
HERTOGDOM LUXEMBURG

840 - 1456

Het gebied van het hertogdom Luxemburg, dat grotendeels overeenkomt met het huidige Luxemburg, werd bij het 
Verdrag van Verdun in 843 ingedeeld bij Francia Media of Lotharingen. Het gebied is omringd door de prinsbisdommen 
Luik en Trier, het graafschap Namen, het hertogdom Opper-Lotharingen en Limburg, machtige buren die af en toe wel 
voor burenruzies zullen zorgen. Tot 1354 blijft Luxemburg een autonoom graafschap, vervolgens wordt het een 
hertogdom van het Roomse Rijk.                                                                                                                                           
In 1136,  bij de dood van Koenrad II,  de laatste graaf van Luxemburg van het huis van Ardennen, gaat Luxemburg over 
naar het huis van Namen. Gravin Ermesinde geeft in 1247 een charter aan de inwoners van de stad Luxemburg. In de 
loop van de 14e eeuw werden achtereenvolgens vier graven verkozen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk, Hendrik 
VII, Karel IV, Wenceslas I en Sigismund.                                                                                                                              

Chronologie der Graven/Hertogen van 
Luxemburg 
   Huis van Ardennen
 963-998    Siegfried   
 998-1026  Hendrik I
1026-1047  Hendrik II
1047-1056  Giselbert
1056-1086  Koenraad I
1086-1096  Hendrik III
1096-1129  Willem I
1129-1136  Koenraad II
Huis van Namen
1136-1196  Hendrik IV de Blinde     
1196-1246  Ermesinde II
1246-1281  Hendrik V Blondel
1281-1288  Hendrik VI
1288-1313  Hendrik VII
1313-1346  Jan I de Blinde
1346-1383  Wenceslas I
1378-1419  Wenceslas II
1419-1441  Elisabeth Görlitz
Huis van Bourgondië
1441-1467  Filip de Goede    
1467-1477  Karel de Stoute
1477-1494  Maria van Bourgondië
1494-         Filip de Schone

In 880 wordt dit gebied door het Verdrag van 
Ribemont Lotharingen ingelijfd bij het Duitse Rijk. 
Wigerid, graaf van Ardennen en Trier wordt beschouwd 
als de echte stamvader van de hertogelijke dynastie van 
Luxemburg. Hij zou gehuwd geweest zijn met een 
Cunigonde,  volgens andere bronnen met een Eva 
(Karolingse).  Wanneer zoon Siegfried aantreedt, voert 
keizer Otto I de Grote van Duitsland zijn hervormingen 
door in Lotharingen. 

Hij benoemt zijn broer Bruno, aartsbisschop van 
Keulen tot hertog van Lotharingen. Die verdeelt Lotha-
ringen administratief in twee delen, Neder- en Opper 
Lotharingen. De scheidingslijn gaat doorheen het gebied 
Luxemburg. Het noordelijk deel,  Oesling, zal van Luik 
afhangen en het zuidelijke Gutland wordt toevertrouwd 
aan Frederik van Bar, broer van Siegfried en 

‘luitenant’ van Karel de Eenvoudige. Siegfried voert een 
actieve expansiepolitiek. 

Het Huis van Siegfried - Luxemburg

Voor het eerst vermeld in 943, was Siegfried graaf van 
Ardennen/Verdun. Siegfried is naar alle waarschijnlijk-
heid de jongste zoon van Kunegonde die twee 
huwelijken aanging1 .  Hij stamt dus af van het huis van 
Ardennen/Verdun, een adellijke familie, die rijk 
begiftigd was in de streek van boven-Maas en Moezel. 
Dit huis zal wel uitsterven in de loop van de 11e eeuw 
bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam. 

In 963 wisselt Siegfried gronden van Vieulna (Fuelen) 
bij Echternach uit voor een oud romeins ‘castel’ gelegen 
op een rotsig promunturium (de Bock) aan de Alzette. 
Dit was eigendom van de abdij van St.Maximin van 
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1 Zie hierover het hoofdstuk ‘Dynastieën en Families’



Trier, meer bepaald van abt Wigerich van Trier.  Hiervoor 
waren er verschillende redenen. Vooreerst was het 
gelegen op een kruispunt van drukke handelswegen 
tussen Reims, Aken en Trier. Het woud aldaar leende 
zich goed tot verdere ontginning en de burcht was goed 
verdedigbaar.
Ook de rivier kon dienen voor verschillende econo-
mische activiteiten, zoals visvangst en tolgelden. Daar 
Siegfried ook gronden bezat aan de Oesling, in het 
graafschap Ardennen en de Bidgau, zal dit een betere 
controle toelaten over zijn domeinen. In hetzelfde jaar 
vat hij de bouw aan van een tweede burcht, de  
Lucilinburhuc,  (kleine burcht), die de kern wordt van 
Luxemburg.

Deze overdracht was goedgekeurd door aartsbisschop 
Bruno van Keulen en diens broer keizer Otto I. De akte 
had als getuigen Hendrik, aartsbisschop van Trier, en 
Frederik, de hertog van Opper-Lotharingen, broer van 
Siegfried.

Na Siegfried zullen zeven mannelijke erfgenamen 
mekaar opvolgen. Uit het huis van Luxemburg 
zullen een drietal takken (huizen) ontspruiten, 
Ardenne-Verdun, Ardennen-Bar en Ardennen-
Luxemburg. De hertogen van zowel Neder- 
(1012-1100) als van Opper-Lotharingen (959-1046) 
zijn Luxemburgers. Gedurende 121 jaren bezetten 
zij de bisschopszetel van Metz en ook die van Trier, 
Verdun en Reims (1 aartsbisschop) en in Laon. Een 
dochter van Siegfried, Cunegonde,  zal keizer 
Hendrik II huwen.

In 958 probeerde hij gebieden te veroveren in de 
nabijheid van de abdij van Stavelot,  maar dit wordt door 
de abt verhinderd.  In 968 heeft hij bezittingen tot aan 
Thionville, is hij voogd van de abdij van St.Willibrordus 
te Echternach en heeft grote gebieden in de Ardennen en 
in het Maasland. Regelmatig heeft hij wel conflicten met 
de abten en bisschoppen van Verdun. In 987 wordt de 
collegiale kerk van St.Salvator, nu St.Michiel, ingewijd.
Siegfried speelde een belangrijke rol bij de stabilisatie 
van Lotharingen, op dat ogenblik nog steeds een 
twistappel tussen het Oost-  en het West-Rijk, hoewel 
Otto I de situatie goed in handen scheen te hebben, 
samen met zijn broer aartsbisschop Bruno van Keulen. 
Hij slaagt erin Saarburg te verwerven in 964.
Tweemaal vergezelt hij een keizer in Italië,  in 966-972 
Otto I en in 982 Otto II. Tijdens de laatste reis vecht hij 
tegen de Saracenen. Hij helpt ook bij de hervorming van 
de abdij van Echternach, waarvan hij voogd is. In 985 
steunt hij de jonge keizer Otto III (5jr) bij zijn aantreden. 
Twee van zijn zonen werden bisschop.

De Möselfehde

Bisschop Liudolf van Trier overlijdt in 1008. Adalberon, 
broer van Diederik en zoon van Siegfried stelt zijn 
kandi-datuur, maar keizer Hendrik II weigert. Het komt 
tot een burgeroorlog, waarbij Diederik van Metz zijn 
broer steunt. Trier wordt belegerd en Hendrik van 
Beieren, ook een broer, komt hem steunen. Hij probeert 

tevens Beieren in opstand te brengen tegen Hendrik II, 
die eerst de afzetting bekomt van Diederik en vervolgens 
ook van Hendrik van Beieren in 1009. Metz wordt 
belegerd van 1009 tot in 1012. Zowel Hendrik van 
Beieren als Diederik worden in 1017 in hun functie 
hersteld. De aanstelling van Konrad I als opvolger van 
Hendrik II in 1024 is niet ten voordele van de 
luxemburgers, niettegenstaande de luxemburgse konigin-
weduwe Kunegonde.

Vanaf de 10e eeuw wordt het kasteel van Luxemburg de 
grafelijke residentie. De bouw en het onderhoud lokt 
stielmannen en handelaars, wat leidt tot de uit-bouw van 
een kleine stad. Een eerste omheining wordt gebouwd. 
Na een tweede omheining enige tijd later, volgt een 
derde in het begin van de XIIIe eeuw, die zal blijven 
bestaan tot in 1867. Zijn zoon Hendrik I, (960-1028; R.
1000-1028) werd reeds vroeg belast met het bestuur van 
het graafschap Ardennen.  Vanaf 996 is hij voogd van de 
abdij van St.Maximin te Trier en in 1004 wordt hij tot 
hertog van Beieren aangesteld, via benoeming door zijn 
schoonbroer keizer Hendrik II. Hij komt in conflict met 
de keizer over de benoeming van zijn broer tot bisschop 
van Trier,  en die zal moeten aftreden.  Hij overlijdt 
kinderloos op hoge leeftijd in 1028 en wordt opgevolgd 
door zijn neef.

Hendrik II (1005-1047; R.1028-1047) is de oudste zoon 
van graaf Frederik, graaf van Ardennen. Vanaf 1026 
staat hij vermeld als graaf van Moselgau en is hij voogd 
van de abdij St.Maximin in Trier en van de abdij van 
Echternach. Hij steunt Konrad II in zijn strijd tegen de 
Hongaren en tegen de koning van Frankrijk, die 
Bourgondië uit het Roomse Rijk wou wegtrekken. Hij 
sneuvelt bij een veldtocht in Italië (1047).

Giselbert van Salm2   (997-1056; R.1047-1056) zoon 
van Hendrik II volgt hem op. Vechtlustig als hij is, valt 
hij de domeinen van de aartsbisschop van Trier binnen, 
verovert verschillende burchten en tracht de voogdij te 
bekomen over de abdij van Trier, wat de keizer hem kan 
beletten. Meer staat er blijkbaar over hem niet bekend.
Zoon Konrad I (1040-1086; R.1056-1086) die hem 
opvolgt in 1056 zal zich de abdijen van Echternach en 
Stavelot toeëigenen evenals landerijen in de buurt van 
Trier. Hij sticht de abdij van Münster in Luxemburg en 
kiest bij de Investituurstrijd partij voor de keizer.

Hij wordt opgevolgd eerst door de oudste zoon Hendrik 
III (1065-1096; R.1086-1096) van wie niets bekend 
staat en door de tweede zoon Willem (c1070-1129; R.
1096-1129). Die zou een Mathilde van Saksen hebben 
gehuwd, maar andere bronnen vermelden Lutgart van 
Beichlingen-Nordheim. Hij kiest ook partij voor de 
keizer bij de Investituurstrijd en neemt deel aan 
verschillende veldtochten in Italië. Voogd van 
Echternach en St.Maximin te Trier heeft hij conflicten 
met de bisschop aldaar en ook met Renaud van Bar, van 
wie hij de burcht van St.Mihiel afneemt. Hij kan de 
Münster-abdij voltooien en de stad Luxemburg 
uitbreiden. Zijn oudste zoon, Konrad II zal hem 
opvolgen.
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Konrad II (?-1136; R.1129-1136) is zoals zijn voor-
vaderen trouw aan de keizer bij de Investituurstrijd.  Als 
voogd van de abdij van Echternach, verkrijgt hij van 
keizer Lotharius vrije vaart op de Sûre, ten gunste van de 
abdij. Hoewel hij volgens sommige genealogieën een 
zoon heeft, Otto (†1162), wordt hij opgevolgd door een 
zoon van  Ermesinde I, zijn zuster.

Bij de dood van Konrad II (1136) eindigt de eerste lijn 
van de graven van Luxemburg. De opvolging zou 
normaal verlopen langs de familie van zijn zuster, maar 
die familie wordt te Fransgericht beschouwd. Keizer 
Lotharius neemt het graafschap terug evenals de voogdij 
over Echternach en St.Maximin.

De MOEZEL- OORLOG of FEHDE

Bij  de keuze van Hendrik II, gehuwd met Cunegonde van 
Luxemburg, als keizer, was Dirk van Opper-Lotharingen 
zijn voornaamste tegenstander. Voor de zetel van de 
bisschop van Metz (1005) steunde hij Adalbero tegen Dirk 
van Luxemburg, zoon van Siegfried van Luxemburg.
Volgens Minten  lag de eigenlijke haard van de Vete om en 
bij St.Truiden, eigendom van Metz en onder voogdij  van het 
huis  van Geldenaken-Avernas. Godfried, zoon van 
Harlindis, was gehuwd met  Judith/Eva (?) van Luxemburg, 
en had aanspraken op de hertogtitel  (van Neder-
Lotharingen), als kleinzoon van Godfried van  Jülich. Dit 
resulteert in een conflict met  Otto van Lotharingen, zoon 
van Karel, die St.Truiden opeist. Een monnik vlucht voor 
Otto  die de abdij plundert, maar Boudewijn IV van 
Vlaanderen, gehuwd met Otgiva van Luxemburg, maakt van 
de verwarring gebruik om Valenciennes binnen te vallen 
(1006). Het lijkt  er dus  op dat de oorlog werd gevoerd om 
de hertogstitel. Hierop reageert keizer Hendrik II en 
Boudewijn IV, schoonbroer van Frederik Mosellensis, moet 
Valenciennes teruggeven (1007).

In 1008 overlijdt bisschop Notger van Luik. Balderik II, 
kleinzoon van Immo van Haspinga, volgt hem op. In  die 
periode is het graafschap Rien (Ansfried) het doelwit  van 
bendes, zodat Hendrik II deze omvormt tot het 
markgraafschap Antwerpen  onder Gozelo van Verdun. 
Gozelo zou gehuwd geweest zijn met de zuster van Balderic 
II .
Godfried II, prefect in Hamaland overlijdt in 1010. Hendrik 
II benoemt Balderic van Uplade. Aanvankelijk opteert 
Godizo, zoon van Harlindis van Geldenaken, voor deze, 
maar verandert van gedacht. Gerhard Mosellensis belegert 
Heimbach op bevel van bisschop Balderic, waar Godizo 
zich verschanst heeft. Uiteindelijk wint Gebhard. Godizo 
vertrouwt al stervend zijn familie aan Gebhard, een zoon 
van het geslacht Gleiberg, en blijkbaar schoonbroer van 
graaf Frederik Mosellensis. Hij streed blijkbaar om de 
hertogtitel binnen de afstamming van Godfried van Jülich, 
in  de dynastie Gleiberg-Luxemburg te houden. Met zijn 
dood  eindigt  de oorlog en Hendrik II besluit  dat hij 
toegevingen moet doen. Boudewijn IV krijgt (1012) het 
markgraafschap van Antwerpen, met daarbij de Vier-
Ambachten, Zeeland en de Zeeuwse eilanden, terwijl de 
hertogstitel naar Gleiberg-Luxemburg, Frederik, gaat. De 
Moezelvete evenwel blijft doorlopen.

Eind 1012 benoemt Hendrik II dan toch Godfried van 
Verdun als hertog.
Voor de opvolging van de paltsgraven Ansfried en Godfried 
beslist  hij, op voorspraak van bisschop Balderic, dat 
Giselbert van Loon vazal van het Rijk wordt, wat  helemaal 
niet naar de zin is van Lambert van Leuven.
Het ‘imperium’ van Ansfried wordt in drie delen gesplitst. 
De Teisterbant, behalve de Maasgouw gaat  naar Unroch, 
West-Taxandrië en Rien komen aan markgraaf Gozelo van 

Verdun en de Opper-Maasgouw en Oost-Taxandrië naar een 
Arnold van Haspinga samen met Giselbert van Loon.
Lambert van Leuven komt dus in opstand, wenst dus 
Brunengerode, onderneemt plunderingen in het Land van 
Luik en laat de toren  van Hoegaarden afbreken. Dit leidt tot 
een oorlog met bisschop Balderic II.

Herman van Ename moet in  deze gebeurtenissen  een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Zijn dochter, Mathilde 
huwde Renier V van Henegouwen. Dit huwelijk hield 
blijkbaar een belangrijk bloedverwantschap in, zodat de 
bisschoppen Herman in de ban sloegen. Zoon Godizo 
(†1012) had van 1005-1012 de Luikergouw en Avernas in 
beheer. Bij diens dood usurpeert Gozelo I van Verdun de 
rijksgoederen van St.Servaas, Weert en het bisschop-pelijk 
domein Tongeren. Hij richt een eigenklooster op in 
Munsterbilzen, wat nieuwe onrust veroorzaakt in het  bisdom 
Luik.

Eva van Luxemburg  was hertrouwd met Gerhard van 
Gleiberg Mosellanus, die dus werd schoonbroer van 
Frederik Mosellensis. Dit  was min of meer een zet tegen 
Verdun, om de kinderen bij Luxemburg te brengen. Het 
gevolg was  dat de graafschappen van Godizo in 1012 
bestuurloos werden. Het waren ‘zwaardlenen’  waar dus 
enkel mannelijke opvolgers mochten zijn. Hierop volgen de 
aanspraken van de Luxemburgers via stiefvader Gerhard 
Mosellensis, maar deze werd vermoord door Balderic van 
Uplade, wat leidde tot  de opvolging door Frederik 
Mosellensis, voogd van Stavelot-Malmedy. Deze bouwt de 
heerlijkheid Balen uit de fiscus van Theux, wat  spanningen 
tegenover Verdun veroorzaakt. 
In concurrentie hiervoor lag de jongste broer, Giselbert van 
Duras, voogd van  St.Truiden, die graaf van Avernas wordt. 
Diens dochter Oda huwt Otto van Loon. In 1024 overlijdt 
Hendrik II. Zijn opvolger Koenraad II (R.1024-1039) is 
weinig of niet Luxemburg-gezind en komt in conflict met 
Koenraad van Luxemburg en met Verdun. Hij brengt een 
aantal goederen terug naar Luik (1024) en de Teisterbant 
gaat naar het bisdom Utrecht (1026).

Gozelo van Verdun kan de onrust  in dit  gebied wel enigzins 
matigen.
Zuid-Avernas wordt aan Luik toevertrouwd als comitas de 
Steppe, waarvan Wiger van Luik voogd wordt. Noord-
Avernas komt aan Giselbert van Duras. Dit deel zal later 
overgaan naar Loon wanneer zijn dochter Oda zal  huwen 
met Otto van Loon. Deze verdeling schept toch een onrust. 
Het komt tot schermutselingen waarbij Wiger sneuvelt. 
Hierop onttrok Hendrik Korsworm aan Giselbert en  geeft 
het onmiddelijk door aan de abdij St.Maximin te Trier, die 
het doorgeeft aan Stavelot. Tevens komt Haspinga dan 
uiteindelijk aan Luik (vrij naar Minten).
(Voor de genealogie zie de stamboom bij  het  kapittel 
Jodoigne-Duras, in het  hoofdstuk Brabant, regionale 
gebieden).
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Huis van Namen

Zijn opvolger Koenraad van Hohenstaufen  bevestigt 
evenwel Hendrik van Namen, alias Hendrik IV de 
Blinde, en kozijn van de overleden graaf,  tot graaf van 
Luxemburg. De erfenis gaat over naar het huis van 
Namen, ingevolge het huwelijk van een zuster van 
Willem, Ermesinde I met (in derde huwelijk) Godfried 
van Namen. De oudste zoon van dit huwelijk is 
Hendrik IV de Blinde. Hij erft hierbij de graafschappen 
Namen en Longwy, vervolgens Durbuy en Laroche.
Hij wordt dan Hendrik IV van Luxemburg. Zijn bezit-
tingen omvatten gebieden rond de Moesel, in Beneden-
Saksen, de beneden-Sûre, Bitburg en de Moezel aan 
Thionville evenals de voogdij over Echternach en 
St.Maximim. Enkele kleinere gebieden gaan naar de 
zuster van van Konrad, Lutgart, gehuwd met de graaf 
van Grandpré.

Hendrik IV de Blinde (1113-1196; R.1136-1196) is 
graaf van Namen uit hoofde van zijn vader. Hij zal 
achter-eenvolgens in 1136 graaf van Luxemburg 
worden, in 1139 graaf van Namen na de dood van vader 
Gwijde van Dampierre en in 1153 graaf van Laroche na 
de dood van zijn neef Hendrik III van Laroche-Durbuy.
Hij komt in conflict met de aartsbisschop van Trier en 
met de bisschop van Verdun,  zonder er evenwel in te 
slagen uitbreiding van gebied te verkrijgen. Dit zijn 
tekenen van groeiende spanningen tussen de clerus en de 
wereldlijke heersers.

Wegens blijvende kinderloosheid niettegenstaande drie 
huwelijken bepaalt hij in 1184 en in afspraak met keizer 
Frederik Barbarossa dat zijn gebied zal overgaan naar 
zijn neef Boudewijn V, graaf van Henegouwen. 
Frederik Barbarossa vreest evenwel dat Filip August 
van Frankrijk, schoonzoon van de graaf van Namen, een 
verbond zou kunnen aangaan met Boudewijn V en richt 
een markiezaat3  op, omvattend Namen, Luxemburg, La-
roche, Durbuy en Luxemburg. Niet erg ingenomen met 
de graaf van Henegouwen als erfgenaam voor 
Luxemburg, brengen de aartsbisschop van Keulen, Filip 
van Heinsberg, Diederick van den Elzas,  graaf van 
Vlaanderen en Godfried II van Brabant een gezamenlijk 
leger op de been en vallen Henegouwen binnen, maar 
worden verdreven4 . 
Inmiddels krijgt Hendrik de Blinde van zijn echtgenote 
Agnes van Gelre in 1186 dan toch een dochter, 
Ermesinde II, die hij, tegen de afspraken in,  belooft uit te 
huwen aan Hendrik II van Champagne, cousin 
germain van Filip August. 

Ermesinde II (1186-1246; R.1196-1246) werd 
opgevoed aan het Franse hof en wordt van jongsaf 
verloofd met de graaf van Champagne.
Keizer Hendrik VI beslist Boudewijn V te belasten met 
het markiezaat Namen, maar zonder Luxemburg,  dat 
terug aan het Rijk zou komen. Hendrik II van 
Champagne trekt zich terug en vertrekt op kruistocht.
In 1196 overlijdt Hendrik IV de Blinde. Het graafschap 
Luxemburg gaat over naar het Rijk en de inmiddels 
aangestelde regent,  Filip van Zwaben zal het geven aan 

Otto, de paltsgraaf van Bourgondië, en de jongste broer 
van HendrikVI van Duitsland. 
Otto geeft het in leen door aan Thibaut van Bar, zoon 
van de graaf van Bar, die dan Ermesinde II huwt in 
1197. De nieuwe graaf koopt de rechten af van Otto 
maar sterft in 1214. Ermesinde blijft achter met een 
dochter (andere bronnen geven 3 kinderen op, waarvan 
één vroeg overleden).

Conflicten met Trier

Van 963 tot 1308 woedt  een onafgebroken conflict met de 
bisschop van Trier. De graven van Luxemburg wensten 
hun gebied uit te breiden naar het oosten, vooral  naar de 
Moezel en wensten Trier als hun hoofdstad. Siegfried is 
voogd van de abdij St.Maximin aldaar, wat hem toelaat 
Walherburg aan de Saar te verwerven. Dit gebied dringt 
als een wig tussen Metz en Trier.
Zowel Hendrik I als Hendrik II  matigen hun aanspraken, 
maar opvolger Giselbert herneemt de strijd vanaf 1047 en 
vernielt gebieden rond Trier. Hij kan echter geen winst 
boeken. Opvolger Konrad I neemt zelfs  de aartsbisschop 
gevangen, maar wordt  geëxcommuniceerd. Hij overlijdt 
bij een boetebedevaart in Palestina in  1086. Hendrik III 
houdt het  rustig maar Willem I valt opnieuw aan, doch 
geraakt verwikkeld in de Investituurstrijd.

Toch geeft Hendrik IV niet op. Tussen 1130 en 1140 
voert hij verschillende plundertochten uit en eist  het volle 
bezit op van de abdij van St.Maximin, die bisschop 
Adalberon van Montreuil en Trier willen inpalmen, 
gesteund door keizer Konrad III. Paus Innocentius II 
steunt de bisschop. Toch neemt Hendrik IV in 1143 Trier 
in  maar wordt er verjaagd door Frederik van Vianden, 
proost bij  de bisschop. Deze gaat  in de tegenaanval, 
verslaat Hendrik IV in de Eifel bij Himmelrode en 
annexeert Echternach en  30 Luxemburgse kastelen. 
St.Maximin is ook verloren voor Hendrik IV. Vanaf 1147 
vindt een bemiddeling plaats door Konrad III en Bernard 
van Clairvaux, met een vredesregeling die sterk ten 
nadele  van Hendrik IV uitvalt.
Toch blijft het onrustig en zijn plundertochten nog altijd 
de regel. In 1281 herneemt het conflict andermaal nu met 
Hendrik VI. Deze heeft  een  tol  op de Moezel  te 
Grevenmacher ingesteld, ten  nadele van Trier. Hij wordt 
in  1286 geëxcommuniceerd en overlijdt in 1288. Zijn 
zoon Hendrik VII herneemt de strijd, zowel om de 
tolgelden als om militaire redenen. Uiteindelijk volgt een 
verzoening en zijn broer Boudewijn wordt aartsbisschop 

Bij de dood van Thibaut gaat het graafschap Bar over op 
zijn zoon uit het eerste huwelijk. Ermesinde II huwt dan 
de markies van Aarlen, Walram IV, zoon van Walram 
III,  hertog van Limburg. Walram brengt Aarlen mee, 
zodat Luxemburg en Aarlen kunnen samengevoegd 
worden. Vanaf dan hoorde het Luxemburgs gravenhuis 
bij de familie der hertogen van Limburg.
Er werd overeengekomen dat de kinderen uit het eerste 
huwelijk van Walram Limburg zouden erven en de 
kinderen uit het tweede huwelijk Luxemburg en Aarlen.

Enkele opstandige heren kunnen onderworpen worden, 
zoals die van  Esch-sur-Sûr,  Wiltz, Clervaux en anderen. 
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Bij de dood van zijn broer wordt Walram ook hertog van 
Limburg.
In hetzelfde jaar 1214 begon de strijd om de naamse 
erfenis voor zijn echtgenote,  in het kader van de erfenis 
van Jan de Blinde.  Twee militaire expedities mislukten 
en onder druk van de aartsbisschop van Keulen moest 
Walram in 1223 een vredesakkoord sluiten en zijn 
aanspraken op Namen laten varen.
Na de dood van Walram in 1226 nam Ermesinde de 
regering waar over Luxemburg, Laroche en Durbuy, en 
Aarlen. door haar bedachtzame en vreedzame politiek 
slaagde zij erin Luxemburg een bijzonder aanzien te 
beozrgen. Een groor aantal leenverdragen, aankopen en 
ruilingen leidden tot een goede ruimtelijke samenhang 
van het territorium. De aan- en ingestelde raden waren 
haar daarin zeer behulpzaam. Zij hield zich zo neutraal 
mogelijk ten aanzien van de conflicten in het Neder-
Rijn-gebied.

Met Walram had zij twee zonen. De oudste, Hendrik V, 
genaamd de Blonde, nam vroeg deel aan de regering, 
maar Ermesinde bleef tot aan haar dood (1247) de 
touwtjes in handen houden. Broer Gerhard werd graaf 
van Durbuy in leen van zijn broer Hendrik.
Walram IV overlijdt in 1226 en Ermesinde II blijft zelf 
regeren. Ermesinde wordt gravin van Luxemburg en van 
Aarlen. Zij regeert met haar zoon Hendrik van Luxem-
burg-Limburg. Dit wordt een rustige periode met de 
stichting van de abdijen van Marienthal, Differdange, 
Bastenaken en Clairefontaine. Ermesinde installeert een 
Curia bestaande uit edellieden en ridders. De rechtspraak 
wordt uitgeoefend door een kleine raad, die in de 13e 
eeuw wordt gesplitst in een ‘Siège des Nobles’  voor 
geschillen tussen de edellieden en een Conseil du 
Prince.

Wanneer die zelf overlijdt in 1246, wordt de erfenis 
verdeeld. De oudste Hendrik V le Blondel krijgt 
Luxemburg, Aarlen en Laroche,  de jongste Gerhard 
wordt graaf van Durbuy en de twee dochters verdelen 
Thionville en Namen onder mekaar.

Hendrik V le Blondel (1215-1281; R.1246-1281) volgt 
een expansieve politiek. Zo probeert hij de heerlijkheid 
Ligny te veroveren, maar komt in conflict met zijn 
schoonzoon Thibaut II en wordt zelfs gevangen 
genomen. Op inspraak van paus Clemence IV bij 
St.Lodewijk komt hij vrij mits een belangrijk losgeld. 
St.Lodewijk bemiddelt en geeft Ligny aan Walram, de 
tweede zoon van Hendrik V le Blondel. Toch slaagt deze 
erin inmid-dels enkele kleinere gebieden in te palmen. 

Opvallend is wel dat hij een aantal gebieden verpandde. 
Zo gaan een aantal in leen naar Thibaut, graaf van 
Cham-pagne, en enkele goederen van de vallei van de 
Ourthe naar de bisschop van Luik en van Keulen.
Hij mengt zich in de conflicten tussen de Avesnes en de 
Dampierre’s in de hoop een paar domeinen terug te 
winnen. Zo kan hij Namen in 1256 terug veroveren, 
maar hij moet uiteindelijk alles teruggeven. Vervolgens 
kan hij een aantal gebieden als suzerein bekomen, zoals 
domeinen in de Eifel en ook het huis van Vianden, rond 
Dietrich en langsheen de Amblève.

Hendrik V was zonder twijfel gedurende de tweede helft 
van de 13e eeuw één der voornaamste figuren van de 
ganse omgeving. Hij leunde aan bij de Staufen, 
verzoende zich met de kerk en kwam dikwijls tusssen in 
de talrijke conflicten aan de frans-duitse grens.  Bij een 
twist om Ligny moest hij zich neerleggen bij de 
arbitrage van de franse koning.
Hij was één van de weinige vorsten die koning Lodewijk 
IX vergezelden bij zijn kruistocht naar Tunis.

Opmerkelijk is wel dat hij in de administratie de franse 
taal invoerde. Dit moet gezien worden in het kader van 
de toenemende invloed der franse kultuur toenmalig in 
Europa.
Hendrik V overleed in 1281. Bij zijn dood reikt Luxem-
burg van de Moezel tot aan de Maas en heeft het zijn 
maximale expansie bereikt. Zijn opvolger Hendrik VI 
had bij zijn aantreden reeds een naam als krijger, wat 
zijn verdere regeringsperiode ook zal kenmerken. Zo 
werd hij opgemerkt door keizer Rudolf die hem met 
enkele militaire zendingen heeft belast.

Zoon Hendrik VI (1240-1288; R.1281-1288) wordt 
graaf van Luxemburg, Laroche en markies van Aarlen. 
Hij zal opnieuw in conflict komen met Trier over de 
vrije doorvaart op de Moezel en wordt zelfs 
geëxcommu-niceerd. Hij geraakt ook verwikkeld in de 
Limburgse successieoorlog en sneuvelt samen met zijn 
twee broers, Boudewijn en Walram, in de Slag van 
Woeringen5  (1288). 
De nederlaag van Woeringen is toch gunstig voor de 
adel. Verschillende grote families, zoals deze van 
Vianden slagen er ook in zich wat meer onafhankelijk op 
te stellen, na hun onderwerping in 1264. De heren van 
Esch-sur-Sûre en van Vianden worden zeer invloedrijk 
in de Curia.

Zoon Hendrik VII is amper 13 jaar oud. Zijn moeder 
Beatrice van Avesnes treedt op als regentes tot aan zijn 
huwelijk met Margareta van Brabant, dochter van Jan 
I van Brabant. Hij was opgevoed aan de hoven van 
Vlaanderen, Namen en Frankrijk. Dit bezegelde een 
verzoening tussen beide ‘huizen’. Conflicten met Trier 
blijven smeulen, maar uiteindelijk komt het  in 1307 tot 
een vredesakkoord. De broer van Hendrik, Boudewijn, 
wordt bisschop van Trier. In 1309 wordt Hendrik VII 
verkozen tot Rooms keizer. 

Godfried van Esch staat Beatrice van Avesnes, weduwe 
van Hendrik VI bij voor het regentschap over de jonge 
Hendrik VII. Wegens geldnood worden wel nieuwe 
belastingen geheven,  wat in 1289 tot een opstand leidt. 
De vergaderzaal van de Curia in het Franciscanen-
klooster wordt bestormd, maar de opstand kan worden 
onderdrukt.
Door zijn huwelijk wordt Hendrik VI een schoonzoon 
van Boudewijn van Avesnes, broer van Jan van Avesnes, 
graaf van Henegouwen-Holland. Hij wordt ook 
schoonbroer van Gwijde van Dampierre, graaf van 
Vlaanderen.
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 De VERDRAGEN van DINANT

Bij de eerste overeenkomst in 1163 tussen Boude-
wijn V van Henegouwen  en Hendrik IV de 
Blinde (Verdrag van Heppignies) werd 
Boudewijn de volledige erfenis beloofd. Dit werd 
bevestigd door Hendrik in 1184.
Frederik Barbarossa was daarmee akkoord en ont-
vouwde in een gesprek te Hagenau en op de 
Landdag van Mainz (Mei 1184) een plan om de 
gebieden van Hendrik de Blinde, inclusief Namen 
te voegen bij Henegouwen tot één markiezaat. Dit 
stootte op sterke tegenkanting van de geburen, 
onder aanvoering van de aartsbisschop van Keulen, 
omdat dit een te machtig gebied zou worden. Einde 
1184 bevestigde Hendrik de Blinde het akkoord in 
de Akte van Gerpinnes.
In juli 1186 wordt Ermesinde, een dochter van 
Hendrik de Blinde, geboren zodat zij in principe 
kan erven.
Bij de dood van Hendrik de Blinde (1196) wordt 
Namen door de keizer doorgegeven aan de jongste 
tak van Dampierre/Vlaanderen en Laroche-Durbuy-
Luxem-burg als keizersgoed overgemaakt aan zijn 
broer Otto van Bourgondië.
Reeds het volgend jaar koopt Thibaut II van Bar 
de rechten over Laroche-Durbuy-Luxemburg van 
Otto af en huwt Ermesinde alsdan 12 à 13 jaar oud. 
Samen voeren ze een strijd om Namen te 
heroveren.
In 1199 zal Boudewijn VI zijn ‘markiezaat’ 
verkwan-selen bij het Eerste Verdrag van Dinant 
(26 juli 1199) vooral om Thibaut te winnen voor het 
Anglo-Welfse kamp. Hierbij wordt Luxemburg 
definitief aan Thibaut toevertrouwd, maar ook 
Laroche-Durbuy, evenals het oostelijk deel van 
Namen. Namen wordt hierdoor sterk ‘verkleind’ ten 
nadele van zijn jongste broer Filip van Namen, die 
zelf niet aanwezig was. Laroche-Durbuy en Namen 
zijn nu leengebieden van graaf Boudewijn van 
Henegouwen-Vlaanderen.
Dit verdrag wordt door Ermesinde in 1200 
bevestigd (Protocol van Hastière).
Thibaut overlijdt in 1214. Reeds enkele maanden 
later huwt Ermesinde Walram III van Limburg, 
die haar Aarlen als weduwe-gift bezorgt. Ook 
Walram probeert Namen te veroveren, maar door 
bemiddeling van de bisschoppen van Luik (Hugues 
van Pierrepont) en van Keulen (Engelbert I van 
Berg) komt het tot een Tweede Verdrag van 
Dinant (13 maart 1223),  dat in feite het eerste 
bevestigt. Johanna van Constantinopel, gravin van 
Vlaanderen steunt hierbij Fillip II van Courtenay. 
Walram wordt dus leenman van Vlaan-deren voor 
de betrokken gebieden.

Gwijde van Dampierre, schoonvader van Jan I van 
Brabant, Marie de France, zuster van Jan I van Brabant 
en weduwe van koning Filip III en derhalve 
schoonmoeder van Filip IV gaan samen een akkoord aan 
met regentes Beatrice om een huwelijk te regelen tussen 
Hendrik VII (11jaar), zoon van de verliezer van 
Woeringen, en Margareta van Brabant,  dochter van de 
overwinnaar Jan I. 

WOERINGEN en LUXEMBURG

Na de dood van Walram IV van Limburg (1279) en 
vervolgens zijn dochter Irmgard (1283) lieten twee 
leden van de luxemburgse familie hun rechten op 
Limburg gelden. Het waren Gerhard van Durbuy, 
zoon van Walram III van Limburg en graaf Hendrik 
VI,  een kleinzoon van Walram IV.  Het paradoxale 
was evenwel dat Hendrik VI Reinout van Gelre 
steunde terwijl Gerhard zijn rechten verkocht aan 
Jan I van Brabant, de tegenstander.
Overigens waren zowat alle vorsten van het Noord-
Westen van het Duitse Rijk betrokken in de succes-
siestrijd om Limburg. Zodoende hadden de 
luxemburgers hierin een centrale rol. Hendrik VI 
was de voornaamste steun van Reinout, die 
blijkbaar ook rechten aan Hendrik had doorge-
geven. Tijdens de slag zelf was Hendrik VI in de 
voorste gelederen in het gevecht tegen Jan I. Hij 
sneuvelde evenals twee broers, Walram I van 
Luxemburg-Ligny en Boudewijn.

In vele kronieken werden de verhalen over de slag 
verspreid over gans Europa. Het centrale feit in ‘de 
berichtgeving’ was wel de dood van de drie 
Luxemburgers. Daarenboven werd er ook wel op 
gewezen dat de opdringerigheid van de aartsbis-
schop van Keulen nu ten einde was, zodat de 
naburige vorsten wat meer armslag gingen krijgen. 

Voor de Luxemburgers was Woeringen alleszins 
een katastrofe. Limburg was verloren en drie man-
nelijke personen waren gesneuveld. Moeder 
Beatrijs van Avesnes nam de voogdij waar over 
zoon Hendrik VII. Enkel Gwijde van Dampierre 
kwam de grafelijke familie bijstaan en steunen, 
maar enkel nadat de familie zich met Jan I had ver-
zoend. Luxemburg werd overigens niet betrokken 
bij de vredesbesprekingen die volgden op de 
veldslag. 
Op bemiddeling van Gwijde van Dampierre werden 
dan onderhandelingen gevoerd, waarbij het kwam 
tot een huwelijk (1293) van Hendrik VII met 
Margareta van Brabant, een dochter van de 
overwinnaar Jan I. Hiervoor diende paus Honorius 
IV een dispensatie te geven wegens enige 
consanguiniteit. Koning Filip IV de Schone stelde 
zich garant voor dit huwelijk.

De dood van de drie broers,  die in heel Europa een 
weerklank vond, heeft nochtans de luxemburgse 
familie later wel enige glans bezorgd.
Met Hendrik IV hadden zij al de europese scene 
betreden. Na de slag bekommerden de franse konin-
klijke familie zich wel om de beide ‘half-wezen’. 
Hendrik en broer Boudewijn werden aan het hof 
opgevangen en opgevoed. Bij zijn meerderjarigheid 
werd Hendrik persoonlijk door koning Filip IV tot 
ridder geslagen. Boudewijn werd in 1308 met de 
steun van de koning tot aartsbisschop van Trier 
benoemd.
Tenslotte werd in 1308 Hendrik VI ingevolge zijn 
aanzien tot rooms keizer verkozen.
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Aan Hendrik VII wordt een bruidschat beloofd van 
33.000 Vlaamse ponden, nagenoeg dezelfde som als 
Hendrik VI had betaald om Limburg te kopen.
Gwijde onderhandelt met Marie de France, zuster van 
Jan I van Brabant en een verdrag wordt getekend met 
koning Filip IV de Schone, suzerein van Gwijde en 
schoonbroer van Jan en met keizer Adolf van Nassau (R.
1292-1298), waarbij Luxemburg en Limburg worden 
verenigd in hetzelfde huis, en Margareta van Brabant, 
dochter van hertog Jan I van Brabant, huwt met Hendrik 
VII in 1292.
In 1294 sluit graaf Hendrik VII een militaire alliantie 
met koning Filip IV, zijn feitelijke suzerein, in feite 
gericht tegen Engeland en derhalve ook tegen het 
Oostelijk Rijk. Eigenlijk is de alliantie gericht tegen Bar.

Een reden om Bar aan te vallen was de opvolging 
van Margareta van Bar, grootmoeder van Hendrik 
VII,  wiens weduwegoed van 20.000 pond nog niet 
was betaald.  Hendrik VII eist ofwel de stad Verdun 
ofwel de som van 20.000 pond. Dit conflict duurt 
tot 1292 wanneer de hertog van Bar de stad 
Longwy koopt van de hertog van Lorraine en dit 
zonder toelating van de graaf van Luxemburg. 
Hendrik VII onderschept een schat van 12.000 
pond, gezonden door Edward I van Engeland aan 
zijn schoonzoon, Hendrik III van Bar.
Engeland had Bar als bondgenoot tegen Frankrijk. 
Het komt tot een verzoening waarbij Hendrik VII 
zich neutraal zal opstellen in het conflict tussen Bar 
en Lorreinen, en Bar zal de schat uit Engeland niet 
op-eisen. Tussen 1302 en 1305 valt Hendrik VII 
Longwy aan, omdat hij vreesde te worden 
ingesloten tussen Bar en de bisschoppen van Luik 
en Metz, beiden broers van de hertog van Bar. Zo 
zal hij ook in 1307 de stad Metz steunen in haar 
opstand tegen Renaud van Bar. Metz betaalde hem 
hiervoor 50.000 pond.

Hendrik VII maakte eigenlijk handig gebruik van het 
broos evenwicht tussen enerzijds Frankrijk en anderzijds 
Engeland en Duitsland. Hij heeft nog wel conflicten met 
Trier aangaande tolgelden op de Moezel, waarbij het in 
1302 echter tot een vrede komt, waarvan Hendrik VII 
feitelijk de overwinnaar is.  Zijn broer Boudewijn wordt 
in 1308 benoemd tot bisschop van Trier, wat het einde 
betekent van een eeuwenlange strijd tussen de graven 
van Luxemburg en de aartsbisschoppen van Trier.

Hendrik VII is in 1293 trouw vazal van keizer Adolf van 
Nassau, en brengt in 1294 zijn leenmanschap aan koning 
Filip de Schone, wat Luxemburg in het kamp brengt van 
de tegenstander van Engeland, maar ook tegen Nassau 
opzet.  Het volgend jaar rijst een conflict tussen  Filip de 
Schone en de keizer,  maar Hendrik VII kan neutraal 
blijven.
Hendrik VII is aanwezig bij de Staten-Generaal in 
Frankrijk waar paus Bonifatius VIII beschuldigd wordt, 
wat zal leiden tot het Schisma van Avignon. Hendrik 
VII is ook aanwezig bij de kroning van paus Clemens V.

In 1308 treedt de graaf toe tot de Alliantie van Nijvel 
(12 mei) die de meeste vorsten uit Lotharingen 
samenbrengt.

Keizer Albrecht van Beieren wordt in 1308 vermoord. 
Bisschop Boudewijn van Trier en Pierre van Aspelt van 
Mainz steunen de kandidatuur van Hendrik VIII en hij 
wordt tot keizer gekozen. Omtrent de redenen tot zijn 
verkiezing doen verschillende hypothesen de ronde. 
Alleszins heeft hij verschillende electoren rijkelijk 
bedeeld om hun steun te krijgen. Zo gaf hij aan de 
aartsbisschop van Keulen de som van 45.000 pond en 
aan die van Mainz zelfs 100.000 pond. Hij laat dan het 
bestuur van Luxemburg over aan zijn zoon Jan I en moet 
zich als keizer mengen in de twisten tussen de Welfen en 
de Gibellijnen, ontstaan ingevolge de rivaliteit in de 
steden.  Tijdens zijn Rome-reis voor de kroning moet hij 
verschillende opstandige steden daar bestrijden, zoals 
Milaan, Cremona en Brescia.  Bij de belegering van 
Sienna (1313) overlijdt hij aan malaria.

Bloedverwantschap tussen Hendrik VIII van Luxemburg en 
Margareta van Brabant

Zijn zoon Jan I, later de Blinde (1296-1346; R.
1313-1346) volgt hem op. In 1210 wordt Jan meerder-
jarig verklaard en wordt hij graaf van Luxemburg en 
Aarlen.
Hij huwt Elisabeth, zuster van Wenceslas III, erfgenaam 
van het Rijk van Bohemen en Moravië. Bij de moord op 
Wenceslas III (1306) ontstaat een burgeroorlog, waarna 
Jan tot keizer wordt gekozen.
Hoewel zij vier kinderen hadden, is dit huwelijk een 
mislukking. Elisabeth spande meestal samen met de adel 
in hun opstandigheid, wat een chronische burgeroorlog  
in Bohemen inluidde. Dit houdt hem veelal weg van 
Luxemburg. Om zijn gezag te handhaven is hij verplicht 
vele privilegies toe te kennen aan de steden en de adel. 
Hij kan een deel van Silesië veroveren evenals Görlitz.

Jan I doet veel om de economie te stimuleren. Krijgs-
haftig van natuur gaat hij de Teutoonse Ridders 
bevechten en helpt hij de koning van Frankrijk in zijn 
strijd tegen Vlaanderen. De benoeming van Hendrik VII 
tot keizer resulteert enerzijds in het verlies van de steun 
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van Frankrijk en anderzijds in een chronische 
afwezigheid uit Luxemburg. Geleidelijk komen de 
Luxemburgers in die periode meer en meer in conflict 
met de Habsburgers.
In 1354 verheft keizer Karel IV Luxemburg tot een her-
togdom, eerder om redenen van prestige. Johanna, erfge-
name van Brabant-Limburg huwt zijn halfbroer Wen-
ceslas, de toekomstige hertog Wenceslas I van Brabant.

Tijdens zijn afwezigheid wordt Luxemburg geregeerd 
door een Raad van Wijzen, waarin adel, ridders en 
anderen zetelen, evenals bisschop Boudewijn als de 
grootste geldschieter.  Toch slaagt Jan I erin zijn gebied 
te consolideren en streefde naar een uitbreiding in de 
richting van de Maas.  Hij neemt Verdun en de graaf van 
Chiny wordt zijn vazal.

Jan I probeert zonder succes, op Jan III van Brabant 
Limburg terug te veroveren. In 1331 kan hij het domein 
van Orchimont veroveren, dat een twistappel was tussen 
de bisschop van Luik en de graaf van Namen. Een deel 
van Chiny kan hij verwerven in 1337, met de proostdijen 
van Ivoix en Virton. Hij is de bouwheer van de burchten 
van Bitburg en Diekirch en van de nieuwe omwalling 
van Luxemburg.
Inmiddels was Karel IV na zijn eerste huwelijk ook tot 
Romeins keizer gekozen.

Vazal René van Valkenburg heeft een conflict met de 
hertog van Brabant, waarbij Jan I dan zijn vazal steunt 
om invloed te kunnen  krijgen in Limburg. Een aanval 
volgt.  Die is bedoeld om een compromis te bereiken. 
Door een bemiddeling van koning Filip VI komt het tot 
de Vrede van Amiens. (c1332). Hierbij doet Jan I 
afstand van zijn aanspraken op Limburg, maar bekomt 
een schadeloos-stelling van 200.000 goudflorijnen. 
Hiermee beschouwt hij de vernedering van Woeringen 
als vereffend.  Met dit geld koopt hij achtereenvolgens 
Mirwart (1334),  de voogdij over Verdun (1337),  Viron 
en Ivoix (1337) voor 100.000 goudflorijnen en in 1343 
de overgebleven delen van het graafschap Limburg van 
de graaf van Chiny. Zo werd hij graaf van Luxemburg, 
Durbuy, Laroche en markies van Aarlen. Een belangrijke 
figuur bij al deze financiële transacties was een schepen 
van Aarlen, Arnold van Aarlen.

Met voortschrijdende blindheid geslagen, gaat hij toch 
nog de koning van Frankrijk, Filip VI,  steunen in zijn 

strijd tegen Engeland en sneuvelt in de Slag van Crécy 
(1346).

Zijn oudste zoon Karel IV (1316-1378; R.1346-1378) 
neemt het bestuur over. Aanvankelijk Wenceslas 
genaamd, koos hij voor een nieuwe naam ter ere van zijn 
peter Karel van Frankrijk. Het nummer ‘IV’ als keizer 
van het HDRR volgt op Karel de Grote (I), Karel II de 
Kale en Karel III de Dikke.
HIj heeft een aantal domeinen zoals Echternach, 
Bitburg, Remich en Gravenmacher verkocht aan de 
aartsbisschop van Trier.  Wenceslas zal deze terugkopen 
in 1355.
Een zoon uit het tweede huwelijk van Jan de Blinde, 
Wenceslas I (1337-1383; R.1354-1383), halfbroer dus 
van Karel IV wordt belast met het bestuur van 
Luxemburg. Ook hij had deelgenomen aan de slag van 
Crecy.
In 1356 verleent de keizer privilegies aan de inwoners 
van Luxemburg, in het kader van de Gouden Bulle van 
1356, die verschillende bestuurszaken als een grondwet 
voor het Roomse Rijk ordent.

Wenceslas erft Luxemburg van zijn vader Jan I en van 
zijn halfbroer Karel IV. Zijn huwelijk met Johanna van 
Brabant, dochter van Jan III van Brabant en weduwe van 
Willem IV van Holland, brengt rust in de gespannen 
verhouding tussen Brabant en Luxemburg om Limburg.
Bij de dood van Jan III (1355) wordt ook hij hertog van 
Brabant en Limburg, maar hij wordt slechts erkend na 
het verlenen van de Blijde Inkomst (1356).
Met de geldelijke middelen van Brabant kan hij het 
hertogdom van Luxemburg uitbreiden.  Hij koopt in 1364 
van Arnulf van Rummen wat nog overblijft van Chiny 
en nog andere domeinen, zoals Valkenburg.
Hij houdt zich ook erg bezig met de verdere organisatie 
van de administratie.

Wenceslas I overlijdt kinderloos in 1383, vele jaren voor 
zijn echtgenote. Hiermee kwam een einde aan de 
Personele Unie met Brabant. Luxemburg gaat dan over 
op zijn neef Wenceslas II (1383-1419; R.1383-1400), 
zoon van Karel IV.
Reeds gezalfd op de leeftijd van twee jaren, gekozen als 
keizer in 1376 en definitief geïnstalleerd in 1376, is hij 
meer bezig met het Rijk dan met Luxemburg. Zonder 
veel interesse voor de politiek verpandt hij Luxemburg 
aan zijn kozijn Joste van Moravië die nooit naar 
Luxemburg komt (1388). 
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Hij is niet bij machte rust te brengen in het land en geeft 
het door aan zijn broer Jan van Görlitz. Walram van 
Luxemburg, graaf van St.Pol was hiermee niet akkoord 
en tot drie maal toe viel hij het land binnen. In 1402 doet 
Josse afstand van dit pand aan Lodewijk van Orléans, 
voor 120.000 ecu. Lodewijk van Orléans was een 
aartsvijand van Filip de Stoute, die zo Luxemburg aan 
zijn greep zag ontsnappen. Uiteindelijk sluit Walram een 
alliantie met Filip de Stoute, waaruit een huwelijk van 
de nicht van Wenceslas, Elisabeth van Görlitz, met 
Antoon van Bourgondië  volgt. Broer Sigismund is daar 
niet mee opgezet.

Elisabeth van Görlitz was van karakter eerder trots en 
onbuigzaam, maar tevens lichtzinnig van aard. Zij had 
regelmatig conflicten met haar luxemburgse onder-
danen. Tijdens haar laatste levensjaren verbleef zij te 
Trier, waar zij in 1451 overleed. (Tack)

Bij het huwelijkscontract werden verschillende clausules 
gevoegd over Luxemburg, o.a.
1. Zij konden het pand aflossen van Josse voor de som 
van 64.000 rijnguldens;
2. de bruidschat van 120.000 gulden werd niet 
uitbetaald, maar vervangen door het hertogdom van 
Luxemburg bovenop het pand;
3. indien Elisabeth zonder kinderen kwam te overlijden 
of haar kinderen zouden overlijden, gingen de rechten op 
Luxemburg over naar Antoon of zijn opvolgers.

Annexatie door het Huis van Bourgondië

De hertog van Bourgondië zag in Luxemburg de moge-
lijkheid om geleidelijk de zuidelijke delen met de noor-
delijke delen van zijn Rijk te verbinden, en langs deze 
weg het wispelturige Frankrijk te vermijden.

Lodewijk van Orléans,  neef van Filip de Stoute, was 
gehuwd met Valentine Visconti van Milaan. Zo hoopte 
hij een ‘rijk’ uit te bouwen in Noord-Italië. Hiervoor 
zocht hij steun bij zijn broer Karel VI,  koning van 
Frankrijk, die er over sprak met keizer Wenceslas bij een 
ontmoeting in 1398 te Reims. Er werd gesproken over 
een verbond tussen Orléans en Luxemburg, waarbij de 
oudste zoon Charles zou huwen met Elisabeth van 
Görlitz, nicht van Wenceslas. Om duistere redenen, 
vermoedelijk door tussenkomst van Filip de Goede, 
kwam hiervan niets in huis (Schoos). Dit was niet naar 
de zin van Lodewijk, die zich dan ging inzetten om een 
aantal gebieden te verwerven naast deze van Filip. Zo 
bekwam hij in 1399 Guise,  Brenil, Trosly en 
Pierrefonds, en het volgend jaar nog het belangrijke 
Coucy. Vandaar uit kon hij zowat Rethel en Luxemburg 
bedreigen. Verder steun van de Luxemburgers kon hij 
alsdan niet verwachten daar Wenceslas  inmiddels was 
afgezet (1400). Diens opvolger, keizer Ruprecht van de 
Palts (R.1400-1410), was een vriend van Bourgondië.

Sigismund (1368-1427; R.1411-1437) wordt hertog van 
Luxemburg bij de dood van zijn halfbroer Wenceslas II 
in 1419. Ook hij laat het bestuur van Luxemburg over 
aan zijn nicht, de dochter van Jan, Elisabeth van 
Bourgondië-Görlitz (1384-1415; R.1411-1415),  onder 
voogdij van Sigismund, de romeinse keizer.
 Jan zonder Vrees volgde zijn vader Filip de Stoute op in 
1404. Zijn eerder agressief karakter wekte veel 

spanningen op met Lodewijk van Orléans, zodat deze 
laatste uiteindelijk werd vermoord in 1404 (Schoos).
Josse neemt het opnieuw in na de moord op Lodewijk 
van Orléans in 1409. 
Op 8 januari 1411 overlijdt Josse zonder erfgenamen. 
Antoon en Elisabeth hadden het pand nog niet afgelost, 
zodat Wenceslas als oudste der Luxemburgers het recht 
op het pand erfde. Als ‘eigenaar’ van Luxemburg 
bekwam hij het in volle eigendom. De bruidschat was 
‘gehecht’ aan het hertogdom.
Om deze schuld af te lossen zal op 13 augustus 1411 de 
keizer aan zijn nicht het hertogdom Luxemburg en het 
graafschap Chiny evenals de voogdij van Elzas 
verpanden, met de belofte dat ze het levenslang mocht 
behouden en dat haar eventuele kinderen het mochten 
erven. Indien geen nazaten kwamen, zouden Antoon en 
zijn opvolgers het land in pand hebben tot de 
terugbetaling van 60.000 rijnguldens. Deze akte gegeven 
te Praag leidt in feite tot de Unie van Luxemburg met 
Brabant. Antoon en Elisabeth hadden evenwel grote 
moeilijkheden om het in bezit te nemen. Ze moesten 
grote sommen uitgeven om deze rebellerende gebieden 
in bezit te krijgen. 

In 1415 sneuvelt Antoon bij de Slag van Azincourt. 
Elisabeth bleef wel pand-eigenaares van Luxemburg. 
Elisabeth van Görlitz wordt uitgehuwd aan de inmiddels 
‘ontslagnemende’ bisschop van Luik, Jan van Beieren. 
Wanneer die laatste overlijdt in 1425, wordt Elisabeth de 
enige erfgename van Luxemburg.
Bij een verdrag van 16 september 1417 tussen de nieuwe 
echtgenoten en keizer Sigismund wordt geen woord 
gerept over de eventuele rechten van de erfgenamen van 
haar eerste echtgenoot. Toch wordt de belofte van zijn 
broer Wenceslas voor het hertogdom Luxemburg aan 
Elisabeth bevestigd. Ook wordt bevestigd dat Jan van 
Beieren levenslang in het bezit zal zijn van het 
hertogdom, zelfs wanneer Elisabeth voor hem en zonder 
erfgenamen zal overlijden. Maar de dood van Antoon 
plaatste de disposities tegenover Brabant en zijn 
erfgenamen op een helling.
De erfgenamen van Antoon gaan niet akkoord, vooral 
omdat Antoon grote sommen had geïnvesteerd. Wanneer 
Jan IV en zijn broer Filip van St.Pol in 1421 de erfenis 
verdelen komen de rechten over Luxemburg aan Filip 
van St.Pol. 
Op 6 april 1424 duidt Jan van Beieren Filip de Goede 
aan als zijn enige erfgenaam. In 1427 doet Elisabeth 
hetzelfde voor Luxemburg. Filip van St.Pol was daar 
niet mee akkoord en kon een aantal toegevingen 
verkrijgen, die Filip de Goede evenwel nooit nakwam. 
Filip de St.Pol overleed voor Elisabeth, zodat de erfenis-
problemen zich ‘oplosten’. (Uyttebroeck)

Het kapittel van het aartsbisdom van Trier zag al een 
hele tijd dat de Bourgondiërs Luxemburg dreigden in te 
palmen. Een vriendschapsverdrag in 1430 tussen kandi-
daat-bisschop Ulrich van Manderscheid en Filip de 
Goede kwam tot stand, doch de inhoud is niet bekend. 
Filip de Goede liet hem wel vallen na de Manderscheid 
Fehde, eerder uit opportunisme om Luxemburg later te 
kunnen inpalmen. Jacob von Sierck wordt in 1439 de 
nieuwe aartsbisschop overigens met de steun van Filip 
de Goede, ten nadele van Ruprecht von Virneburg.  De 
familie von Sierck was goed bevriend met Bourgondië. 
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Toch zou Jacob zich wel eigenzinnig gedragen op zoek 
naar eigen gewin. 

De Manderscheid Fehde (1432-1436)

In 1430, na de dood van aartsbisschop Otto van 
Ziegenhain, verkoos een deel van het kapittel van Trier 
Jacob van Sierck en een ander deel  Ulrich von 
Manderscheid. Beiden gingen naar Rome om hun belan-
gen te verdedigen, maar de paus benoemde Rabon van 
Halmstadt, bisschop van Speyer. Het kapittel  aanvaardde 
dit niet en  hield aan Ulrich. Beiden werden geëxcom-
municeerd. De adel, de aartsbisschop van Mainz en deze 
van Keulen steunden Ulrich. Ook de clerus steunde hem, 
maar de gilden steunden Raban. Ulrich komt in 1432 met 
een leger de omgeving verwoesten en belegert de stad 
gedurende enkele maanden. De openbare mening keert 
zich nu tegen Ulrich. Verzoeningsgesprekken door het 
Concilie van  Bazel  halen niets uit. Ulrich vertrekt 
andermaal naar Rome, maar overlijdt onderweg in 1436 
te Zürich.. Na de dood van Raban in 1439 volgt Jacob 
von Sierck hem op.

Bij de dood van Jan IV van Brabant bereikt Filip de 
Goede de afstand van Luxemburg door Filip de St.Pol. 
Filip de Goede verkrijgt bij het Verdrag van Dordrecht 
(1e regeling) dat Elisabeth van Görlitz Filip de Goede 
als erfgenaam aanduidt, mits levenslang vruchtgebruik. 
De Luxemburgse staten zijn hiermee evenwel niet 
akkoord. Zo komt het in 1425 tot het Verdrag van 
Mechelen, waarbij Elisabeth Luxemburg gewoon 
verkoopt (2e regeling).
Keizer Sigismund is hiermee niet akkoord zodat hij zelfs 
de oorlog verklaart aan Filip de Goede. Sigismund 
overlijdt in 1437 zodat  de ‘vrede’ blijft bestaan. Dochter 
Elisabeth van Luxemburg, de ‘rechtmatige’ erfgename 
huwt Albert van Habsburg-Oostenrijk, die de rechten 
probeert terug te kopen. Hij overlijdt echter in 1439 
terwijl Elisabeth zwanger is.  Zij geeft haar rechten door 
aan haar schoonzoon Willem, hertog van Saksen, 
gehuwd met haar dochter Anna, op voorwaarde dat zij 
niet zou bevallen van een zoon. Maar in 1440 bevalt zij 
inderdaad van een zoon, Ladislas Postumus, die de 
erfgenaam wordt van Luxemburg.
De hertog van Saksen wil zijn rechten niet opgeven, 
zodat het tot een bemiddeling moet komen door Jacob 
van Sierck, aartsbisschop van Trier, die zelf wel heel 
geïn-teresseerd is om Luxemburg te kunnen ‘innemen’.

Zo had Filip de Goede in 1435 al een ‘verkennend’ 
gesprek met Elisabeth von Görlitz over een eventuele 
overname en/of aflossing van het pand over het hertog-
dom Luxemburg. Ook na de dood van keizer Albrecht 
(1439) probeert von Sierck met de steun van bisschop 
Willem van Fillâtre van Verdun de Saksen te 
overtuigen  hun rechten over Luxemburg te verkopen. 
Daarbij had hij ook de steun van de aartsbisschop van 
Keulen, de hertog van Hessen, de bisschop van 
Würzburg en zelfs van de keurvorst van Saksen. Willem 
van Saksen raadde Elisabeth ook aan deze te verkopen 
aan de bisschop. Elisabeth bleef evenwel aarzelen, 
waarschijnlijk omdat zij reeds in 1435 een overeenkomst 
had gemaakt met Bourgondië. Aartsbisschop Jacob van 
Sierck bleef evenwel aandringen, hoewel hij geenszins 
een toestemming had van het kapittel.  Koningin 
Elisabeth, dochter van Sigismund, was tegenover hem 
wel heel wat meer inschikkelijk. Zij was van oordeel dat 

hij voorrang had op de erfelijkheid van Filip de Goede. 
Jacob von Sierck moest dan ook wel een afkoopsom van 
8250 gulden aan haar neertellen...

In 1441 gaat Jacob van Sierck naar Wenen, naar de 
nieuwe keizer Frederik III. Deze kan enkel beloven Filip 
de Goede niet te zullen belenen met Luxemburg. 
Elisabeth van Hongarijë daarentegen beveelt de 
standen wel aan de aartsbisschop als pandheer te 
erkennen. Uiteindelijk vraagt hij ook de toelating van het 
kapittel, maar deze weigert omwille van de hoge kosten.
Op 4 oktober 1441 sluit Filip de Goede met Elisabeth 
van Görlitz het Verdrag van Hesdin, waarbij Elisabeth 
al haar rechten op Luxemburg en Chiny overdraagt aan 
Filip de Goede. Deze stelt overigens dat hij evenveel 
erfelijke rechten heeft op Luxemburg als Elisabeth van 
Hongarijë (zie genealogie), vooral omwille van het 
huwelijk van Elisabeth met Antoon van Bourgondië,  zijn 
oom.

Nicolaas von Cues

Nicolaus  Cusanus  (1401-1464) is de Latijnse naam van 
Nikolaus Krebs von Kues, een Duits theoloog, filosoof, 
wiskundige, astronoom, humanist en jurist.
Als zoon van een wijnhandelaar in het Moezelstadje 
Kues, studeerde hij rechten in Heidelberg en Padua. In 
Padua behaalde hij in 1423 de doctorsgraad in  het 
canoniek recht. Na enige tijd in Keulen trad hij in dienst 
van de bisschop van Trier. In 1430 werd hij tot priester 
gewijd, en nam hij  deel aan het Concilie van Bazel. Hij 
schreef voor dit concilie in 1433 zijn Concordantia 
catholica. In Keulen verdiepte hij zich in allerlei 
wetenschapsgebieden. Behalve theologie en filosofie zijn 
het met name de wiskunde, astronomie en taalwetenschap 
die hem interes-seerden. Hij beschreef voor het eerst het 
gebruik van concave lenzen om bijziendheid te 
corrigeren.
Hij maakte vanaf 1437 vooral naam als pauselijk legaat. 
Nicolaas V verhief hem in  1448 tot kardinaal. In 1451 
bezocht Cusanus de Nederlanden om de toestand van de 
Kerk te onderzoeken. Hij werd in 1450 tot bisschop van 
Brixen benoemd, maar hertog Sigismund van Tirol 
verdreef hem in 1459 uit zijn bisdom. De paus excom-
municeerde de hertog in 1460, maar Cusanus kon niet 
naar Brixen terugkeren. Hij stierf in ballingschap in de 
Umbrische stad Todi in 1464. Zijn lichaam werd 
begraven in  de San Pietro in Vincoli  te Rome, maar zijn 
hart werd later overgebracht naar het Cusanusstift te 
Kues. Dit hospitaal  dat Cusanus heeft gesticht, bestaat 
nog steeds. 
In zijn boek 'De pace fidei', tot stand gekomen in 1453 na 
berichten over de val  van Constantinopel, beschrijft 
Cusanus een vredesdialoog tussen de verschillende gods-
diensten en volkeren. Hij ontwikkelt  er het begrip van de 
'una religio in rituum varietate' (de ene religie in de 
verscheidenheid van gebruiken en riten). Cusanus toonde  
aan dat de Donatio Constantini een vervalsing was.

Uiteindelijk komt het tussen Filip de Goede en Elisabeth 
van Görlitz tot een nieuw vergelijk,  de 3e regeling of het 
Verdrag van Hesdin (1441). Elisabeth doet nu volledig 
afstand mits een jaarlijkse rente. In Luxemburg komt nu 
een zekere Ernst, graaf  von Gleichen de belangen van 
de hertog van Saksen verdedigen, zodat nu een 
burgeroorlog tussen de respectievelijke aanhangers van 
Elisabeth en van Saksen ontbrandt. Keizer Frederik III 
van Habsburg kiest partij voor Saksen.
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In maart 1442 geven de Standen van Luxemburg hun 
akkoord met deze overdracht, spijts de tussenkomst en 
poging van graaf Gleich, die Saksen kwam vertegen-
woordigen. Met von Sierck regelt Filip de Goede wel 
een vergoeding. Toch blijft de aartsbisschop ageren en 
stelt zich nog op als vertegenwoordiger van Willem van 
Saksen. Ook Frederik III blijf them toch steunen, op 
basis van het erfrecht. 

Lange onderhandelingen volgen tot op 23 december 
1443 te Hesperange een voorakkoord wordt onder-
tekend door Jacob van Sierck voor Saksen en Nicolaas 
Rollin en Willem van Fillâtre, bisschop van Verdun, voor 
Bourgondië. Op 29 december 1443 is er een volledig 
akkoord tussen de hertog van Saksen en Frederik III  als 
voogd van Ladislas Postumus. Frederik III ratificeerde 
evenwel nooit het verdrag.

Nu vindt Filip de Goede het welletjes en bezet manu 
miltari Luxemburg. Toch komt het vlug tot een wapen-
stilstand, waarbij enkel de burcht van Luxemburg en 
Thionville bezet blijft door saksische soldaten. Filip stelt 
Ruprecht van Virneburg aan als goeverneur en Johan van 
Nassau-Vianden moet het leger leiden. Bemiddelingsge-
sprekken door Nicolaas von Cues worden gevoerd te 
Septfontaines.  Deze blijven aanslepen zodat Filip 
besluit de burcht te bestormen en in te nemen. De graaf 

van Gleichen moet vluchten. Besprekingen leiden tot 
een Verdrag waarbij Saksen Thionville, zijn laatste 
bolwerk moet ontruimen en afstand doet van zijn rechten 
mits een afkoopsom. Het akkoord wordt beiderzijds niet 
gerespecteerd, want Ladislas blijft zich hertog van 
Luxemburg noemen.  Filip de Goede benoemt intussen 
zijn bastaardzoon Cornelis als ‘mamboer’ over Luxem-
burg.

In 1451 overlijdt Elisabeth van Görlitz. Het Saksische 
kamp meldt zich terug en Ladislas herneemt zijn aan-
spraken. Filip de Goede probeert tot een akkoord te ko-
men. In de Luxemburgse staten kan Antoon de Croÿ, de 
Standen onder controle houden,  zodat de troepen van 
Ladislas worden overwonnen. Door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Trier komt het in 1453 tot een 
wapenstilstand.  Herhaaldelijk wordt Luxemburg het 
voorwerp van gesprekken in de Landdag, maar het blijft 
rustig in Luxemburg.
Nog is het verhaal niet ten einde. Ladislas sterft in 1457. 
Hij had er aan gedacht te huwen met Madeleine van 
Frankrijk, een dochter van koning Karel VII.  De koning 
van Frankrijk probeert nu Luxemburg te bezetten en wil 
de rechten van Saksen afkopen. Karel VII overlijdt in 
1461 en zoon Lodewijk XI ziet dan wel af van de afspra-
ken, zodat Luxemburg nu definitief van Bourgondië is.

De gebieden onder controle van de graaf van Luxemburg in 1250
(overgenomen uit ‘Ermesinde et l’affranchissement de la ville de Luxembourg’)

(Publicatie van het CLUDEM, Luxemburg, 1994, ed.Michel Margue)
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Genealogische verklaring van de perikelen rond de successie van Luxemburg in de 14e eeuw.
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