De HEERLIJKHEID MECHELEN
De Heerlijkheid Mechelen groeide uit het feodale
bezit van de Berthouts. In de 16e eeuw was het de
kleinste der 17 zelfstandige provinciën der
Nederlanden van Keizer Karel. Het bestond uit drie
delen; de stad, het district en het ressort.
De stad was het hoofd van deze heerlijkheid. Het
district omvatte de dorpen Heffen, Muizen inclusief
het gehucht Hofstade, Hombeek, Leest en Heffen
evenals de gehuchten Hanswijck, Geerdegem, Adegem met Winket, Battel, Pennepoel, Nekkerspoel en
Nieuwland, en binnen de muren het Augustijnenklooster. Het district werd bestuurd door twee meiers.
Het ressort omvatte het dorp en het Land van Heist
op den Berg, opgedeeld in 7 aerdtgangen of gehuchten, en de heerlijkheid Gestel, evenals een aantal
gronden onder St.Katelijne-Waver. Het ressort had
inzake het bestuur niets gemeen met de stad
Mechelen.
De heerlijkheid Mechelen bestond dus uit twee
perfecte enclaves binnen het hertogdom Brabant.
Het zogenaamde Land van Mechelen had met
Mechelen zelf niets te maken, maar omvatte 23
dorpen, met name Rijmenam, Bonheiden, Keerbergen,
Putte, O.L.Vr. Waver, Beersel, Schriek, Grootlo,
Itegem, Noorderwijk, de heerlijkheid Duffel’s Lands
van Mechelen en de baronie en het Land van Duffel,
zijnde Walem, St.Katelijne Waver en Perwijs onder
Duffel, en Drogenbos, St.Jacobs-Capelle te Ekeren, de
Vrijheid en het Land van Geel. Van deze Vrijheid en
Land werden te leen gehouden o.m. de dorpen
Vorselaar, Retie en Thielen, en tenslotte Ouwen,
Kontich, Waarloos, Reet, Aartselaar, Ballaar, Schelle
en Niel waarvan de Berthouts eertijds heer waren
geweest, net als van Mechelen.
Het Land van Mechelen had 3 rechtbanken:
- het leenhof van het land van Mechelen, betrof de
feodale leengoederen, zetelde te Mechelen en bestond
uit een stadhouder, vier mannen van leene en een
griffier met eigen wetboek of costumen;
Het hof of de hoofdbank van Befferen(°)
betreffende de allodiale goederen, bestaande uit zeven
schepenen en een griffier, met als voorzitter de
hoofddrossaart van het Land van Mechelen, eveneens
met eigen costumen;
- De hoofd- en domaniale bank van Befferen, voor
de domaniale goederen, zetelend op Pasbrug,
bestaande uit dezelfde hoofdbank met de rentmeester-generaal van de domeinen in het Land van
Mechelen, ook met eigen costumen.

Omstreeks 670 kwam Lambertus in deze gebieden het
geloof prediken. Volgens de overlevering bouwde hij een
kapel waar destijds de O.L.Vrouwkerk in Muizen stond.
Zijn bekeringswerk zou weinig of geen blijvende
invloed hebben. Bij de komst van de H.Rumoldus zou er
reeds een nederzetting aanwezig zijn geweest. In 751
huisde een ‘graaf’ Ado met zijn echtgenote Elisa op een
rivierboot. Pepijn de Korte had hem aangesteld als graaf

Het enclave-statuut zorgde meermaals voor grote
betwistingen bij zaken die betrekking hadden met
goederen buiten het domein, en dit ingevolge
grensoverschrijdingen. Uiteindelijk werd een vorm
van consensus bereikt met drie van de vier
hoofdsteden van Brabant, met name Leuven, Brussel
en Antwerpen. Deze werd eerst vastgelegd door
hertog Filip de Goede in 1444. Aan deze afspraken
namen de dorpen, parochies, heerlijkheden enz. van
het zogenaamd Land van den Divisen Rechte deel.
Deze bestond uit drieleden:
- de stad en de provincie Mechelen,
- de baronie en het Land van Grimbergen, en
- het Land van Mechelen.
Voor alle feodale aangelegenheden was het leenhof
der provincie Mechelen bevoegd, niet te verwarren
met het Leenhof van het Land van Mechelen.
Het eerste had enkel jurisdictie over de gronden
binnen de stad, district en ressort, terwijl het andere
zich uitstrekte over het domein van de dorpen van het
Land van Mechelen, die met Mechelen alleen gemeen
hadden dat ze destijds hadden gehoord onder de
Berthouts.
Het leenhof der provincie van Mechelen zetelde
binnen de stad en had een stadhouder, mannen van
leene en een griffier. Het crimineel, burgerlijk en het
feodaal recht der stad en provincie Mechelen werd
definitief vastgelegd in de costumen door keizer Karel
V in 1535.
De wet of magistraat van Mechelen bestond uit een
schout of plaatsvervanger van de heer, twee
communemeesters, twaalf schepenen, waarvan zes uit
de poorterij ofte het patriciaat en zes uit de ambachten
met name van de lakenmakers, de brouwers, de
visverkopers, de bakkers, de beenhouwers en de
huidevetters. Daarenboven waren er twee raadspensionarissen, twee gezworenen uit de poorterij of
politiemeesters, twee tresoriers waarvan één uit de
poorterij en één uit de ambacten, twee secretarissen en
één rentmeesters.
(Vrij naar H.Installé - De Habsburgers, drie eeuwen
Heren van Mechelen)
(°) Befferen is de oorspronkelijke naam van Putte. Op de
weg naar Putte ligt het gehucht Pasbrug waar de Befferhoef
en een buitengoed Beffershof stond. Daar was vroeger de
zetel van het gerechtshof voor 't Land van Mechelen onder
Brabant gelegen.

van dit gebied. Hij zou dan de eerste Heer van Mechelen
kunnen zijn.
Het gebied volgde uiteraard de kampwisselingen tussen
de Oost- en West Frankische koningen. In 870 kwam het
onder Frankisch beheer, in 879 bij de Oost-Franken
terwijl het in 911 onder beheer kwam van Karel de
Eenvoudige, van West-Frankenland.
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Inmiddels was Mechelen enigszins in belang toegenomen. Rond het graf van de H.Rumoldus was onder
andere een klooster en een kapittel ontstaan. Door een
diploma van Karel de Eenvoudige van 915 werd
Mechelen, inclusief het kapittel, toegewezen aan de
prinsbisschop van Luik, Stephanus. De bisschoppen
bleven in feite de baas in Mechelen tot in de 14e eeuw.

waarmee zijn voorganger en hij haar hadden bedacht, en
aan zijn positie als lid van de regentschapsraad van de
minderjarige hertog Hendrik IV. De Luikse bisschop
Hendrik van Gelre in 1267 deed vergeefs een inval in het
hertogdom om zijn aanspraken op deelname aan dat
regentschap in Brabant en zijn rechten op Mechelen
kracht bij te zetten.

Het bezit van Mechelen door de bisschop van Luik moet
dus van 915 dateren, als een koninklijke schenking.
Daaraan werd het jachtrecht in 1008 door keizer Hendrik
II toegevoegd. Vanaf de 12e eeuw deelde de bisschop de
heerlijke rechten met de familie Berthout. Samen met
de heren van Grimbergen en van Aarschot moesten ze
aan de opdringerigheid van de graven van Leuven het
hoofd bieden.

De afstand tussen Mechelen en Luik was niet
bevorderlijk om een goed beheer vanuit Luik te
verzekeren en anderzijds hadden de prinsbisschoppen
andere zorgen. De Mechelaars leefden in vrede verder.
Gebruik makend van deze toestand werkte de familie
Berthout zich op als ‘heren’ van Mechelen. Hoe zij dit
aan boord legden is een verhaal dat niet volledig
duidelijk is. Zij zouden als voogd van Mechelen zijn
aangesteld, maar toen de kerkelijke bezittingen in
Mechelen toenamen, spanden de Berthouten, heren van
Grimbergen, samen met de hertogen van Brabant om de
inkomsten te bemachtigen en de Mechelaars met
privilegies te belonen.

CHRONOLOGIE der BERTHOUTEN
Wouter(Walter) Berthout,
†1120
Geeraert I Berthout,
†1131
Arnout ‘Drinkebaert’Berthout,
†1140
Wouter II Berthout,
†1160
Wouter III ‘DeVrome’Berthout,
†1180
Wouter IV Berthout,
†1201
Wouter V Berthout, ‘De Grote’
†1219
Wouter VI Berthout,
†1243
Wouter VII Berthout,
†Woeringen 1288
Jan Berthout,
†1304
Gielis Berthout,
†1310
Floris Berthout,
†1331

De Luikse bisschoppen hadden eerder weinig voordeel
gehaald uit hun Mechels bezit. Herhaaldelijk werd
Mechelen overigens verpand om financiële redenen
hetzij aan de hertogen van Brabant of aan de graven van
Henegouwen. Het volk had het meer voor de Berthouten
dan voor de bisschoppen.
De ‘Karolingische’ O.L.Vrouwkerk te Muizen bij Mechelen, in
haar huidige toestand (eigen foto)

In 1213 hadden Wouter Berthout (†c1221) en Hugo van
Pierrepont, bisschop van Luik, een vergelijk gesloten
over hun respectieve rechten te Mechelen en Heist.
Berthout mocht zijn bezit uitbreiden, maar erkende het
oppergezag van de bisschop. Hij beloofde de Luikse
kerk een rente uit zijn inkomsten te Mechelen. Het jaar
daarvoor had hij van de hertog van Brabant bekomen dat
deze in het gebied geen uitbreiding mocht nastreven.
Zoon Wouter Berthout (†1243) gedroeg zich als de echte
meester te Mechelen. In 1241 erkende de Luikse
bisschop hem als ‘voogd’. Dit was het gevolg van de
verpanding aan de hertog van Brabant, waartoe de
Luikse kerkvorst enkele jaren voordien was overgegaan,
waarvoor Berthout het kapitaal had voorgeschoten.
Bij de aflossing ervan in 1260 bleef Wouter Berthout
(†1287), zoon van de voorgaande, de heerschappij te
Mechelen voeren. Hij dankte dit aan de voorrechten

Bisschop Hugo van Châlons verpandde op 22 oktober
1300 Mechelen en Heist opnieuw aan Jan II van
Brabant. Op 12 november 1301 kwam de hertog met Jan
Berthout (†1304) tot een akkoord, waarbij Berthout alle
invloed liet mits deze hem de helft van alle Mechelse
inkomsten overmaakte.
In 1302 maakten de ambachtslui zich van de macht
meester. De beide heren konden de stad na een belegering onderwerpen en legden hen een zware boete op.
Dit dreef de Mechelaars terug in de armen van de Luikse
bisschop, Thibaud van Bar, die niet aarzelde hun
uitgebreide voorrechten toe te kennen (18 maart 1305).
Hij negeerde daarbij de rechten van de Berthouts en
werd op 8 april 1305 door de stad als wettige heer
gehuldigd. Gielis Berthout (†1310) moest er zich bij
neerleggen (28 januari 1308). Met de belofte van de
helft van alle inkomsten werd dat in één grote
heerlijkheid onder het oppergezag van de bisschop
geplaatst en omvattte het de oude rechten van de
Berthouts te Mechelen.
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Floris Berthout (†1331), neef en opvolger van Gielis,
speelde in Brabant een leidende rol. Gebruik makend
van de onmacht van de bisschop van Luik deed hij op 30
juni 1312 leenhulde aan de Brabantse hertog voor de
voogdij en heerlijkheid Mechelen en voor al zijn
bezittingen in Brabant.
De Luikse bisschop had in 1313 Mechelen voor vijf jaar
verpand aan Willem, graaf van Henegouwen. Begin
1316 verkocht Floris Berthout hem ook zijn rechten, die
hij terug kreeg bij het einde van de pandtermijn (25 mei
1318). Bij een nieuwe kortstondige verpanding van
Mechelen in 1328 aan Reinout II van Gelre, de
schoonzoon van Floris, bleef diens positie onaangetast.
In 1331 overleed Floris Berthout, laatste heer van
Mechelen van zijn geslacht. De hele nalatenschap, stad,
heerlijkheid en Land van Mechelen, kwam in het bezit
van Reinout II, graaf van Gelre, gehuwd met dochter
Sophia Berthout. Bij de dood van Sophia (†1329) ging
dit naar haar zuster Margareta van Gelre, gehuwd met
Gerard van Jülich.
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De graaf van Vlaanderen wou nochtans de Berthouten
niet in hun rechten erkennen. Hij slaagde er in de rechten
van Margareta van Gelre op 15 december 1333 af te
kopen voor de som van 60.000 gulden. De Mechelaars
waren niet akkoord. Zij verkozen bij Luik en de
Berthouts te blijven en joegen de gezanten van
Vlaanderen weg. Mechelen riep de hulp in van Brabant.
De Mechelaars, economisch afhankelijk van het omringende Brabant, kozen nu partij voor Jan III van Brabant
tegen de Vlaamse graaf. Koning Filip VI van Frankrijk
bemiddelde een wapenstilstand. In afwachting van een
akkoord stelde de koning vanaf 18 augustus 1334 de
Mechelse heerlijkheid onder de hoede van zijn gezant
Ferry de Picquigny.
Buiten de koning om sloten Lodewijk van Nevers en Jan
III op 31 maart 1337 een akkoord over Mechelen. Elk
zou een helft van de andere in leen houden. De facto
bleef Mechelen in handen van Jan III, omdat de proFranse Lodewijk in de eerste fase van de Honderdjarige
Oorlog nagenoeg alle gezag in zijn pro-Engels
graafschap had verloren. Een oorlog ontbrandde tussen
Vlaanderen en Brabant maar de koning van Frankrijk
dwong een wapenstilstand af, gevolgd van de Vrede van
Amiens (c1333). Koning Filip VI beheerde nu de
voogdij van Mechelen tot de Regeling van Dendermonde (31 maart 1337). Hierbij werd beslist dat de
beide ‘heren’, bisschop en Margareta van Gelre,
Mechelen verder zouden ‘bezitten’. Bij haar dood, in
1344, ging het overige van haar vaderlijk erfdeel, het
latere Land van Mechelen, naar haar zus Mathilde,
echtgenote van Jan, graaf van Kleve (†1368).
In 1346 verkocht Lodewijk van Nevers, gedwongen
door geldgebrek en na zijn verbanning uit Vlaanderen,
zijn rechten op Mechelen aan de hertog van Brabant1 .
De graaf sneuvelde evenwel in de slag van Crécy (26
augustus 1346), vooraleer de som betaald was. Zijn zoon
Lodewijk van Male volgde hem op en huwde
Margareta van Brabant, dochter van de hertog van
Brabant.

Grafmonument der Berthouten in de
St.Rombouts-kathedraal in Mechelen (foto van de auteur)
TRIUM BERTHOLDORUM
QUI SAECULO DECIMO TERTIO
MECHLINIAE, DOMINABANTUR
HIC ULTIMA DOMUS

In 1333 verkocht bisschop Adolf van de Marck de stad
en ‘toebehoren’ aan de graaf van Vlaanderen, Lodewijk
van Nevers, voor de som van 100.000 pond Tournois.
Alleen de proostdij of wereldlijke abdij van St.Rombouts bleef van de Luikse bisschop en zijn opvolgers.

1

Zie hierover meer in het hoofdstuk ’hertogdom Brabant’

Onder druk van de Franse koning, die Brabant uit de
alliantie met Engeland wilde losweken, beloofde
Lodewijk in 1347 dat Hendrik, de oudste zoon van de
hertog van Brabant, bij het geplande huwelijk met
Lodewijks oudste dochter, Mechelen van de prinsbisschop van Luik in leen zou mogen nemen. Hun zoon
Hendrik van Brabant ontving Mechelen in volle bezit
en werd als heer van Mechelen gehuldigd op 18
november 1348. Een jaar later overleed hij. Jan III van
zijn kant beloofde, buiten medeweten van zijn steden,
dat, bij de troonsbestijging van zijn zoon Hendrik in
Brabant, Mechelen en Antwerpen zouden toekomen aan
zijn dochter Margareta, die beloofd werd aan de
Vlaamse gravenzoon Lodewijk van Male.
Zijn broer Godfried van Aarschot (†1353) volgde hem
op. Na zijn dood verwierf zijn vader hertog Jan III
(†1355) de rechten op Mechelen. In 1356 viel de
heerlijkheid toe aan dochter Johanna, gehuwd met
Wenceslas van Bohemen, ingevolge een testamentaire
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beschikking van Jan III. Lodewijk van Male betwistte
hem evenwel Mechelen met de wapens en verwierf de
stad door de Vrede van Ath op 4 juni 1357. Reeds in
1356 had de graaf van Vlaanderen zijn intrede gedaan en
de privilegies bevestigd.
Na de dood van Lodewijk van Male in 1383 werd zijn
dochter Margareta van Male, Vrouwe van Mechelen.
Via haar huwelijk met Filip de Stoute verkreeg het Bourgondisch Huis dan ook Mechelen. De ‘Heren’ van
Mechelen zullen van dan af de verschillende Bourgondische hertogen worden.
Zo werd Mechelen opgenomen in het Bourgondisch
landencomplex, waartoe sinds 1430 ook Brabant
behoorde. De heerlijkheid Mechelen heeft min of meer
een eigen identiteit behouden en verscheen zelfs in de
titulatuur van de Bourgondische vorsten.
De heerlijkheid werd bij de ‘beden’, de buitengewone
geldmiddelen afzonderlijk aangeslagen (belast),
aanvankelijk als een aanhangsel van Vlaanderen. In
1465 werden van Mechelen 500 schilden gevraagd, een
som gelijk aan 3.000 daglonen van een meestermetselaar; Vlaanderen betaalde 35.000 schilden,
Henegouwen 12.000.
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CHRONOLOGIE na de Berthout’s
Huis van Gelre
1331- Maria van Gelre
1333- Lodewijk van Nevers
interregnum: koning van Frankrijk
1337-1346
Maria van Gelre
Huis van Brabant
hertog van Brabant
1347-1349
Hendrik van Brabant
1349-1351
Godfied van Aarschot
1351-1355
Jan III van Brabant
1355- Johanna van Brabant, met echtg.
Wenceslas van Bohemen
Huis van Vlaanderen
1356- Lodewijk van Male
1384-1404
Margareta van Male, met echtg.
Filip de Stoute
Hertogen van Bourgondië
1404-1419
Jan zonder Vrees
1419-1437
Filip de Goede
1437(1467)-1477 Karel de Stoute
14777-1482 Maria van Bourgondië
echtg.Maximiliaan van Oostenrijk
Huis van Habsburg
1482-1494
Filips de Schone
1515-1549
Karel V

POLITIEKE GESCHIEDENIS van MECHELEN
tussen het VERDRAG van VERDUN en het BOURGONDISCH TIJDPERK
814
840
843
855
869
870-882
870
882
895
900
900-923
915
908-915
939-944
944-953
953
958-977
977-991
980
991-1012
1008
1012-23
1023-44
1044-46
1046-65
1065-69
1069-76
1076-89

Dood van Karel de Grote
Dood van Lodewijk de Vrome
Verdrag van Verdun: Karel de Kale bekomt Neustrië, Lodewijk de Duitser Austrasië en Lotharius
een lange strook tussen beiden, Lotharingen
Dood van Lotharius I opgevolgd door Lotharius II
Dood van Lotharius II
Lodewijk II de Jonge wordt koning van Lotharingen
Verdrag van Meersen : Malinas valt ten deel aan Karel de Kale
Karel de Dikke koning van Lotharingen
Arnulf van Karinthië, keizer van Duitsland, geeft Lotharingen aan zijn zoon Zwentibold
Dood van Zwentibold
Renier Langhals regeert over Lotharingen
Giselbert, zoon van Regnier wordt hertog van Lotharingen
Paltsgraaf Wigeric ontvangt de St.Rumoldusabdij als beneficium van Karel III de Eenvoudige
Otto van Verdun, zoon van Richwin, hertog van Lotharingen
Koenraad de Rode, hertog van Lotharingen
Bruno, aartsbisschop van Keulen, verdeelt Lotharingen in Opper- en Neder-Lotharingen
Godfried van Verdun, hertog van Neder-Lotharingen
Karel van Frankrijk, hertog van Neder-Lotharingen
Een keizerlijk oorkonde door keizer Otto II vermeldt Mechelen onder de Luikse bezittingen
Later gelijkaardige bevestigingen door Hendrik II, Hendrik IV en paus Adrianus IV (1155)
Otto II, hertog van Neder-Lotharingen (zoon van Karel van Frankrijk)
Diploma van keizer Hendrik II van Duitsland aan Balderic prinsbisschop van Luik,
vermeldt Waverwoud grenzend aan Machlinas in het graafschap Antwerpen
Godfried II, markgraaf van Ename, hertog van Neder-Lotharingen
Gothelo I de Grote, Markgraaf van Antwerpen, hertog van Neder-Lotharingen
Gothelo II, hertog van Neder-Lotharingen
Frederik van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen
Godfried III, hertog van Neder-Lotharingen
Godfried IV met de Bult, hertog van Neder-Lotharingen
Koenraad II, broeder van keizer Hendrik IV, hertog van Neder-Lotharingen
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1089-1100 Godfried V van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen
1100
1100-06
1106
1109
1131
1140
1141
1144
1147
1148
1155
1159
1159
1167
1178
1193
1200
1201
1213
1241
1243
1248
1260
1260
1266
1268
1270
1274
1286
1288
1294
1299
1300

1301
1302
1302
1302
1304
1304
1305
1307
1308
1310
1310
1311
1312
1313

Wouter Berthout I wil een deel van Mechelen afkopen van het bisdom Luik
Hendrik, graaf van Limburg, hertog van Neder-Lotharingen
Godfried met de Baard, graaf van Leuven en Brabant, hertog van Neder-Lotharingen
Veldslag tussen Berthout en Brabanders (Hertog Godfried) waarin de eersten winnen
Dood van Geeraert Berthout. Zoon Arnout en kleinzonen Wouter en Geeraert erkennen het gezag
van hertog van Neder-Lotharingen niet meer.
Arnout Berthout I valt Brussel aan en neemt alles terug wat de Berthouten werd ontnomen
Slag van Grimbergen
De hertog van Brabant neemt de burcht van Grimbergen. Walter Berthout gevangen, Arnout sneuvelt.
Geeraard Berthout II volgt op als heer van Grimbergen en van het land van Mechelen
Dood van Gerard van Grimbergen : Drie zonen Wouter, Geeraard (†1186) en Arnout, heer van Ranst
Oorlog tussen Mechelen en Luik
Paus Adrianus IV bevestigt Mechelen als bezit van prinsbisschop Luik, Hendrik
Hertog van Brabant verslaat de Berthouts : kasteel wordt afgebroken.
Geeraard II blijft heer van Grimbergen, Walter Berthout II heer van Mechelen, Duffel, Walem, Geel,
Berlaar enz...
Dood van Geerard Berthout , heer van Grimbergen
Dood van Walter Berthout II, opvolger zoon Walter III
Albert van Cuyck bisschop van Luik
Hugo de Pierrepont bisschop van Luik (†1229)
Wouter Berthout III overlijdt. opvolger zoon Wouter IV, = Wouter I van Mechelen
Akkoord tussen Wouter IV Berthout en bisschop Hugo van Pierrepont om de ‘belastingen te innen‘
voor de bisschop.
Walter V Berthout onderwerpt zich aan het gezag van de prinsbisschop en mag zich heer van
Mechelen noemen.
Dood van Walter V Berthout , opvolger Walter VI de Grote, gehuwd met Maria van Auvergne.
Twisten met andere Brabantse edelen
Prinsbisschop van Luik verpandt heerlijkheid Mechelen aan hertog Hendrik III van Brabant, daar te
veel problemen met Wouter Berthout
Bisschop van Luik komt met grote macht naar Mechelen
Akkoord tussen Hendrik van Gelre, bisschop van Luik en hertog Hendrik III van Brabant.
Berthout gedraagt zich alsof hij onbetwist Heer van Mechelen is....
Oorlog tussen Mechelen en Luik.
Andermaal komt Luik, bisschop Hendrik van Gelre, met leger naar Mechelen. Vredesbesprekingen.
Sofia Berthout, dochter van Wouter Berthout VI, gehuwd met Hendrik van Breda (Gelre)
Bisschop van Luik, Hendrik van Gelre, afgezet. Opvolger Jan van Edingen vermoord.
Dood van Wouter VI Berthout de Grote, succ Walter VII gehuwd met Aleida van Guines
Wouter Berthout sneuvelt in de slag van Woeringen
Dood van Walter Berthout VIII, opvolger broer Jan onder voogdij van oom Floris
Dood van Sofie Berthout, echtgenote van Hendrik van Breda-Gelre
Hugo van Châlons, bisschop van Luik, verkoopt deel van Mechelen aan hertog Jan II van Brabant.
Hugo van Châlons staat heerlijkheid Mechelen af voor vier opeenvolgende geslachten af aan hertog
Jan II van Brabant, als pand voor een lening
Jan II geeft keure aan Jan Berthout van Mechelen : Jan II zelf heer van Mechelen
Hertog Jan II belegert Mechelen na aanslag op zijn schoutede
Enkele Mechelaars sneuvelen in Kortrijk in de Guldensporenslag
Thibaut van Bar bisschop van Luik, probeert Mechelen terug te krijgen. Paus verklaart dit ongeldig.
‘Keure’ van Luik aan Mechelen
Dood van Jan Berthout. opvolger zoon Gillis Berthout
‘Keure’ van bisschop van Luik aan Mechelen
Gilles Berthout bekent zijn ‘landen’ in leen te hebben van Luik
Verdrag Berthout - Bisschop van Luik : Berthout is nu enkel voogd voor Luik : Jan II wil Mechelen
belegeren, maar deinst terug voor dreiging van bisschop.
Prinsbisschop Adolf van de Marck verpandt Mechelen aan Graaf Willem van Henegouwen-Zeeland
Dood van Gilles Berthout: opvolger oom Floris Berthout, heer van Berlaar.
Betwisting over Mechelen door Luik bij de paus
Dood van prinsbisschop Thibaut. Floris Berthout legt leenhulde af bij hertog Jan III van Brabant :
Floris is nu terug heer van Mechelen
Keure van Mechelen bevestigd door Graaf Willem I v. Henegouwen-Zeeland, als heer van Mechelen
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Bisschop Adolf vande Marck geeft nu Mechelen in pand aan graaf Willem van HollandHenegouwen, wat in 1314 bevestigd wordt door keizer Lodewijk van Beieren. Graaf Willem houdt
Blijde Intrede in Mechelen.
Verdrag tussen graaf Willem en Jan III en de Berthouts :: toestand eerder verward : afspraak voor
arbitrage die nooit gebeurde....
Floris Berthout verzaakt aan zijn rechten wanneer de prinsbisschop van de Marck zijn rechten
verpandde, maar er komt ook een verdrag tussen Mechelen en Jan III van Brabant
Graaf Willem wordt alleen heer van Mechelen : Berthout wordt financieel vergoed : Jan III niet
akkoord maar een compromis waarbij graaf Willem leenhulde brengt aan Jan III...
Oorlog om Valkenburg door Luik : hulp van Mechelen en Brabant
Lodewijk van Vlaanderen/Nevers leent 20.000 florijnen aan bisschop - Mechelen is onderpand
Prinsbisschop Adolf van de Marck verpandt Mechelen aan Reinaut II, graaf van Gelre en Zutphen,
schoonzoon van Floris Berthout, eveneens voor een lening van 12.000 florijnen - in het zelfde
jaar terugbetaald.
Mechelen terug aan prinsbisschop Adolf van deMarck
Dood van Sofie Berthout gehuwd met Reinaut II, graaf van Gelre en Zutphen
Paus Johannes XXII niet ingenomen met de verkoop van Mechelen door Luik : Brabant wordt
belaagd door coalitie Frankrijk, Luxemburg, Valkenburg - Episode Robrecht van Artois
Jan III neemt Mechelen in - Mechelen helpt Jan III tegen bisschop van Luik : volop oorlog
Dood van Floris Berthout, laatste afstammeling der Berthouts
8 juli : Verdrag van Crevecoeur en Brie : Huwelijk Marie van Frankrijk (dochter van koning van
Frankrijk Filip VI) met Jan IV van Brabant
Vrede van Kamerijk : zeer tijdelijk - gaf geen oplossing voor Mechelen : Lodewijk van Nevers wil
Mechelen kopen...wordt dan vazal van Luik. Geeraardsbergen en Bornem worden bij de heerlijkheid
Mechelen gevoegd -Mechelse bevolking niet akkoord en Jan III verbolgen Rechten van Mechelen worden door Margareta van Gelre, oudste dochter van Sofia Berthout, aan
Lodewijk van Nevers gegeven. Hiermede komt een einde aan de rechten van de Berthouts
Lodewijk koopt de rechten der Berthouts af : Koop van Quesnoy 60.000 florijnen : Margareta van
Gelre (13 jaar !) brengt leenhulde aan bisschop, onmiddelijk afstand aan Lodewijk van Nevers
Bisschop van Luik verkoopt zijn deel van Mechelen aan Lodewijk van Nevers
Mechelen in opstand - Paus en koning van Frankrijk willen koop annuleren. Lodewijk van Nevers
voert vergeldingsmaatrgelen in tegen Mechelse handelaars, vormt coalitie tegen hertog van Brabant :
strijdgewoel tussen Vlaanderen en Brabant : Lodewijk vernielt abdij van Affligem.
Vrede van Tienen : arbitrage door koning van Frankrijk :: Luik wil Mechelen niet terug, Lodewijk wil
absoluut Mechelen - Paus blokkeert verkoop : Bemiddeling van Frankrijk : neemt Mechelen en
benoemt Ferry de Picquigny als goeverneur - koning van Frankrijk vraagt paus koop te annuleren...
Gesprek in Dendermonde : Lodewijk van Nevers en Jan III samen heer van Mechelen - Bisschop
van Luik als suzerein niet erkend en is niet tevreden over doorverkoop aan Brabant
Paus Benedictus VII bevestigt verkoop : Frankrijk revokeert goeverneur : Mechelen aan Vlaanderen
Opstand in Vlaanderen : Lodewijk vlucht naar Brabant
Lodewijk van Nevers verkoopt zijn rechten over Mechelen aan Hertog Jan III van Brabant voor
86.500 Réaux
Slag van Crecy : Lodewijk sneuvelt ; opvolger Lodewijk van Male volgt politiek van vader niet
Vergadering van St.Quentin : koning van Frankrijk laat Vlaanderen toegeven en geeft hen als compensatie
Land van Dendermonde - Lodewijk doet afstand van Mechelen - Lodewijk huwt dochter van hertog van
Brabant - Oudste zoon, Hendrik van Brabant, van Jan III van Brabant wordt heer van Mechelen, gevoegd
bij Limburg
Dood van Hendrik in tornooi: opvolger Godfried van Aarschot, broer
Dood van Godfried van Aarschot: opvolger hertog van Brabant zelf
Dood van Jan III van Brabant. opvolger wordt oudste dochter Johanna, gehuwd met Wenceslas van
Luxemburg, wordt heer van Mechelen. Mechelen wordt als stad niet geduld in Raad van Brabant, zal
dan meer aanleunen bij Vlaanderen
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, neemt opnieuw optie op Mechelen - brengt leenhulde te
Luik - bevestigt nieuwe privilegiën aan Mechelen - Mechelen vraagt toch een compromis-oplossing,
maar blijft bij Vlaanderen - Wenceslas van Brabant geeft Mechelen op maar Mechelen niet akkoord
Vlaanderen valt Brabant aan, wint Slag van Scheut - Blijde Inkomst van Lodewijk te Mechelen
Opstand in Brabant : ‘t Serclaes herovert Brabant - toch blijft Mechelen trouw aan Vlaanderen....
4 juni Vrede van Ath: de heerlijkheid Mechelen definitief bij graaf van Vlaanderen, onder bemiddeling van
graaf Willem van Holland - jarenlange discussies over de grenzen
Margareta van Male huwt Filps de Stoute, hertog van Bourgondië
Blijde Inkomst van Filips de Stoute en Margareta van Male

J.M.Debois

Heerlijkheid Mechelen

De Familie BERTHOUT
De Familie Berthout speelde in Brabant een belangrijke
politieke rol. Lange tijd was ze aan huis bij de hertogen
van Brabant en waren enkele regent en diplomaat in
dienst van de hertogen.
Het land van Grimbergen was een uitgestrekt do-mein
dat de Berthouts door allerlei feodale leenbanden wisten
te verwerven. Hoe ze daarin geslaagd zijn is niet heel
duidelijk. Men kan enkel vaststellen dat het reeds
bestond in het begin van de 12de eeuw.
Hoe ze aan hun zeer omvangrijk patrimonium kwamen
is niet heel duidelijk. Hun herkomst uit de familie van
Grimbergen kan een deel van de verklaring zijn van de
omvang van het patrimonium dat ze meekregen. Als
voogd voor het Land van Mechelen en het Waverwoud
ten dienste van de Luikse bisschoppen zullen ze zeker
hun duit in het zakje hebben gestoken. Dit domein
strekte zich uit van Grimbergen tot aan de Schelde, de
Rupel en de Dender. De invloed van de Grimbergse
heren reikte tot in Ninove en Mechelen. Hoewel een
territoriaal geheel, was het geen gestructureerde eenheid.
Met de bedoeling hun moreel gezag nog te versterken,
stichtten zij omstreeks 1128 op de Grimberg een Norbertijnerabdij. De Brabantse hertogen konden de machtsuitbreiding van de Grimbergse heren moeilijk aanvaarden.
Een confrontatie tussen beiden kon dan ook niet
uitblijven. Die kwam er in 1142, tijdens de Slag van
Ransbeek.
De Grimbergse Oorlog was begonnen. Schermutselingen en roofpartijen volgden mekaar op. In 1159 slaag-de
hertog Godfried II erin de Borgt te veroveren en met de
grond gelijk te maken. Meteen was dit het einde van de
grote macht van de Berthouts. Hun bezittingen werden
verdeeld tussen de twee familie-takken.
De familie van Grimbergen had reeds vroeg belangrijke
familiale banden met families in Vlaanderen (zoals de
Van Eine’s) en in Zuid-Brabant (zoals de Dongelbergs,
de Edingen’s en de familie van Aarschot).
De publicaties omtrent deze familie gaan meestal over
het ontrafelen van de genealogie en de repectievelijke
takken die zich het bestuur van vele domeinen
toegeëigend hadden.
Talrijke oorkonden wijzen er op dat Wouter I Berthout,
voor het eerst vermeld in 1140, de stamvader van de
heren van Mechelen, de oudste broer was van Gerard II
en Arnold II van Grimbergen, en dus een zoon van
Gerard I van Grimbergen. Er kunnen nochtans argumenten worden ingebracht tegen deze stelling (Croenen).
Opmerkelijk is de juxtapositie van de naam Berthout die
enkel zal gebruikt worden door zijn afstammelingen.
De familie Berthout was één der machtigste en meest
invloedrijke adellijke families van het hertogdom
Brabant. In de 12e eeuw bezaten zij samen met de
familie Van Grimbergen de heerlijkheid Grimbergen en
een aantal omliggende dorpen in onverdeeldheid. Dit
gemeenschappelijk bezit werd opgegeven op het einde
van de 12e eeuw.
Door dit uitgebreid bezit behoorden de Berthouts tot de
rijkste edelen in Brabant. Het is dan ook niet verwon-
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derlijk dat zij een voorname rol speelden in de omgeving
van de hertogen. Hun ambities reikten ver buiten
Brabant, zelfs in de Nederlanden, Frankrijk en Engeland.
De Berthouts worden vanaf het begin van de 13e eeuw
in de historische bronnen vermeld vooral in verband met
de stadsheerlijkheid Mechelen, waar zij de heerlijke
rechten deelden met het Luikse St.-Lambertuskapittel.
Ook bezaten zij naast de stadsheerlijkheid Mechelen een
uitgebreid patrimonium aan landelijke bezittingen,
vooral gelegen tussen Dijle en Nete en in het markgraafschap Antwerpen. Dit geheel van heerlijk-heden,
zonder de stad en vrijheid Mechelen en de daarbij
horende voogdij van Heist-op-den-Berg, is bekend onder
de benaming ‘Land van Mechelen’. In de eerste helft
van de 13e eeuw splitsen zich twee jongere takken af,
die naar hun voornaamste heerlijkheden respectievelijk
de Berlaarse Berthouts en de Duffelse of Geelse
Berthouts werden genoemd. De hoofdtak van de familie
Berthout, die de stadsheerlijkheid Mechelen in handen
had, stierf uit in mannelijke lijn in 1331.
Deze belangen worden weerspiegeld in de samenstelling
van het familiearchief. Het archief van de Mechelse
Berthouts omvat niet minder dan 23 oorkonden van de
Brabantse hertogen, naast 27 oorkonden van andere
landsheren, drie oorkonden uitgevaardigd door de
koningen van Frankrijk en talrijke oorkonden uitgevaardigd door adellijke en niet-adellijke personen en
instanties binnen en buiten Brabant. In het archief van de
Berlaarse Berthouts vindt men naast een groot aantal
schepenbrieven ook 15 Brabantse hertogelijke oorkonden en vijf oorkonden van de Luikse prinsbisschoppen.
Het ten dele bewaarde archief van de Duffelse Berthouts
omvat o.a. een oorkonde uitgevaardigd door de Engelse
koning Edward III en niet minder dan tien landsheerlijke
oorkonden, waaronder een oorkonde van de Brabantse
hertog Jan III. Het archief van de familie Berthout is niet
overgeleverd als één geheel (Croenen).

Zoon Wouter II was gehuwd met Guda2 , een dochter van

2 Opmerkelijk is dat deze dochter Guda niet vermeld wordt in de meeste genealogieën van de graven van Loon.
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graaf Lodewijk I van Loon. Zo werd Wouter de schoonbroer van hertog Godfried van Brabant, na diens
huwelijk met Irmgard van Loon, na het overlijden van
zijn eerste vrouw, Mathilde van Limburg. Na Wouter II,
vooral na Wouter III splitste de familie - en het
patrimonium - zich in drie takken. De hoofdtak werd
gevormd door de rechtstreekse nakomelingen van
Wouter III, waaruit de heren van Mechelen voortkwamen. Zoon Gillis II, de tweede zoon werd de
stamvader van de Berlaarse tak. Een derde tak splitste
zich later af van de hoofdtak, met name de tak DuffelGeel, met Hendrik I, zoon van Wouter III, als stamvader.
Na Wouter III volgde voor Mechelen achtereenvolgens
Wouter IV, Wouter V en Wouter VI. Deze laatste was
gehuwd met Aleida van Guines en had drie zonen,
Wouter VII, Jan en Gillis. Alle drie overleden zonder
erfgenamen. Het patrimonium ging dan over naar een
broer van Wouter VI, Floris, die reeds de voogdij had
uitgeoefend over zijn neven. Floris had enkel één
dochter, Sofie, die huwde met Reinout van Gelre. Zo
kwam het Land van Mechelen in 1331 aan de graven
van Gelre.
Door het huwelijk van Wouter II met Guda van Loon,
een dochter van graaf Lodewijk I van Loon, kregen zij
toegang tot de belangrijkste vorstenhuizen in NederLotharingen. Later zal het huwelijk van Wouter V met
Maria van Auvergne, een kleindochter van hertog
Hendrik van Brabant hun invloed aan het hof van de
hertog nog meer uitgesproken.
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- Jan Berthout en Blanche van Brabant, een dochter van
Godfried van Brabant en Johanna van Vierzon hadden
een bloedverwantschap-verhouding van 3:4 (zie
schema).
Vrijwel vanaf de 12e en 13e eeuw werden uit het uitgebreid patrimonium ruime delen afgestaan aan kloosterorden. De verschillende opvolgers hebben dezelfde
vrijgevigheid gehad, wat vooral de heer van Berlaar in
moeilijkheden bracht. Uiteindelijk is het uitblijven van
mannelijke erfgenamen een laatste oorzaak van de
versplintering.
Na het verlies van de heerlijkheid Mechelen onder
Luikse suzereiniteit behield de familie Berthout nog een
uitgebreid Brabants patrimonium, nog verdeeld tussen
haar afstammelingen.
Floris Berthout kon het ten dele herenigen. Voor 1287
kocht hij Berlaar en O.L.Vrouw Waver van Jan I van
Berlaar. In 1305 volgde hij zijn neef Gillis op als heer
van Humbeek en in 1310 werd hij heer van Mechelen.
Hij overleed in 1331.
Na de dood van Reinout III bleef Mechelen aan de
erfgenamen en was zowat de speelbal van de successieproblemen. Uiteindelijk kwam het aan zijn kleindochter
Maria, gehuwd met Jan van Arkel.
Zijn kleindochters Margareta van Gelre (†1344) en
Mathilde van Gelre (†1384) volgden hem op. Laatstgenoemde liet Mechelen aan Johanna van Jülich, dochter
uit het huwelijk van Mathilde’s zuster Maria met graaf
Willem II van Jülich. Johanna was gehuwd met Jan van
Arkel.
Zowel Floris Berthout als Mathilde van Gelre moesten
een aantal delen verpanden. In 1313 verkocht Floris
Humbeek aan Daniel van Boechout en in 1321
Steenokkerzeel aan Rogier van Pietersem, heer van
Leefdael. Verder botsten de Berthouts in de 12e eeuw op
de graven van Aarschot en in de 13e eeuw op de heren
van Rotselaar. Ook andere delen werden afgesplitst.
Filips de Stoute nam het Land van Heist op en Berg af
van Jan van Arkel en gaf het door aan zijn schout van
Antwerpen, Jan van Immerseel. Spijts al bleef het Land
van Mechelen een zeer uitgebreid domein.

De matrimoniale politiek schijnt bij de Berthout’s wel
een belangrijk gegeven te zijn geweest. Wel kwamen ze
hier soms in conflict met de regels van het bloedverwantschap, waarvoor ze evenwel steeds vlot een
pauselijke dispensatie bekwamen.
- Wouter IV en Adelaia van Edingen, beiden afstammelingen van Wouter van Grimbergen in graad 5:5,
- Adelaia van Guines en Wouter VI hadden ook samen
Wouter van Grimbergen als voorvader, in graad 7,
- Floris van Mechelen en Mathilde van der Marck
hadden als gemeenschappelijke voorouder graaf
Lodewijk I van Loon (zie schema),

3

Hierover meer in het hoofdstuk ‘ graafschap Holland’

De afstand van Itegem (1381) door Mathilde was onvoldoende om de schulden te betalen. In 1384 heeft Jan van
Arkel daarenboven nog meer schulden. De Arkelse
oorlogen 3 veroorzaakten nog meer problemen en hij
moest een aantal lijfrenten op het Land van Mechelen
verkopen.
Eind 1415 wordt Jan van Arkel gevangen genomen door
Gerard van Strijen. Na beslissing van de hertog wordt
deze laatste Heer van Mechelen (1419). De heer van
Arkel werd aan ‘de hoede’ van de heer van Wezemael
toevertrouwd, die hem zeven jaar lang opsloot in
Westerlo en Fallais. Uiteindelijk geeft Jan van Arkel toe
en staat het Land van Mechelen af (1428) aan Jan van
Wezemael, onder een eerder dubieus koopcontract,
uiteraard afgesloten onder felle dwang.
Conflicten tussen Jan van Wezemael en de Stad
Mechelen werden door de hertog Filip de Stoute
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‘opgelost’. De belangijke rol van Jan II van Wezemael in
Brabant was hiermede uitgespeeld.
Een jongere broer van hertog Arnold van Gelre, Willem
van Egmond, kwam in 1440 zijn rechten op het Land
van Mechelen bepleiten. Na een langdurige procedure
besliste Filip de Goede dat Willem van Egmond heer van
Mechelen werd.
Jan II van Wezemael liet dit in zijn geheel over aan
Karel de Stoute, die het aan zijn hertogelijk domein
voegde (Keerbergen, Itegem, Drogenbos, Noorderwijk,
Kapellen, het Land van Duffel en Geel, inclusief Retie
en Tielen).
Margareta van York, weduwe van Karel de Stoute overleed in 1503. Het Land van Mechelen, inclusief de heerlijkheid van Berlaar gaat terug naar het hertogdom
Brabant. Geldnood verplichtte toen vele domeinen te
verkopen. Zo wordt in 1505 door Maximiliaan als hertog
van Brabant de heerlijkheid Berlaar verkocht aan de heer
Thomas de Plaines. Deze was achtereenvolgens onder
andere voor-zitter van de Raad van Vlaanderen en van
de Grote Raad te Mechelen.

Heerlijkheid Berlaar
De Berlaarse Berthouts, die aanvankelijk de heerlijkheid
Berlaar bezaten, speelden geleidelijk hun oorspronkelijk
familiebezit kwijt, maar konden dit compenseren, in de
13e eeuw door het verwerven van Vlaamse heerlijkheden, maar vooral door de belening in 1314, met de
heerlijkheid Helmond in het Noorden van het hertogdom
Brabant. Deze tak van de familie stierf uit in 1425.
Een broer van Wouter III, Gilles II (Egidius), bekwam
blijkbaar een deel van het patrimonium gelegen in en
rond Berlaar, inclusief Vremde, Milegem, Broechem en
Oude. Zijn zoon Gillis II, gehuwd met Helvinde van
Barbençon, erfde het domein, maar had geen erfgenamen, zodat het overging naar zijn broer Lodewijk I in
1236. Diens huwelijk met Sofie van Gavere bracht een
hele reeks domeinen aan.
Van zijn drie zonen werd Jan I heer van Berlaar (1276),
eerst onder voogdij van zijn oom Floris. Deze kon met
succes een geschil met de abdij van Rosendael en met de
Teutoner-orde van Pitzemburg oplossen. De oudste zoon
van Jan I, Jan II werd dan de heer van Berlaar.
Op 5 juli 1314 ruilt hertog Jan III van Brabant met Jan II
Berthout van Berlaar de heerlijkheid Helmond tegen een
aantal renten die hij in leen hield van hertog Jan in de
streek van Lier. Enkele dagen later wordt Jan II dan
beleend met de heerlijkheid Helmond, die een
heerlijkheid werd en het zou blijven tot in 1425, bij de
dood van de laatste afstammeling Jan IV.

Het Land van Duffel en van Geel
De Berthouts van Duffel en Geel waren heren van de
landelijke heerlijkheden Duffel en het Land van Geel.
Het patrimonium van deze tak kwam rond 1365 aan Dirk
van Hoorn, echtgenoot van de enige dochter van
Hendrik V Berthout.
De Berthouts van Duffel en Geel waren heren van de
landelijke heerlijkheden Duffel en het Land van Geel.
4

Vrij naar de tekst van Karin Blommaert (1988)
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Het patrimonium van deze tak kwam rond 1365 aan Dirk
van Hoorn, echtgenoot van de enige dochter van
Hendrik V Berthout.
Het land van Duffel omvatte de vrijheid Walem, het dorp
Sint-Katelijne-Waver en een deel van ‘het vlek’ Duffel.
Het Land van Geel omvatte naast Geel zelf, Lommel,
Einthout, Veerle en andere dorpen.
Hoewel een Gerardus wordt vermeld als de eerste heer
van Duffel, mogelijks van de familie van Grimbergen,
was op het einde van de 12e eeuw Duffel onder het
gezag van Wouter III Berthout, heer van Mechelen. Bij
zijn overlijden in 1220 werd het patrimonium verdeeld
waarbij Hendrik I de heerlijkheden Duffel en Geel
toegewezen kreeg. Zijn zoon Hendrik II volgt hem op in
1251, en in 1292 zijn kleinzoon Hendrik III, gehuwd met
Beatrijs van Rotselaar. Zoon Hendrik V huwt met
Margareta van Wezemael en sluit zo eveneens aan met
de hogere Brabantse adel. Hij heeft een dochter als
erfgename, Katharina, die zal huwen met Dirk van
Hoorn, zodat Duffel en Geel zullen overgaan naar het
prestigieus huis van Hoorn. Dirk van Hoorn was één der
veldheren in de slag van Basweiler (1371).
Vanaf 1254 waren de heren van Wezemael in het bezit door usurpatie - van de ‘Nijvelse goederen’ te Duffel.
Jan I van Wezemael stond deze dan af aan zijn zuster
Johanna. Via haar dochter ging het in 1428 over aan
schuldeiser Nicolaas Malle, van wie Richard II de
Merode deze overkocht.
Dirk en Katharina van Hoorn hadden twee zonen.
Willem erfde Duffel, Geel en andere domeinen. Mits een
rente stond hij Perwijs af aan zijn broer Hendrik (1380).
Willem liet een dochter na, Maria, die zijn bezittingen
erfde. Tweemaal gehuwd had zij geen kinderen en werd
dan voor Duffel-Geel opgevolgd door haar neef Jan van
Hoorn, heer van Perwijs, de tweede zoon van Hendrik.
Deze laatste was gesneuveld in de slag van Othée
(1408). Een zoon Hendrik volgt hem dan op, maar
wanneeer hij overlijdt in 1483 gaat het domein over naar
zijn zuster Elisabeth van Hoorn, gehuwd met Jan van
Rotselaar. In dat jaar wordt de heerlijkheid Geel
verkocht aan prins Jan I de Merode.
In 1409 moet gravin Maria van Hoorn Duffel-Walem
verkopen om uit de schulden te geraken aan hertog
Antoon van Bourgondië. Deze verpandde het aan
Quinten Claemsone. Toch kon de gravin enkele jaren
later het goed terug bekomen van hertog Jan IV.

Het Land van Rumst4
Het Land van Rumst ontstond in 1290 toen een aantal
gebieden afgescheiden werden van het Land van
Grimbergen ten voordele van Filip van Vianden. Door
het huwelijk van Alice van Grimbergen met Godfried
van Perwez ging de heerlijkheid Rumst over naar de
familie van Perwez. Hun dochter Maria huwde met Filip
I van Vianden. Hun zoon Filip II werd de eerste heer van
het Land van Rumst. Het Land van Rumst grensde in het
zuiden aan het Land van Mechelen, in het noorden aan
het Land van Antwerpen en kaderde in het groter geheel
van het hertogdom Brabant.
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Het Land van Rumst met Rumst als kern omvatte de
dorpen Terhagen, Boom, Ruisbroek, Willebroek en
Heindonk. Er waren tevens twee apanage-gebieden,
namelijk Hoboken en Ekeren, ook door de heer van
Rumst beheerd.
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Bij de heerlijke opeenvolging in Rumst hebben we
echter wel altijd te maken met een familiale opvolging,
soms een vrouwelijke opvolging uit hoofde van hun
echtgenoot.
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Filip van Vianden was de jongste zoon van Filips I van
Vianden en Maria van Perwez, vrouw van Rumst,
Hoboken, Ekeren, Hingene, Londerzeel en Ninove. In
1290 kreeg Filip het Land van Rumst in bezit. Hierdoor
werd Rumst een afzonderlijke heerlijkheid en kreeg zijn
eigen adellijke heren.
Hij trouwde met Maria van Cernay, volgens anderen met
Sofie van Schoorisse. Het aantal kinderen is onduidelijk.
Sommige vermelden alleen een dochter Maria, die de
goederen en titels van haar ouders erfde. Ook zou er een
oudere zoon zijn Ludwig, die kannunik werd in Utrecht,
en een jongere zoon Filip. Filip van Vianden stierf in
1320.
Maria van Vianden volgde haar vader op. Zij huwde
met Gwijde van Vlaanderen (Dampierre). Door zijn
huwelijk werd Gwijde II heer van Dendermonde, ook
heer van Rumst, Hoboken, Ekeren en van de gebieden
van het graafschap Vianden. Hij stierf al in 1320 en een
jaar later hertrouwde Maria met Enguerrand van Coucy.
Hij was de tweede zoon van Enguerrand V van Guines,
heer van Coucy (Fr.) en burggraaf van Meaux (Fr.) en
Christine Baillol, dochter van Thomas van Baillol.
Enguerrand stierf in 1344. Uit dit huwelijk had Maria
drie kinderen: Filip, Maria en Johanna van Coucy.
Enguerrand erfde het grondgebied van Coucy niet.
Uiteindelijk zou dit gebied toch in de familie van de
heren van Rumst komen langs Robert van Bar, die
afstamde van Willem van Coucy en huwde met de
achterkleindochter van Maria en Enguerrand.
Filip van Coucy werd in 1344/45 de derde heer van
Rumst. Hij huwde met Johanna van Canny, dochter van
Raoul Flamenc, heer van Canny. Filip stierf in 1355. Als
burggraaf van Meaux en Condé was hij heer van Rumst
tussen 1344 en 1355.
Filips’ dochter Eleanora van Coucy volgde hem op als
vrouw van Rumst en burggravin van Meaux. Zij was
gehuwd met Michel van Ligne. Zij stierf in 1371. Haar
gemaal stierf in 1387 zonder wettelijke opvolgers.
Eleonora erfde in 1368 de goederen van haar zuster
Johanna. Bij haar dood in 1371 gingen alle hare bezittingen naar haar tante Johanna van Coucy.
Robrecht van Bethune volgde zijn nicht en neef op als
heer van Rumst. Zijn moeder Johanna van Coucy (†
1363) was gehuwd met Jan van Bethune. Hij erfde als
oudste zoon van Jan van Bethune, heer van Lokeren en
Joanna van Coucy ook hun voornaamste Franse heerlijkheden. In 1412 tekende hij de keure van Kortenberg als
"Robertus, dominus de Rumst". Robert sloot in 1368 zijn
eerste huwelijk met Johanna van Châtillon, dochter van
Gauchier III van Châtillon. Drie jaar later stierf zij.
Robert hertrouwde met Johanna van Barbançon, dochter
van Jan van Barbancon en Yolande Lens (†v.1380).
Robert trouwde een derde maal, nu met Isabel van
Gistel, dochter van Jan van Ingelmunster. Uit dit laatste
huwelijk had Robert een dochter Johanna, die hem
opvolgde in Rumst. Robert van Bethune stierf in 1408.
Johanna van Bethune erfde in 1408 de titels van haar
vader. Ze trouwde met Robert van Bar, zoon van
Hendrik van Bar (†1369) en Maria van Coucy. Hij
sneuvelde in 1415. Zij hadden één dochter Johanna. In
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1418 hertrouwde zij met Jan van Luxemburg, die stierf
in 1450.
Robert van Bar was een zoon van Hendrik van Bar,
wiens moeder Maria de dochter van de Franse koning
Jan was. Hij sneuvelde in 1396 in de slag van Nikopolis.
Van zijn moeder Maria van Coucy, erfdochter van de
gekende Enguerrand VII van Coucy en Isabelle, dochter
van de Engelse koning Eduard III (1327-1377), kreeg hij
het graafschap Soissons (Fr.). Als compensatie voor het
hertogdom Bar, dat zijn grootvader Robert I van Bar aan
Eduard, markies van Pont, schonk, kreeg hij enkele
heerlijkheden in Vlaanderen: Bornem, Hingene, Rhode,
Warneton, Bourbourg, Duinkerke, … Door zijn huwelijk
met Johanna van Bethune verwierf hij ook Hoboken,
Ekeren en Rumst. Hij sneuvelde in 1415 in de slag van
Azincourt.
Johanna’s tweede echtgenoot Jan van Luxemburg was
heer van Ligne en Guise. In 1440 deed hij overdracht
van het Land van Rumst in naam van zijn echtgenote
Johanna, vrouwe en erfgename van Rumst.
Johanna van Bar werd geboren in 1415. Op 16 juli
1435 huwde ze met Lodewijk van Luxemburg.
Lodewijk, geboren in 1418, werd na allerlei
moeilijkheden onthoofd te Parijs in 1475. Johanna was
reeds in 1462 overleden. Uit dit huwelijk waren zeven
kinderen geboren: Jan (°1437- †1467), Jacqueline
(†1511), Pieter (°1440 - †1483), Helena (†1488), Karel
(†1509), Antoon (†1519) en Filip.
Johanna erfde het land van Rumst van haar moeder
Joanna van Bethune. Ze was ook gravin van Marle en
Soissons, burggravin van Meaux en vrouw van Bornem,
Hingene, Duinkerke, Broekburg, Grevelingen (N), Oise
(Fr), Alluyes (Fr) en Montmirail (Fr).
Haar echtgenoot Lodewijk van Luxemburg, zoon van
Pieter van Luxemburg en Margareta del Balzo van Baux
(Fr), was graaf van St.-Pol, van Brienne en van Ligny. In
Italië had hij het graafschap Conversano.
CHRONOLOGIE HEREN van RUMST
Huis van Vianden
1290-1320
Filip van Vianden
1320-1344
Maria v. Vianden - Enguerrand v. Coucy
Huis van Coucy
1344-1355
Filip van Coucy
1355- Eleanora van Coucy
-1363
Johanna van Coucy
Huis van Bethune
1363-1408
Robrecht van Bethune
1408-1415
Johanna v.Bethune - Robrecht van Bar
1415-1450
Johanna v.Bethune - Jan van Luxemburg
Huis van Luxemburg
1450-1474
Johanna v. Bar - Lodewijk v. Luxemburg
1474-1476
Jan van Luxemburg
1476-1483
Pieter II van Luxemburg
1484-1505
Karel van Luxemburg
1505-1535
Maria van Luxemburg
Antoon van Luxemburg, voogd
1514-1535
Margareta van Luxemburg
1535
Land van Rumst verkocht aan
graaf Hendrik van Nassau

Jan van Luxemburg volgde als oudste zoon zijn ouders
op als heer van Rumst in 1474. Hij bleef ongehuwd en
kinderloos. Hij was graaf van Soissons en Marle, en
gouverneur van Bourgondië. In 1475 werd hij heer van
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Rumst in opvolging van zijn moeder en vader. Hij sneuvelde in de slag van Morat, nabij Freiburg in 1476. Jan
was ongehuwd. Bij zijn dood gingen zijn goederen
achtereenvolgens over aan zijn broers. Pieter van
Luxemburg volgde zijn broer op in 1476. Als graaf van
Brienne, Roussy, St.-Pol, Soissons en Marle. Hij was
gehuwd met Margaretha van Savoie, dochter van Louis
van Savoie, weduwe van Giovanni, markgraaf van
Montferrat en dochter van Louis, hertog van Soissons.
Zij hadden vijf kinderen. Drie zonen die jong stierven,
Lodewijk, Claude en Antoon en twee dochters Maria en
Francisca. Margareta overleed te Brugge in 1483. Hij
erfde in 1476 het Land van Rumst van zijn broer.Pieter
stierf omstreeks 1490.
Karel van Luxemburg bleef ongehuwd. Hij werd in
1473 benoemd tot bisschop van Laon en was tevens
hertog van dit gebied. Hij overleed omstreeks 1507.
Karel liet in 1505 zijn bezittingen over aan zijn twee
nichtjes Maria en Francisca van Luxemburg.
Maria van Luxemburg huwde met haar oom Jacob van
Savoie, graaf van Rumont. Hij stierf in 1486 en een jaar
later trouwde zij met Frans van Bourbon. Maria overleed
in 1546. Zij moet een hoge leeftijd hebben bereikt. Het
echtpaar had een dochter Margareta, die de vrouw van
Rumst zou worden. Haar zuster, Francisca van
Luxemburg, Maria’s zuster, gehuwd met Filip van
Kleve, volgde haar op. Het huwelijk bleef kinderloos.
Francisca stierf in 1523, Filip in 1528. Filip van Kleve
was een zoon van Adolf van Ravenstein (N.Br.), graaf
van Herpen en Uden en zijn eerste vrouw was Beatrix
van Portugal.
Maria van Luxemburg was sinds 1505 vrouw van
Rumst, samen met haar zuster. In 1483 volgde ze op in
de graafschappen Marle, Soissons, St.-Pol en Conversano, ze was tevens vrouw van Edingen en Ligny. Haar
oom langs moederszijde, Jaak van Savoie was haar
eerste echtgenoot. Hij was de zoon van Lodewijk van
Savoie en Anne van Cyprus. Door haar huwelijk met
Frans van Bourbon werd ze ook hertogin van Vendôme.
Hij was de zoon van Jan van Bourbon, graaf van
Vendôme (†1487) en Isabelle van Beauvau (†1474).
Antoon van Luxemburg, oom van de twee meisjes
kreeg het vruchtgebruik van het land van Rumst. Hij
huwde driemaal, namelijk met Antoinette van Bauffremont, met Francisca van Croy en met Gillette van
Coetivy (†1510). Hij had een dochter Filiberte en drie
zonen: Karel (1488 -1530), Claude en Antoon.
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Hij was ook graaf van Brienne, Roussy en Ligne, tevens
burggraaf van Machault (Fr), baron van Ramerupt (Fr),
Piney (Fr), Pygy (Fr), Gistel en Waasten (H).
Francisca van Croÿ was de dochter van Filip van Croÿ,
graaf van Ormay. Tenslotte huwde hij met Gilette van
Croetivy, dochter van Olivier van Chimay, heer van
Taillebourg.
In 1515 werd hij door zijn zoon Karel opgevolgd in de
meeste van zijn bezittingen. In Rumst had hij echter
alleen het vruchtgebruik van de heerlijkheid en ging
alles over aan zijn nicht Margareta van Bourbon,
dochter van Maria van Luxemburg en Frans van
Bourbon.
Margareta van Bourbon kwam in 1514 in het bezit van
de heerlijkheid Rumst. Door grote uitgeven en
hypotheken op goederen in Frankrijk had Maria van
Luxemburg een zware schuldenlast opgebouwd. Om dit
op te lossen, had ze zware renten op het Land van Rumst
moeten nemen. Zo was er onder andere een rente in het
voordeel van Antoine van Lalaing, graaf van Hoogstraten (1526) en een rente in het voordeel van Jan van
Marnix, heer van Toulouse en schatbewaarder van
Margareta van Oostenrijk (1528).
In 1535 zag Maria van Luxemburg zich genoodzaakt het
Land van Rumst te verkopen. Zij deed als voogd voor
haar dochter Margareta van Bourbon. Het Land van
Rumst ging voor de prijs van 30.000 gouden carolussen
over in handen van graaf Henry van Nassau, eerste
kamerheer van de Duitse keizer. Henry’s zoon, Willem
van Nassau, prins van Oranje, verkocht het in 1559
verder aan Melchior Schets.
Het Land van Rumst werd bestuurd door een drossaard
of gerechtsofficier, een stadhouder, schepenen, een rentmees-ter en een secretaris.
De drossaard werd voor het leven benoemd. De benoeming werd bekrachtigd door de raad van Brabant, aan
wie een taks moest betaald worden. Hij had een rechterlijke en bestuurlijke macht en zou in het Land van
Rumst optreden als vertegenwoordiger van de heer. In de
rekeningen van de markgraaf van het Land van Rijen
ontmoeten we de naam van Jacob Van der Deelt, schout
(=drossaard) van Rumst. Hij werd gedood door Gilles
Sander van Schelle en zijn gezellen. Zijn opvolger Jan
Bode werd gevangen gehouden omwille van moeilijkheden met de roertol.
Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der
Vorsten-Families in de Lage Landen tijdens de
Middeleeuwen’
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Hendrik III van Gelre, prins-elect van Luik, tegen Wouter VI Berthout, heer van Mechelen.
Sedert het begin van de 13e eeuw hadden de Berthout’s
hun politieke macht te Mechelen gevestigd, in weerwil
van de rechten van de bisschop van Luik, waarover zij
beschikten sedert het begin van de 10e eeuw, als enclave
in het gebied van Brabant en rechtstreeks van de keizer
hielden. De afstand tussen Luik en Mechelen werkte dit
evenwel in de hand.
In hun drang naar uitbreiding van hun macht naar het
Oosten, kwamen de hertogen van Brabant regelmatig in
conflict met de prinsbisschop van Luik. Daarbij ging het
vooral om Maastricht, waarover beiden enige rechten
hadden die eerder onduidelijk waren afgegrensd. Dit zou
pas - eigenlijk slechts tendele - worden bijgelegd in
februari 1284 met de’Alde Caerte’.
In november 1231 verkreeg Hendrik I van Otto van
Gelre alle rechten op het graafschap Rolduc en in 1244
het kasteel Daelhem van Dirk van Hochstaden. Deze
waren van strategisch belang voor de twist om
Maastricht.
Maar ook de Gelderse graven waren niet inactief.
Vooreerst waren ze erin geslaagd Hendrik, zoon van
Gerhard IV (c1185-1229) en Margareta van Brabant, in
1247 tot bisschop van Luik te laten benoemen. Hij was
nog geen 20 jaren en geen priester. Paus Innocentius IV
rekende op zijn steun tegen keizer Frederik II ten gunste
van Rooms-Keizer Willem van Holland. Hij was neef
van Willem, graaf van Holland, broer van Otto II van
Gelre, neef van Hendrik II van Brabant en schoonbroer
van Willem, graaf van Jülich. (zie genealogie)
Een jaar later (1248) overlijdt Hendrik II van Brabant,
opgevolgd door zijn 17-jarige zoon Hendrik III. In
november 1248 sloten de Elect, hertog Hendrik III, Otto
II van Gelre en Arnold IV van Loon op een samenkomst
te Walsbergen bij Tienen een verbond voor wederzijdse
hulp. De sterke man op dat ogenblik was Otto II, die
samenwerkte met zijn jongere broer, de Elect. Hij had
inderdaad gehoopt meer medezeg-genschap over
Brabant te verwerven, maar Hendrik III keerde zich kort
daarop uiteindelijk tegen Otto.
Tussen 1253 en 1256 had de Elect te doen met een
opstand van de burgerij onder leiding van Hendrik van
Dinant. Die kon worden onderdrukt met de hulp van
brabantse troepen. Hiervoor had Hendrik III wel een
tegenwaarde gevraagd. De Luikse bisschop had de
enclaven Mechelen, Bevekom, Heist op den Berg en
Hoegaarden in pand gegeven, waarvoor hij dan 6000
keulse of luikse marken had ontvangen, waarvan 2000
aan Berthout dienden betaald.
Hendrik III belegerde dan St.Truiden, kon er zich
meester over maken en kwam tot een overeenkomst
waarbij hij in mei 1255 de Stad in bescherming nam.
Deze voogdij was van strategisch belang, maar uiteraard
was de Elect niet akkoord. Hij kwam dreigend opzetten
met een leger en Hendrik III verkoos te onderhandelen.
Hij trok zich terug uit St.Truiden, maar de vijandige
spanningen bleven bestaan. De opstand werd neergeslagen waarop de Vrede van Bierset werd gesloten. (14
oktober 1255). De Elect had de steun van Otto van
Gelre, Willem van Jülich en Arnold graaf van Loon

Nadat de opstand was onderdrukt wenstte de bisschop de
pandsom terug te betalen. Hiervoor hief hij met de
goedkeuring van paus Alexander VI nieuwe belastingen
in zijn gebied.
Zowel Hendrik III als Berthout verhinderden de
uitvoering van deze belastingen, omdat zij niet wensten
de gebieden terug te geven. Toch dreef de bisschop door
en moet er in 1259 geslaagd zijn de som bijeen te
brengen. Hendrik III heeft de betaling aanvaard, maar
Berthout bleef zich gedragen als heer en meester. De
bisschop laat betijen tot 1267.
De rechten op de tol van Maastricht, van Antwerpen en
Geldenaken waren het huwelijksgift door Hendrik I aan
zijn dochter Margareta bij diens huwelijk met Gerhard
IV van Gelre. Hendrik III kon deze in 1253 afkopen,
Maastricht in zijn geheel en de anderen gedeeltelijk. Wat
later kwam hij evenwel in conflict met de bisschop.
In een verzoeningsverdrag (5 januari 1260) verklaart de
Elect dat hij zich verzoend heeft met Hendrik III om
Maastricht, St.Truiden en zelfs Mechelen en dat hij de
scheidsrechterlijke uitspraak zal aanvaarden. Volgens
Panhuisen bevestigt dit verdrag evenwel geenszins dat
Mechelen, Hoegaarden en Bevekom zijn teruggegeven.
Alleszins bleef Berthout de meester in Mechelen, ook na
1260.
Kort na deze verzoening overleed Hendrik III van
Brabant in 1261, waarbij Aleidis van Bourgondië
achterbleef met jongere kinderen als Hendrik(IV) 10 jaar
en Jan 9 jaar. Zij nam het regentschap waar samen met
o.a. Wouter VI Berthout
Hierbij werd de bisschop-elect Hendrik van Gelre
uitgesloten, wat uiteraard tot een spanning leidde. Met
de hulp van Otto II van Gelre en de elect kon zij twee
andere heren, Hendrik van Thüringen (I das Kind) en
Hendrik van Leuven, heer van Herstal en Gaasbeek al in
1262 op zij zetten. De twee eersten beheersten in feite
het hertogdom, wat natuurlijk een gevaarlijke toestand
inhield
Dit kon door de bisschop worden aangegrepen om orde
op zaken te stellen te Mechelen. Deze crisis bood aan de
steden de kans om in het regeringsbeleid in te grijpen,
maar ook Luik greep deze om zich van de brabantse
hegemonie in dit gebied van Neder-Lotharingen meer
invloed te krijgen.
Verder kon deze Gelderse macht ook haar slag slaan. Zo
konden ze in 1247 en 1257 Nijmegen inpalmen, het
regentschap in Holland waarnemen (1262-63), de
benoeming van Jan van Nassau als bisschop van Utrecht
doordrukken, terwijl Hendrik van Gelre nadrukkelijker
aanwezig was in zijn bisdom, in RijksVlaanderen en in
het graafschap Namen (1263). Hij slaagde er zelfs in een
coalitie aan te gaan met de burgers van Keulen.
Op een bijeenkomst van Gwijde van Dampierre en de
Luikse Elect op 27 mei 1263 was Berthout aanwezig. Bij
deze stond Gwijde de plaatsen Geeraardsbergen en
Bornem aan de Elect af, om ze dan in leen terug te
krijgen van Luik. Ook bevestigde de Elect aan Gwijde
zijn steun in diens strijd tegen Hendrik II van
Luxemburg om het bezit van het graafschap Namen.
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De verdere gedragingen van Berthout en zijn achteruitstelling bij het regentschap van Brabant deden de
Elect handelen.
In 1265 was er ook crisis in Brabant omwille van de
‘impotentie’ van Hendrik IV. Aleidis benoemde Wouter
VI Berthout, Godfried van Perwijs en Hendrik van
Boutersem tot voogd van haar minderjarige kinderen.
Deze zouden haar steunen om Hendrik IV de plaats af te
staan aan Jan I. De ‘regenten’ Otto van Gelre en Hendrik
van Gelre konden dit niet aanvaarden, omdat zij hun
invloed in Brabant zouden verliezen. Vooral Arnold van
Wezemael kon dit niet aanvaarden maar gaf het jaar
daarop dan toch toe.
De elect poogde in 1265 het kasteel van Fallais in te
nemen, maar Wouter Berthout kon hem verjagen.
Alsdan gingen de Brabanders aan de slag om bondgenoten aan zich te binden. Achtereenvolgens verklaarden
Dirk, heer van Heinsberg, Engelbert van Valkenburg, de
aartsbisschop van Keulen, Dirk van Kleve, Gerard, graf
van Neuenahr, Dirk van Valkenburg en zijn zoon
Walram zich hetzij als vazal hezij als steun van Aleydis.
Al deze ‘oosterse’ bondgenoten wijzen op het belang dat
het brabants hof hechtte aan deze gebieden.Tijdens een
grote bijeenkomst te Kortenberg (mei 1267) van de
geestelijkheid, het ridderschap en de steden van Brabant
verklaarde Hendrik IV afstand te nemen ten voordele
van zijn broer Jan I. Deze afstand werd bevestigd door
bisschop Nicolas III van Fontaines, bisschop van
Kamerijk en de rijkskanselier van rooms koning Richard
van Cornwall (24 mei 1267).
Daar dit het einde van de Gelderse invloed betekende,
ging de elect met de steun van zijn broer Otto over tot
een nieuwe strijd. De twistpunten waren nog steeds
dezelfde, met name de heerlijke rechten over Maastricht
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en deze in Mechelen. In 1267 viel hij Maastricht aan en
veroverde de stad.
Eerst werd wel een scheidsgerecht voorgesteld, met Otto
II van Gelre, Margareta gravin van VlaanderenHenegouwen, Willem, graaf van Gulik, en Gwijde van
Dampierre, graaf van Vlaanderen en markies van
Namen. Berthout zag al vlug dat hij met deze personen
in het ongelijk zou worden gesteld en weigerde
uiteindelijk deel te nemen aan de besprekingen (januari
1267).
Hierop beslist de bisschop naar de wapens te grijpen en
komt (januari 1268) met een leger naar Mechelen,
doorheen het Brabants gebied een spoor van vernieling
trekkend, wat het protest uitlokt van hertogin Aleidis in
een schrijven aan de paus.
Aan weerszijden waren er hulptroepen. Zo had
Mechelen de hulp van milities uit o.a. ‘s Hertogenbosch
en waren bij de bisschop verschillende vazallen aanwezig zoals de graven van Gelre, Jülich, Loon evenals
deze van Berg en Nassau.
De legers vonden mekaar voor Mechelen, maar het
kwam niet tot een treffen en ook niet tot een belegering.
Het Luikse leger trok zich na drie dagen terug.
Over de redenen van deze terugtrekking werden
verschillende hypothesen opgesteld doch deze van
Panhuizen is de meest waarschijnlijke. Mogelijks was er
een bemiddelende tussenkomst van Margareta van
Constantinopel, gravin van Vlaanderen, die banden had
met beide partijen. Een andere belangrijke reden was
evenwel de volgende.
De bondgenoten Otto II van Gelre, Willem van Jülich,
Arnold van Loon, Adolf van Berg en de graaf van
Nassau waren in die periode verwikkeld in een conflict
met de aartsbisschop Engelbert van Valkenburg (R.
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1261-1275) evenals met de burgers van Keulen. Na een
rustperiode ontbrandde de strijd opnieuw tussen de
aartsbisschop en de burgers. De aartsbisschop verklaart
in september 1267 de oorlog aan Jülich en viel het
graafschap binnen. Naar alle waarschijnlijkheid deed de
aartsbisschop dit op verzoek van Aleydis met wie hij een
verdrag had gesloten op 18 november 1266.
Zodoende moesten de Elect en zijn bondgenoten terug
naar Jülich om de aartsbisschop te bestrijden. Daar
kwam het tot de Slag bij Marienholz (18 oktober 1267),
waarbij de aartsbisschop vernietigend werd verslagen en
gevangen genomen. Hij bleef dit drie jaren lang.
Zo kwam het opnieuw tot een scheidsgerecht. Inmiddels
was de solidariteit tussen de Berthouts en Brabant
versterkt. Op 4 december 1268 werd een compromis
opgesteld. Elke partij zou drie scheidsrechters
aanduiden. Voor Luik waren dat Geeraard, cantor van de
Luikse kerk, Walterus de Linde en Fostradus de Ferme,
en voor Mechelen, Boudewijn, deken van Mechelen,
Hendrik van Duffel, heer van Geel en Hendrik van
Boutersem. De zes scheidsrechters geraakten nooit tot
een uitspraak, ook niet in juni 1271, noch in oktober
1271. Uiteindelijk zou de in 1272 nieuw gekroonde paus
Gregorius X het proces ter afzetting van Hendrik van
Gelre inzetten, wat uiteindelijk gebeurde op 3 juli 1274,
op het Concilie van Lyon. Berthout kon in Mechelen aan
de macht blijven.
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In Maastricht kon Hendrik van Gelre zich wel
handhaven. Hertog Jan heeft als tegenmaatregel beslag
gelegd op de inkomsten van de bisschop in Brabant,
waarop de bisschop het Interdikt over Brabant uitspraak,
dat evenwel werd genegeerd. Op 22 april 1269 kwam
het voor Maastricht tot een verzoening door bemiddeling
van Hendrik van Boutersem en Raas van Kortessem. Het
twee-herigheid bleef bestaan. Bij de conflicten van de
burgers van Luik met hun bisschop koos Jan I de zijde
van de burgers. Hij werd in 1270 oppervoogd, wettige
verdediger met erfrecht van Luik.
Jan I verkreeg in 1277 de voogdij over de Rijkstad Aken
en sloot met de nieuw bisschop van Luik, Jan van
Vlaanderen een verdrag van wederzijdse hulp. Daaruit
volgde met nieuwe gesprekken de regeling bekend als de
‘Alde Caerte’.
Zie ook de hoofdstukken ‘Hertogdom Brabant’,
‘Prinsbisdom Luik’ en Graafschap Gelre.
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