De Erfenis van Hendrik de Blinde
of : Namen als Speelbal van de Westerse Dynastieën
Het uitblijven van kinderen, ook na het huwelijk (1152)
van Hendrik de Blinde met Laurette van Vlaanderen
zorgt voor problemen inzake de opvolging voor Luxemburg. Het was haar vierde huwelijk na Ivan van Aelst
(†1145), Hendrik II van Limburg (niet doorgegaan
wegens bloedverwantschap1), en Rudolf van Vermandois
(†1152).
Door dit huwelijk ontstond immers een alliantie tussen
Vlaanderen en Namen met de ‘omsingeling’ van Henegouwen. Hierbij werd Hendrik de Blinde de schoonbroer
van de graaf van Vlaanderen, een aartsvijand van zijn
andere schoonbroer Boudewijn IV van Henegouwen,
gehuwd met Alix van Namen.
Hierdoor geraakte Henegouwen ingesloten tussen Vlaanderen en Namen-Luxemburg, wat voor Boudewijn IV
onaanvaardbaar was. Als eerste stap zal deze zijn
grenzen met Namen versterken. De lont wordt evenwel
uit het kruidvat gehaald wanneer Laurette in 1162 haar
echtgenoot verlaat. Hendrik de Blinde sluit in juni 1163
met Boudewijn IV van Henegouwen een overeenkomst
(Verdrag van Heppignies) waarbij zijn erfenis zou
gaan naar diens zoon Boudewijn V. De erfenis omvat
Namen, Luxemburg, Laroche en Durbuy, en gaat dus
niet naar de weduwe.
In 1168 trouwt Hendrik de Blinde met Agnes van Gelre.
Hierbij beloofde haar vader de pandsom te betalen die
Hendrik schuldig was aan de keizer voor zijn
medebeheer van de stad Maastricht. Wanneer de graaf
van Gelre evenwel na vier jaren die som niet had
afgelost zond Hendrik Agnes terug naar huis.
Bij keizer Frederik Barbarossa rijpt intussen het idee
(1170) om eventueel alleen Namen aan Boudewijn IV te
geven en Luxemburg aan Berthold IV van Zähringen.
Inmiddels steunt Boudewijn V regelmatig Hendrik de
Blinde bij het onderdrukken van een opstand van enkele
vazallen (1171), een opstand in Limburg (1172) en
omgekeerd wordt Boudewijn V geholpen bij een oorlog
met de Avesnes (1176).
Boudewijn V voert in 1182-83 een stevig offensief in
Zuid-Brabant om enkele gebieden te veroveren, o.a. in
Lembeek. De aartsbisschop van Keulen, Filip van
Heins-berg, die zijn rol als hertog van Lotharingen
breed opvat, komt onmiddellijk met een leger naar
Brabant en legt aan beide partijen een wapenstilstand op.
In dat jaar wordt Hendrik de Blinde volledig blind.
Rudolf van Zähringen, bisschop van Luik, geeft zijn
rechten (1183) op verschillende gebieden door aan
Boudewijn V in samenspraak met graaf Filip van den
Elzas. Hendrik de Blinde bevestigt andermaal in 1184
dat Boudewijn V de erfgenaam wordt.
Hendrik de Blinde laat dit meedelen aan keizer
Barbarossa door Boudewijn V bij een ontmoeting in
Hagenau.
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Hierover meer in hoofdstuk Limburg

De Akte van Gerpinnes (1 april 1184) stipuleert definitief dat Namen en Luxemburg in geval van erfenis zullen
overgaan op Boudewijn V.
Dit wordt voorgelegd aan de Landdag van Mainz
(Pinksteren 1184) en daar goedgekeurd. Daar ontvouwt
keizer Frederik Barbarossa zijn plan om Henegouwen
samen te voegen bij Namen en Luxemburg tot één markiezaat. Dit plan wordt negatief onthaald door Brabant,
Vlaanderen en vooral de bisschoppen van Luik en
Keulen. Laatstgenoemde reageert onmiddelijk, samen
met Brabant en Vlaanderen, met een inval in
Henegouwen. Tribulaties met de heer van Edingen, die
nu het kamp van Brabant kiest, maken het Boudewijn
niet gemakkelijk.
Hierop zoekt Boudewijn V een compromis met Frankrijk
en gaat Filip van Vlaanderen een verbond aan met de
aartsbisschop van Keulen en hertog Godfried, zelfs met
Jacques van Avesnes, een vazal van Boudewijn,
eigenlijk tegen de oprichting van het markgraafschap
Namen.
In november 1184 beginnen de vijandelijkheden bij
Kamerijk, maar het verder verloop ervan is onbekend.
Alleszins trekken Keulen en Godfried zich terug uit
Henegouwen, terwijl Filip nog wat schermutselingen
uitlokt. Een Frans leger is wel in de buurt, maar grijpt
niet in.
In juni1185 komt het uiteindelijk tot een wapenstilstand
met de Vrede van Boves/Amiens. Bij dit verdrag moest
Filip van den Elzas de Vermandois en Amiens terug aan
Frankrijk geven. Godfried blijft eerder afzijdig, maar
trekt wel naar Namen. Einde 1185 komt Boudewijn
Namen ter hulp en verovert Gembloux op Godfried. De
Vrede van Boves wordt later bevestigd door het Verdrag
van Gisors (mei 1186) in het kader van een FransEngels verdrag.
Daarop gaat Filip naar Speyer bij de keizer en
beschuldigt Frankrijk en Henegouwen. Hij wil zich niet
neerleggen bij dit verdrag en wil er mee breken. Twee
uitnodigingen van de koning van Frankrijk wijst hij af.
Uiteindelijk belooft de keizer hulp. Hiervoor krijgt Filip
de steun van de aartsbisschop van Keulen en van
Godfried van Neder-Lotharingen.
Hetzelfde jaar geraken Boudewijn en Hendrik de Blinde
slaags met de hertog van Brabant. Boudewijn gaat als
antwoord een aantal burchten bouwen.
In 1185 is de keizer in Luik en roept Boudewijn V op en
dwingt hem Vlaanderen te helpen tegen Frankrijk.
Boudewijn V argumenteert evenwel dat
- Filip van Vlaanderen geen reden heeft om een verdrag
op te zeggen. Als leenman is hij verplicht te luisteren;
- dat hij weigert doorgang te verlenen aan een leger,
want hij moet de grens tussen het Oostelijk en het
Westelijk Rijk beveiligen;
- mijn land, Henegouwen, is een leen van Luik.
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Hierop beëindigt Hendrik VI de discussie, maar wil toch
Filip van Vlaanderen helpen. Uiteindelijk gebeurt er
niets. Vader Frederik Barbarossa wil niets ondernemen
tegen Frankrijk.
Het komt tot een wapenstilstand door het Verdrag van
Aumalle (7 nov 1185) (Mohr).
Tengevolge van deze gespannen toestand dringen de
‘mo-gendheden’, met name Brabant en Luik, bij Hendrik
aan om zich te verzoenen met Agnes van Gelre, opdat
een erfgenaam zou geboren worden, die de versnippering der graafschappen zou in stand houden en de
vorming van een groot machtsblok zou verhinderen.
De coalitie tussen Godfried, Vlaanderen en Keulen bleef
bestaan, vooral met het doel de plannen van Boudewijn
V in verband met Henegouwen-Namen te dwarsbomen.
Zij slagen in hun opzet de verzoening te verwezenlijken
met Agnes van Gelre, waarop dan in 1186 de geboorte
van Ermesinde II volgt.
De geboorte van Ermesinde zorgt wel voor een probleem
inzake de opvolging. Kan een vrouw erven ? Dit schijnt
mogelijk te zijn voor allodia, maar eigenlijk niet voor de
keizerlijke goederen. Hierover moest dus Frederik
Barbarossa beslissen, maar het lijkt erop dat Hendrik de
Blinde de vraag niet stelt maar onmiddellijk op zoek
gaat naar een echtgenoot, graaf Hendrik van
Champagne. Reeds in1187- Ermesinde was nog maar
één jaar - vindt de verloving plaats, en Ermesinde wordt
overgebracht naar het Hof van Champagne. Dit gebeurt
vrijwel zeker op aanstoken van Frankrijk, dat zich aldus
mengt in de ‘zaken’ van het Oostrijk.
De keizer kan zich niet verzoenen met de geleidelijke
Franse inmenging in het Oostelijk Rijk, maar bevestigt
dat BoudewijnV Namen zal erven.
De graaf van Champagne komt naar Namen en brengt
leenhulde. Boudewijn V komt ook naar Namen, maar
kan zijn wil niet opdringen. Hierop gaat een gezant van
Boudewijn V naar Worms. Men tast in het duister over
wat er werd besproken tussen Hendrik de Blinde en
Boudewijn, voor de Landdag van Worms waar
Boudewijn benoemd wordt tot markies (1187). Werd er
een compromis gesloten? Werd hierbij het markiezaat
beëindigd? Welke rol speelde koning Filip August?
Alleszins komt nu Hendrik van Champagne Laroche en
Durbuy bezetten, een ‘inmenging’ van een Franse graaf
in het HDRR. De keizer laat dit niet toe. Overigens lokt
dit de vijandschap uit van de aartsbisschop van Keulen
en van de meeste Lotharingische heersers ten overstaan
van Boudewijn V.
Boudewijn V ziet dan ook zijn erfenis in gevaar. Hij valt
Namen binnen (1188) en neemt de hele linker oever van
de Samber in bezit, behalve Floreffe. De koning van
Frankrijk en de graaf van Champagne zijn verwikkeld in
hun strijd met de Plantagenets en reageren niet.
Het komt tot een verzoening tussen Barbarossa en de
aartsbisschop van Keulen (1188). Twee jaar later wordt
zoon Hendrik VI (mede-) keizer die eveneens akkoord
gaat met voor de toewijzing van Luxemburg-Namen aan
Boudewijn V, tegen het akkoord met Champagne in.
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Inmiddels ontmoeten Frederik Barbarossa en de koning
van Frankrijk elkaar in Mouzon, maar wat er werd
besproken en afgesproken is onbekend.!
In 1188 verkrijgt Boudewijn V het Diploma van
Seligenstadt, waarbij wordt bevestigd dat Namen zal
overgaan als erfenis op Boudewijn V, maar er is geen
sprake meer van een markgraafschap. Dit wordt twee
jaar later bevestigd in de Landdag van SchwabischHall (sept 1190), wat eigenlijk het einde betekent van
Lotha-ringen als dusdanig.
Hierop gaat Boudewijn V naar Namen en Hendrik de
Blinde erkent hem als erfgenaam in het bijzijn van zijn
vazallen. Hij belooft de overeenkomst met Champagne
op te zeggen en Ermesinde terug te halen, maar het blijkt
dat hij zijn beloften niet zal houden.
Uiteindelijk komt het tot een breuk en Boudewijn V
verovert Namen, maar krijgt geen steun van Godfried.
Namen links van Maas en Samber wordt in pand
gegeven aan zoon Hendrik van hertog Godfried van
Brabant, wat door de keizer wordt goedgekeurd. De
jonge Hendrik bezet het gebied en bouwt een
verdediging op tegen Hene-gouwen.
Boudewijn gaat uiteindelijk niet naar de keizer. Een
gezant van Champagne praat wel met de keizer maar
hem wordt duidelijk gemaakt dat een franse graaf in
Namen niet zal worden geduld. Boudewijn V, Hendrik
de Blinde en Godfried sluiten dan toch een vrede in
1188, waarop Boudewijn andermaal naar Worms gaat,
en zijn erfenis nog maar eens bevestigd ziet.
Begin 1189 is keizer Hendrik VI in Luik om in het
conflict met Namen te bemiddelen. Hij bereikt aanvankelijk niets, maar enige tijd later komt het toch tot een
akkoord. De pandgebieden worden definitief
toegewezen aan zoon Hendrik van Brabant, mits de
betaling van een afkoopsom aan Boudewijn. Hendrik
gaat evenwel niet akkoord, raadpleegt Vlaanderen en
wenst een confrontatie met Boudewijn. Tenslotte geeft
hij toe.
In 1189 wordt een charter opgesteld met Thibaut van
Bar, terwijl het nog steeds oorlog is tussen Boudewijn V
en Hendrik de Blinde. De hertog van Brabant steunt de
graaf van Namen en Champagne. De graaf van
Champagne weigert elk compromis, zendt een leger
maar valt niet aan. In oktober sluit Brabant vrede met
Boudewijn V, die toch de ‘rest’ van Namen inneemt. Een
bemiddeling van Filip van den Elzas leidt tot het
Verdrag van Ieper (8 sep 1189) en mits een
tussenkomst van Frankrijk tot het Verdrag van
Pontoise. De graaf van Champagne vertrekt naar
Palestina, waar hij blijft en zelfs huwt. In 1197 sneuvelt
hij. Ermesinde is alleszins in de Champagne gebleven tot
in de jaren 1191-92.
De Franse koning Filip-August stelde in 1189 aan
Hendrik de Blinde voor om Namen inderdaad aan
Boude-wijn V te geven, Durbuy-Laroche aan de graaf
van Champagne en Luxemburg terug aan de keizer. Dit
zou neerkomen op een ‘verzwakking’ van Boudewijn V,
zijn eigen schoonzoon, zowel in het Oostelijk Rijk als in
het Westelijk Rijk. In 1190 wordt het akkoord tussen
Hendrik de Blinde en Boudewijn V bevestigd.
De graaf van Vlaanderen, Filip van den Elzas bemiddelt
tussen Brabant en Henegouwen, zodat Boudewijn
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Namen volledig kan onderwerpen. Er komt toch een
nieuwe vrede tussen Boudewijn V en Hendrik de Blinde,
op grond van de besluiten van de Landdag van
Schwabische Hall van september 1190.

Hierdoor wordt Namen meer en meer fransgezind want
de franse invloed is niet gering en komt anderzijds op
het ogenblik van de twisten tussen de Avesnes en de
Dampierres.

Tijdens het beleg van Rouen (1193) waarbij FilipAugust tegen Normandië vecht, stelt hij aan Boudewijn
V het volgende voor: dochter Yolande zou dan huwen
met met de graaf van Nevers en Filip (of Hendrik) zou
dan een dochter huwen van Pierre van Courtenay. Dit zal
slechts ten dele doorgaan want het is Yolande die Pieter
II van Courtenay zal huwen en Filip van Namen die met
een dochter van de koning, Marie Capet, zal huwen.
Dit huwelijk wordt de splijtzwam die het geplande
markiezaat zal doen uiteenvallen en de verhoudingen
met het HDRR zal vertroebelen. Uiteraard gaat Frederik
Barbarossa niet akkoord met deze Franse inmenging en
nog minder met het voorgenomen huwelijk met de graaf
van Champagne.

Filip van Namen wordt in 1206 regent over Vlaanderen
en Henegouwen, na het overlijden van Boudewijn IX en
omdat Johanna nog te jong is. Filip ‘moet’ de kinderen
aan het Franse hof laten opvoeden. Filip brengt ook
leenhulde aan Brabant voor Aalst, maar nam dit voor
zich als compensatie. Hij strijdt mee met Filip-August
tegen de hertog van Bar.
Filip van Namen overlijdt in 1212. Hij zal worden
opgevolgd door zijn zuster Yolande, gehuwd met Filip
van Courtenay. Namen wordt dus aan Vlaanderen onttrokken en ondervindt nog meer Franse invloed. Namen
wordt dus geen bondgenoot meer van Vlaanderen noch
van Henegouwen. Anders gesteld Namen wordt een
satelliet van Frankrijk.

Nochtans sluit nu om duistere redenen Hendrik de
Blinde een verbond met Limburg, Dabo, Vianden en
treedt met de steun van Brabant op tegen Boudewijn V
(1194). Zij vallen het graafschap Namen binnen en slaan
het beleg van Namen zonder succes overigens, want
Boudewijn wint de slag van Namen (Noville sur
Mehaigne, 1 aug 1194). Hierna blijven er zich toch nog
veel schermut-selingen voordoen. Hij heeft evenwel niet
de steun van Vlaanderen noch van Frankrijk. In 1195
overlijdt Boudewijn V, die nu wordt opgevolgd door
Boudewijn VI, gehuwd met Maria van Champagne.
Opnieuw treedt hier de lange arm van Frankrijk in
werking. Het jaar daarop overlijdt Hendrik de Blinde
(1196).

In 1214 vindt de slag van Bouvines plaats. Frankrijk is
nu de ‘sterkste’ in West-Europa. Thibaut overlijdt in
1214. Vrij vlug daarna huwt Ermesinde met Walram van
Limburg. Samen doen ze een nieuwe inval in Namen
maar geraken niet verder dan Bouvignes. Enkele
gebieden worden in de loop der volgende jaren wel
ingenomen, maar zij moeten uitein-delijk wijken. Zij
krijgen in 1217 wel Attrive en Rumigny. De oorlog blijft
woeden tot 1223, wanneer het Tweede Verdrag van
Dinant wordt getekend. Dit bevestigt in feite het eerste.

Keizer Hendrik VI overlijdt in 1197 en wordt ‘gedeeltelijk’ opgevolgd door zijn broer Filip van Zwaben. Die
geeft na het overlijden van Hendrik de Blinde het
rijksdomein Luxemburg inclusief Laroche en Durbuy,
door aan zijn broer Otto van Bourgondië.
Boudewijn VI van Henegouwen wordt in 1194 Boudewijn IX van Vlaanderen. Het nieuwe blok HenegouwenVlaanderen is nu alleen-eigenaar van Namen, want
Luxemburg, Laroche en Durbuy zijn van Otto.
Boudewijn V gaf op zijn sterfbed Namen aan Filip van
Namen, zijn jongste zoon.
Thibaut II van Bar is intussen gehuwd met Ermesinde II
(1197). Het huwelijk van Ermesinde II met Thibaut van
Bar werd gesloten tussen 14 augustus 1196 en 17
septem-ber 1197. Ermesinde was amper 10 jaar, hoewel
in de regel de leeftijd van 12 jaar moet bereikt zijn. Af
en toe werden wel dispensaties verleend.
Samen doen ze alles om Luxemburg, Laroche en Durbuy
evenals Namen terug in handen te krijgen. Gevechten
over en weer lopen dan in 1199 uit op het Eerste
Verdrag van Dinant, waarin Boudewijn akkoord
geraakt met Thibaut om hem Laroche en Durbuy terug te
geven, maar Namen niet of slechts ten dele. Dit alles
gebeurde in afwezigheid van Filip zelf. Inmiddels had
Thibaut de rechten voor Luxemburg al afgekocht van
Otto. De gebieden die Thibaut krijgt zijn wel in leen van
Vlaanderen. Dit Verdrag komt in feite neer op een
vernietiging van het werk van vader Boudewijn V.

Bouchard van Avesnes krijgt asiel in Luxemburg (1216)
en voert vanuit Luxemburg, Durbuy en Laroche regelmatig invallen uit in Henegouwen. Deze langdurige
twist loopt in 1246 uit in de Arbitrage van Péronne,
waarbij Vlaanderen aan de Dampierres wordt toebedacht
en Henegouwen aan de Avesnes.
Toch proberen de kinderen van het eerste huwelijk van
Margareta, Boudewijn en Jan, een uitvalsbasis in Namen
te bekomen, met de steun van de bisschop van Luik.
Deze was niet akkoord met een vrouw aan het hoofd van
Vlaanderen.
Op 28 maart 1227 komt graaf Ferrand van Vlaanderen
vrij. In 1229 gaat hij naar Aken om Namen op te eisen
voor Vlaanderen, na de dood van Hendrik van
Courtenay, maar de keizer geeft effectief Namen aan
Margareta van Courtenay. Ferrrand is daar niet mee
akkoord en neemt een deel van Namen in. Tenslotte, op
3 juni 1229, geeft de keizer toe en geeft Namen in leen.
Dit betekent dat Ferrand er nu in slaagt de ‘gebieden’
van Boudewijn V terug te nemen. Margareta van
Courtenay en haar echtgenoot verzetten zich. Er woedt
een oorlog die uitloopt op het Verdrag van Kamerijk
(1232). Hierbij moeten de Courtenay’s Viesville en
Golzinnes evenals het weduwe-goed van de echtgenote
van Filip de Edele terug geven, maar bekomen het in
leen van Vlaanderen.
Keizer Frederik II beleende Margareta van Vlaanderen
met Keizers-Vlaanderen, Henegouwen en Namen, maar
op de Landdag van Frankfurt krijgt Jan van Avesnes
Henegouwen, als vazal van Luik, zoals het destijds
inderdaad was. In 1427 zal de nieuwe keizer Willem II
van Holland, schoonbroer van Jan, nu Henegouwen
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doorgeven aan Jan van Avesnes. In 1249 komt er een
nieuw akkoord waarbij Margareta van Avesnes erkent als
eigenaar van Namen en de gebieden van Namen,
Luxemburg, Henegouwen en de Ardennen. Jan van
Avesnes doet afstand van Namen.
Willem van Holland ontfutselt dan in 1252 Namen aan
Margareta en geeft dit door aan Jan van Avesnes.
Margareta kan dit niet aanvaarden en roept Karel van
Anjou, broer van Lodewijk IX en bezorgt hem Henegouwen. Namen wordt geplaatst ‘à la garde du roi de
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France’, waarbij de keizer niet wordt erkend. Karel van
Anjou valt dan Henegouwen binnen, maar Luik
bevestigt Jan van Avesnes.
In 1254 kan de keizer wel een wapenstilstand tot stand
brengen tussen Karel van Anjou, de Courtenay’s (gravin
van Namen) en Margareta van Vlaanderen. Namen had
een verbond met Vlaanderen, Henegouwen tegen de
keizer. In 1253 krijgt Jan van Avesnes Namen in
onderleen van Hendrik Blondel, wat op 12 februari 1254
wordt bevestigd door keizer Willem van Holland.
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Toch valt Luxemburg Namen binnen en wordt het
kasteel van Namen belegerd. De Duitse keizer bevestigt
in 1257 Hendrik le Blondel als graaf van Namen, wat
Jan van Avesnes erkent. Hendrik V bezit Namen van
1253 tot 1264. De keizer bevestigt in 1255 dat Namen
(Jan van Avesnes) nu naar Hendrik van Luxemburg gaat,
maar overlijdt kort daarop.
Een nieuw Verdict van Péronne (1257) bevestigt het
eerste maar de Avesnes moeten nu Namen loslaten en
Hendrik van Luxemburg krijgt Luxemburg niet. Op slag
valt hij Namen binnen en belegert de stad Namen. Wat
later bevestigt keizer Richard van Cornwall toch de
beslis-sing om Namen aan Luxemburg te geven.
De Dampierres doen uiteindelijk toegevingen aan de
Avesnes. Zij erkennen (1257) Namen, Poilvache,
Laroche en Durbuy als een leen van Henegouwen en
beloven Henegouwen-Namen nooit zelf te willen
bezitten. In feite is dit het tegenovergestelde van wat
graaf Diederik van den Elzas beoogde met zijn dochter
Laurette. Dit vernietigt dus de ‘gevolgen’ van het
huwelijk van 1193. Enige tijd later (1257) overlijdt Jan
van Avesnes. Keizer Richard van Cornwall herroept de
beslissing van Frankfurt. Margareta neemt in 1258 toch
het kasteel van Namen in.
In 1263 zal Boudewijn II van Courtenay, wegens
geldgebrek om zijn oosterse dromen waar te maken,
Namen verkopen aan de Dampierres van Vlaanderen,
met de goedkeuring van Frankrijk. Ook hier wordt een
gebied van het Duitse Rijk ‘onttrokken’ aan diens
invloed. Overigens zijn de Dampierres ook franse
graven. Zo komt er opnieuw een Vlaamse invloed in
Namen.
Wanneer Namen verkocht wordt aan de Dampierres
komt er oorlog tussen Hendrik le Blondel en Gwijde. Na
onder-handelingen komt er vrede, die wordt bezegeld
door een huwelijk van Gwijde met Isabella van
Luxemburg. Zoon Jan krijgt dan in 1298 Namen,
gescheiden van Vlaan-deren. De aankoop van Namen in
1263 door Gwijde van Dampierre neemt de Avesnes
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andermaal in de tang. Jan van Avesnes vraagt hulp aan
koning van Frankrijk Filip IV, maar die doet uiteindelijk
niets.
Boudewijn van Avesnes helpt (1292) zelfs de Dampierres Namen te veroveren, na het akkoord van 1257.
Overigens had Margareta zelf in 1258 Namen genomen
terwijl Maria van Courtenay de eed laat afleg-gen door
haar ‘ambtenaren’ aan de gravin van Vlaan-deren.
Boudewijn van Avesnes verdedigt zijn bond-genoot,
meer dan de Avesnes. Aleida van Holland, weduwe van
Jan van Avesnes bevestigt ‘het vorige’ (wat?). Gwijde
van Dampierre geeft Namen in 1298 aan zijn zoon Jan,
die graaf van Namen wordt vanaf 1305. In 1307 brengt
Jan van Namen leenhulde aan Henegouwen voor
Beloeil, Boussu en Hubémont, wat de grenstwisten
bedaart.
De Dampierres proberen nu uit alle macht de Avesnes te
weren uit Henegouwen en Namen, terwijl de
Courtenay’s de Franse invloed steunen in Namen. Het
komt er gelei-delijk op neer dat Vlaanderen de politiek
van Boudewijn V wil hernemen en de afhankelijkheid
van Namen van Henegouwen wil negeren.
Maar Luxemburg zoekt bondgenoten en is niet akkoord
met de Courtenay’s. Hieruit volgt dat Hendrik VI zal
huwen met Beatrijs van Avesnes, een kleindochter van
Bouchard. Een alliantie komt tot stand tussen
Luxemburg en Henegouwen.
Het akkoord van 1304 tussen Luxemburg en
Henegouwen zorgt voor een leenhulde aan Henegouwen
voor Laroche, Durbuy en Poilvache. In ruil geeft
Henegouwen enkele gebieden in Zuid-Henegouwen. Wat
later overlijdt Jan van Avesnes.
Zoon Willem van Avesnes bevestigt dit al in 1305. Dit
resulteert in het feit dat Luxemburg een deel van de
gebieden terugneemt die verloren gegaan waren bij de
ontbinding van de Personele Unie van Hendrik de
Blinde, door in te spelen op de onenigheden bij de
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erfgenamen en opvolgers van Boudewijn V.
Henegouwen herwint wel de leenhulde van Laroche,
Durbuy en Namen. Inmiddels was Ermesinde II gehuwd
met Walram van Limburg, waaruit een nieuw blok was
ontstaan, Luxemburg met Limburg.
De slotsom van dit alles is dat alles er op wijst dat de
‘Conventies van 1232’ te Kamerijk ‘ uitgelopen zijn op
een volledige winst voor koning Filip-August, nadat hij
gevreesd had dat
- Filip van den Elzas Henegouwen en Champagne zou
bekomen,
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- dat na de dood van koningin Isabella, de band tussen
Henegouwen en Frankrijk losser zou worden,
- en nadat Boudewijn V’s tweede zoon een Franse
prinses had gehuwd, om Filip I van Namen meer te
binden aan Frankrijk, met Marie Capet,
wenste hij absoluut een verdeling van het patrimonium
van Henegouwen, tegenover de HDRR-beslissing om
een markiezaat en de titel van Prins van het Rijk, daar
dit een te grote macht aan de grens van Frankrijk zou
kunnen worden.

J.M.Debois

De Erfenis van Hendrik de Blinde
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