen was schering
en inslag. Zo probeerden in 1321 de inwoners van
Bouvignes de grote uitkijktoren - de Montorgueil - te
bezetten, wat uitliep in wederzijdse invallen en
brandschattingen. Toch kwam het in 1322 tot een
‘vrede’.
Een andere twistappel was de ‘kwestie der 17
gemeentene’. In die tijden waren de grenzen niet zeer
nauwkeurig afgebakend, wat dan aanleiding gaf tot
discussies. In de 14e eeuw dachten beiden recht te
hebben op deze dorpen. In 1343 kwam de bisschop,
Walram van Jülich, deze dan maar gewapenderhand
bezetten. De graaf van Namen, Willem van Dampierre, ging in beroep bij de paus. In 1375 velde de
rechtband van de Rota een vonnis waarbij dgraaf van
Namen in het gelijk werd gesteld. Het zou evenwel
slechts in 1411 zijn dat de Luikenaars de plaats
zouden ruimen, maar niet voor lang want in 1417 nam
ze deze opnieuw in (Diederik van Moers).
In de 15e eeuw kwmen daar nog twee aanvullende
redenen bij. Na het verlies van de Slag van Othée
(1408) kregen de Luikenaars de ‘Sentence van Lille’
opgelegd door Jan zonder vrees, die voor hen niet
mals was, wat de Luikenaars wrok en haat tegen de
Bourgondiërs deed ontstaan.
In 1421 zou hun aartsvijand Filip de Goede dan het
graafschap Namen kopen, wat ze niet bepaald konden
apprecieren..
Jan III van Dampierre voorzag dat hij geen
erfgenamen zou krijgen en dacht er aan het graafschap
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aan Luik over te maken. Blijvende twisten tussen
Dinant en Bouvignes laaiden toevallig dan weer op.
Jan III aanvaarde een scheidsrechterlijk onderzoek,
waarbij bisschop Jan van Heinsberg en de staden Luik
en Hoei betrokken werden. Zoals kon worden
verwacht moest Jan III het onderspit delven en kreeg
een boete opgelegd van 21.000 goud-florijnen,. Jan
kon dit niet aanvaarden en evenmin betalen. Hij
wendde zich dan ook tot Filip de Goede, die in die
periode was begonnen aan zijn stelselmatige ‘opkoop’
van de naburige gewesten. De verkoop ging door op
16 januari 1421 voor de som van 132.000 goudkronen. Jan III behield wel het vruchtgebruik.
Filip de Goede bezette wel onmiddelijk drie
strategische plaatsen, nl.Samson, Poilvache en zelfs
Bouvignes.
Lokale incidenten bleven evenwel niet uit. Een
belangrijk incident deed zich voor in 1429, waarbij
een bourgondisch officier met inwoners van
Bouvignes een aanval deed op de ‘Montorgueil’ -toren
van Dinant. Dit liep uit op een kleine oorlog, met
onderhandse steun van Filip de Goede. Spijts een
aantal wapenstilstanden bleef de toestand gespannen.
Een nieuw incident met een belangrijk aantal doden te
Golzinne leidde tot nieuwe wapenfeiten waarbij o.a.
Poilvache werd vernield. Een nieuwe wapenstilstand
in de zomer van 1430 werd afgesproken gevolgd van
vredesbesprekingen te Mechelen. Na een jaar
palaberen werd het Verdrag van Mechelen door
beide partijen aanvaard (15 december 1431). Dit
verdrag was zeer nadelig voor Luik, dat slechts
schoorvoetend haar verplichtingen nakwam evenals
de herstelbetalingen. Slechts in 1445 kon Filip de
Goede de verschillende betwiste gebieden in bezit
nemen.
Uiteindelijk heeft bisschop Heinsberg door zijn
weifelende houding het gelag moeten betalen en werd
afgezet. Van deze onrust en dit machtsvacuum
maakten agitatoren - de Datins - gebruik om jarenlang
terreur te zaaien in het prinsbisdom.
(Vrij naar T.Loncin - La guerre Namuroise - Bull.Inst.
Arch.liég. 106 : 139 (1994)

Zicht op het Oud Kasteel van Bouvignes

Graafschap Namen
Hendrik/Jan van Vianden zich konden meester maken
van Namen. Spijts een tegenaanval van Ferrand moest
hij zich tevreden stellen met suzereinsrechten over
Namen, als graaf van Henegouwen, en moest hij
Margareta en Hendrik erkennen als graaf van Namen.
Zij had hiervoor de steun van Filip, graaf van Boulogne.
Het graafschap Namen was gedurende vrijwel de ganse
Middeleeuwen een begeerd goed. Het werd belaagd door
al zijn buren, de hertog van Brabant, de bisschop van
Luik en de graben van Luxemburg en van Henegouwen.
Zo werden regelmatig delen afgesplitst en bleven
enclave-gebieden achter in de buurt-graafschappen, die
op hun beurt aanleiding gaven tot conflicten vooral met
de bisschop van Luik, die zich dan beriep op zijn
pastorale zending.
Verschillende gebiedsdelen waren ontstaan, elk min of
meer met hun eigen gewoonten en rechtspraak. In het
noorden de heerlijkheden van Feix en Wasseiges in de
Haspengouw, in het Centrum Namen zelf en zijn
omgeving, en Samson; in het Zuiden Bouvigness,
Montaigle, d’Entre-Meuse-et-Arches met haar ‘vertakkingen en enclaves’ in de Condroz, l’Entre-Sambre-etMeuse en in het Westen Viesville en Fleurus. Later kwam
daar wel bij de prévoté’s van Poilvache in Condroz,
aangekocht in 1342 door Maria van Artois, gravin van
Namen, van Jan de Blinde, graaf van Luxemburg.
De bevolking was hoofdzakelijk agrarisch. De dominerende laag was de adel, waarvan de dochters een
prebende kregen in de adellijke kapittels van Sint Begga
in Andennes en van St.Pieters in Moustier, en de hogere
clerus door de abten van de abdijen van Floreffe,
Waulsort, Brogne, Grandpré, Moulins die allen sedert
eeuwen uitgebreide domeinen bezaten. Er waren slechts
drie steden, met name Namen zelf als residentie van de
graven, Bouvigness op de linker oever van de Maas,
rechteroever rivaal Dinant, en Walcourt dat zich ontwikkelde naast de abdij. (C.Douxchamps-Lefèvre)

De jongste zoon van Yolande en Pierre de Courtenay,
Boudewijn II van Konstantinopel (1217-1272, R.
1229-1271) is 11 jaar oud bij het overlijden van zijn
broer Robert, keizer van Konstantinopel en volgt hem
op, onder voogdij van Jeanne van Brienne. Het volgend
jaar volgt hij zijn broer Hendrik II op voor Namen.
Na tien jaren vertrok hij naar het Oosten, maar had in
feite zijn graafschap al verkocht aan koning Lodewijk
IX van Frankrijk. Dit was natuurlijk niet naar de zin van
de keizer Willem van Holland. Die verklaarde
Boudewijn vervallen en beleende zijn zwager Jan van
Avesnes met het graaf-schap. Niettegenstaande een
tussenkomst van paus Inno-centius IV bleef Willem bij
zijn besluit. Jan gaf evenwel Namen door aan Hendrik
van Luxemburg, die hiermede heel tevreden was omdat
zo de aanspraken van Ermesinde werden vervuld.
Namen bleef evenwel een twistappel tussen Boudewijn
V van Henegouwen en Luxemburg.
Met de hulp van koning Lodewijk IX kan Boudewijn
zijn graafschap herwinnen. Hij is evenwel meer begaan
met zijn Oosters koninkrijk, zodat hij zijn echtgenote
Marie van Brienne als regentes aanstelt. Deze regeert
echter op despotische wijze, wat in 1256 een opstand
onder de bewoners van Namen ontketent. Zij roepen
Hendrik le Blondel van Luxemburg, zoon van
Ermesinde van Luxemburg, ter hulp, zodat Marie van
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Brienne moet vluchten. Dan wordt Namen onder de voet
gelopen door troepen van zijn zuster Margareta gehuwd
met Jan van Vianden, die het graafschap in bezit nemen.
In deze periode wankelt het latijns imperium. In 1261
valt Konstantinopel. Boudewijn draagt zijn zoon op het
graafschap Namen te verkopen. De koper is Gwijde van
Dampierre in 1263. Boudewijn doet nog mee aan de 9e
kruistocht in 1270 en overlijdt na enkele avonturen in
1272.
Nadat hij in 1256 de legers van Marie van Brienne had
verdreven, wordt Hendrik le Blondel graaf van Namen.
Hij kan evenwel niet beletten dat Pieter van Courtenay
Namen verkoopt aan Gwijde van Dampierre voor 20.000
livres parisis. Gwijde valt Namen binnen en dwingt
Hendrik le Blondel tot het sluiten van een vrede. Gwijde
wordt erkend als graaf van Namen, huwt Isabella van
Luxemburg, dochter van Hendrik le Blondel. Het graafschap Namen wordt voorbehouden aan de kinderen uit
dit huwelijk.
Het Huis van Dampierre - Vlaanderen
De derde periode wordt beheerst door de graven van
Vlaanderen. De oudste zoon uit het tweede huwelijk van
Gwijde van Dampierre en diens opeenvolgende kinderen
zullen Namen besturen vanaf 1298. In 1421 verkoopt
Jan III Namen aan Filips de Goede, hertog van
Bourgondië, maar behoudt er het vruchtgebruik van tot
aan zijn dood in 1429. Namen gaat dan over op het
Bourgondisch Rijk.
Gwijde van Dampierre (?-1305, R.1264-1298), graaf
van Vlaanderen, neemt bezit van het graafschap in 1264.
Hij reorganiseert de administratie op ‘Vlaamse’ basis.
De spanning verdwijnt in 1298, wanneer hij het
graafschap overlaat aan zijn zoon Jan van Dampierre
mits behoud van al zijn rechten.
Het geslacht Dampierre beheerste het graafschap
gedurende nagenoeg 150 jaren. Gwijde van Dampierre,
graaf van Vlaanderen, verdeelde rond 1300 zijn
patrimonium tussen enerzijds Robrecht van Bethune, die
Vlaanderen kreeg en Jan van Dampierre aan wie Namen
toekwam.
De Dampierre’s slaagden erin het beheer te moderniseren en de administratie op ‘franse leest’ te schoeien,
zowel wat het beheer als de rechtspraak betreft. Een
Curia werd ingesteld, waarin de adel, de clerus en soms
geman-dateerden uit de steden aanwezig waren.
Daarnaast een beperkte Curia, waarin vooral
vertrouwelingen werden opgenomen.
Jan I van Dampierre (1267-1330, R.1298-1330)
regeert als vazal to 1305 en wordt dan beleend met het
graafschap na het overlijden van zijn vader. Hij huwde
Margareta van Clermont, die jong overleed. Hij
hertrouwde met Marie van Artois, die hem elf kinderen
schonk. Zijn suzerein is Boudewijn van Henegouwen
ingevolge de personele unie geregeld met Boudewijn V.
Hoewel hij partij kiest voor de Lelieaarts zal hij de
Klauwaarts militair ter hulp komen bij de Guldensporenslag.
In 1307 sluit hij een verbond met Filip IV de Schone,
omdat diens broer Karel van Valois een Courtenay,
Katherina, dochter van keizer Filip van Konstantinopel

Graafschap Namen
had gehuwd, en zo het graafschap Namen kwam
opeisen.
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Zo koopt hij in 1324 het provoostambt van Poilvache,
kan gebieden rond Walcourt innemen en koopt de burcht
van Beaufort bij Hoei en de burcht van Freyr bij Dinant.
Hij steunt daadwerkelijk de koning van Frankrijk in de
Honderdjarige Oorlog en vecht mee in de Slag van
Crecy (1346). Het graafschap maakt zijn rustigste
periode mee. Hij overlijdt in 1394 na een lange regering.

Kopen en Verkopen om
het Graafschap NAMEN

Het graafschap Namen in het midden van de 14e eeuw
Hij vergezelt keizer Hendrik VII op een expeditie naar
Italië en komt in conflict met de bisschop van Kamerijk,
wat hem een excommunicatie oplevert van de Paus.
Andermaal komt hij ook tussen in Vlaanderen waar hij
zijn neef graaf Lodewijk van Crecy steunt tegen de
opstandige steden. Tijdens een reis in Frankrijk overlijdt
hij. Zijn echtgenote Maria van Artois oefent de voogdij
uit achtereenvolgens voor de drie zonen, Jan, Guy, Filip
en Robert. Zij overlijden telkens kort na elkaar.
Jan II van Dampierre (1310-1335, R.1330-1335) blijft
trouw aan de Franse koning, Filip VI van Valois. Hij
komt terecht in een verbond met de graaf van
Luxemburg, de aartsbisschop van Keulen, de graven van
Gelre, Jülich en Loon tegen Jan III de hertog van
Brabant. Uiteindelijk kan de koning van Frankrijk
bemiddelen. Hij sneuvelt in Beieren bij een veldtocht
samen met Jan I van Luxemburg en Bohemen.
Zijn broer Guy II (1312-1336, R.1335-1336) gaat de
koning van Engeland helpen de Schotten te bevechten.
Hij wordt vrijgekocht door de koning van Frankrijk en
sneuvelt tijdens een tornooi. De volgende broer Filip III
(1313-1337, R.1336-1337) vergezelt zijn zuster Blanche
die kroonprins Magnus Erikson zal huwen. Hij gaat mee
met de koning van Zweden op verschillende veldtochten
in Pruisen. Terug te Namen in 1336 laat hij het graafschap aan zijn moeder samen met een regent, Gauthier
de Juppleu. Samen met enkele ridders trekken ze op
avontuur in de Middellandse zee, waar hij uiteindelijk
wordt vermoord.
De vierde zoon is Willem I, genaamd De Rijke
(1324-1394, R.1337-1394). Zijn rijkdom volgt uit zijn
huwe-lijk met Catharina van Savoie.
Die is zeer begaan met het graafschap en voert verschillende hervormingen door. Hij steunt de handel en de gilden. Ook slaagt hij erin zijn grondgebied te vergroten.

1263 Boudewijn II van Courtenay verkoopt N. aan Guy
van Dampierre. Deze geeft Namen door aan zijn
zoon uit tweede huwelijk, Jan I van Dampierre.
1342 Marie van artoius, moeder van Willem I van
Namen, koopt prévoté van Poilvache van Jan I de
Blinde. Dit wordt bevestigd in 1357 door
Wenceslas I, hertog van Luxemburg.
1346 Lodewijk I van Nevers, graaf van Vlaanderen
schenkt L’Ecluse (Sluis) aan Jan I van Namen. Zij
worden dus heren van Sluis.
c1355 Willem I koopt burcht van Beaufort, het land van
Walcourt, de heerlijkheid Freyr e.a.
1359 Willem I erft heerlijkheid van Vaud (Zwitserland),
via zijn echtgenote Catherine van Savoie, die er de
enige erfgename van was. Zij verkopen het door
aan kozijn Amadeus VI van Savoie, voor 160.000
goud-florijnen.
1386 Filip de Stoute dwingt hen Sluis af te staan en om
te wisselen voor de heerlijkheid Bethune. Hij
neemt ook bezit van Wijnendaele, weiden bij
Torhout en Ronse.
1407 Jan III verkoopt Wijnendale aan Jan zonder Vrees.
1421 Verkoop van Namen door Jan III aan Filip de
Goede, incl. Bethune, Bailleul, Petegem, Vier
Ambachten voor een totaal van 132 écus-d’or.

De oudste zoon, Willem II (1353-1418, R.1394-1418)
volgt hem op. Even vredelievend als zijn vader zorgt hij
voor een vernieuwing van de stadswallen. Ook hij steunt
handel en nijverheid. Hij steunt de bisschop van Luik in
zijn strijd tegen het opstandige volk, alsook in de Slag
van Othée (1408). Hij overlijdt zonder erfgenamen in
1418, en wordt opgevolgd door zijn jongste broer, Jan
III (c1355-1429, R.1418-1429).
De laaatste telg van de familie, Jan III, jongste zoon van
Willem I de Rijke, regeerde van 1337 tot 1391. Hij had
een graafschap geërfd waarvan de financiën alles
behalve gezond waren, ten dele omwille van de vele
conflicten met de bisschop van Luik, die overigens niet
ophielden.
Hij dient te bemiddelen in een vete tussen de steden
Bouvigness en Dinant. Een overeenkomst met Luik legt
hem een dwangsom op van 21.000 goudkronen. Deze
en andere pogingen tot afpersing vanwege bisschop Jan
van Heinsberg verziekten verder de sfeer zodat Jan III
meer en meer geneigd was om een uitweg te zoeken.
Hiervoor contacteert hij zijn kozijn Filip van Bourgondië
de Goede, en biedt hem het graafschap Namen te koop.
De onderhandelingen hierover begonnen in november
1420 en de verkoop wordt gesloten op 26 januari 1421
en goedgekeurd door de beide Curia. De definitieve akte
van koop van Namen werd gesloten op 23 pril 1421. De
prijs bedroeg 132.000 goudkronen van 42 gros van
Vlaanderen, te betalen in vier aflossingen. In feite

Graafschap Namen
draaide de vlaamse belastingbetaler daarvoor op. Jan III
blijft graaf van Namen en behoudt het vruchtgebruik.
Een voorwaarde is wel dat Namen niet mag gescheiden
worden van Vlaanderen. De rechten voor de douairegravin Catherine van Savoie, weduwe van Willem de
Rijke, worden behouden zolang ze leeft, en zullen
overgaan naar hetzij Jan III, hetzij naar Filip de Goede.
(C.Douxchamps-Lefèvre)
Het graafschap Namen was voor 1196 leengebied van de
keizer van het Oostrijk. Vanaf Filip de Edele was het
afhankelijk van Henegouwen. Wanneer Gwijde van
Dampierre Namen in bezit had weigerde hij Henegouwen te erkennen, wel de keizer. Dit werd erkend
door keizer Karel IV in 1362.
Filip de Goede kon na zijn aankoop in 1421 moeilijk de
keizer erkennen en regelde dan een akkoord met Jan IV
van Brabant, die graaf van Henegouwen was uit hoofde
van zijn echtgenote Jacoba van Beieren. Jan IV moest
‘alleen’ maar een dokument ondertekenen, waarbij deze
afstand deed van het suzereinschap over Namen, maar
kreeg daar geen compensatie voor.
Jan III van Namen erkent hierbij Namen te hebben
verkocht aan Filip de Goede. Hij houdt wel het vruchtgebruik, terwijl Filip de Goede alle privilegies en andere
lokale gebruiken blijft erkennen. Jan III overlijdt op 1
maart 1429.
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-----------Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der
Vorsten-Families in de Lage Landen tijdens de
Middeleeuwen’

Overgenomen uit http://pagesperso-orange.fr/vincent.boez/namur.htm

