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Het graafschap is genoemd naar zijn hoofdstad Limburg, 
oorspronkelijk niet meer dan een slot. Dit was gebouwd 
midden de elfde eeuw op de linker oever van de Vesder, 
tussen Verviers  en Aken. Het breidde zich uit tot tegen 
Verviers, waar het grensde aan het markiezaat van 
Franchimont. Vandaar bereikte het de Maas tot aan 
Herstal en tot ongeveer drie mijlen ten Noorden van 
Maastricht;
De grens draaide dan naar het Oosten langs Sittard, 
Basweiler en het  Jülicherland, naar Aken aan de abdij van 
Kornelimünster en kwam zo terug tussen Eupen en 
Malmedy naar de grenzen van Franchimont. 
Verschillende heerlijkheden waren bezit of werden in 
leen gehouden van de hertogen, zoals Valkenburg, 
Rolduc, Withem, Mondschau, Reifferscheid en 
Wassenberg. Een deel van Daelhem hoorde daar ook bij 
evenals het verder gelegen graafschap Aarlen (David).
Aanvankelijk was er slechts een slot Limburg aan de 
Vesder. De bouw ervan was begonnen in  1064 door 
Walram I van Limburg, zoon van Walram I van Aarlen. 
Hij was gehuwd met  Judith van Luxemburg, een dochter 
van Frederik I van Luxemburg. Die was ook graaf in 
Luikgau en heeft zeer waarschijnlijk bij dit  huwelijk een 
aantal goederen meegegeven (Baelen en Petit-Rechain 
(?), maar niet Valkenburg noch Daelhem), zoniet  gans 
Luihgau, zodat Limburg eigen-lijk het ‘vervolg’ is van 
deze Gau. Limburgse allodia hebben derhalve een 
Luxemburgse afkomst.
De voorvaderen van deze kunnen volgens Vander 
Kindere gezocht worden in de gouw Meinvelt in Franken 
in  de familiegroep der Konradiners. De naam Walram is 
bij deze familie Udo. Zij  hadden overigens aanspraken op 
het Prumisfelt, bezittingen in Meinvelt (Maienfeld) en 
een relatie met de abdij van Prüm.
De bewoners van dit slot  Limburg/Vesder hadden ook 
voogdij over kloosters in  het dekenaat Maastricht (ten 
Oosten van de Maas) evenals de oppervoogdij van de 
abdij van St.Truiden (ten Westen van de Maas).
Het lijkt er evenwel op dat  voor 1064 Theodoricus en 
een Riquinus eigenaars waren van de Limburgse 
gebieden, de ‘Lembruch’. Deze waren van het  huis 
Vermandois/Warcq/Chiny. Zij werden ook, althans 
volgens Boeren, graven van Charpeigne genoemd.
In de tweede helft van de 11e eeuw was er onge-twijfeld 
een verband met het graafschap Aarlen, toen gelegen in 
Opper-Lotharingen. Nog in  1084 noemde Hendrik  I zich 
graaf van Limburg-Aarlen.
In zijn verdere geschiedenis was uitbreiding  nagenoeg 
onmogelijk. Daarvoor was het al te zeer ingesloten door 
het prinsbisdom en ondervond het  de drang van Brabant 
in de richting van Daelhem. 

Het gebied Limburg werd in 843 ingedeeld bij Francia 
Media,  later Lotharingen genoemd. In de volgende jaren 
gebeurden er nog verschuivingen1  . In 925 werd Lotha-
ringen definitief ingelijfd bij Francia Orientalis,  door 
Hendrik I de Vogelaar. Oorspronkelijk waren de gra-
ven van de Ardennen-familie, wellicht verwant met de 
Reginaren. Zij bezaten verschillende allodiale goederen, 
o.a. de stamburcht van Limburg in het dal van de Vesder. 
Een document staaft het bezit door Ricuinus en door een 

Theodoricus van Limburg2  . Andere auteurs stellen dat 
deze slechts de burggraven van waren. De graven van 
Limburg hadden hun voornaamste landerijen in de 
driehoek Maastricht - Aken - Luik. Niettegenstaande 
deze goede ligging konden ze niet meer territorium 
verwerven, maar als voogden van de abdij van Stavelot-
Malmedy hadden ze wel enig inkomen. 

Dominium ultra Mosam

Walram/Udo is in 1064 eigenaar van een gebied 
genaamd ‘dominium ultra Mosam’, en wel na zijn 
huwelijk met Jutta van Luxemburg, enige dochter van 
Frederik II van Luxemburg.

Vermoedelijk rond het jaar 1020 bouwde Frederik II van 
Luxemburg de burcht Limburg in het dal van de Vesder, 
in het oudere koninklijk bezit bij Baelen bij Eupen. 
Frederik had het geërfd van zijn moeder, Gerberga van 
Boulogne. Frederik’s dominium omvatte gebieden tussen 
Maas en Aken en ten zuiden van Luik, met de hoog-
banken Baelen, Herve, Montzen, Waldhorn en Sprimont
Ook had hij de voogdij over de abdij van St.Truiden en 
van Stavelot-Malmedy.
Frederik II van Luxemburg erft in 1020 van zijn ouders 
vele allodiale domeinen langs de Midden-Maas en 
noemt deze ‘dominium ultra Mosam’. Dit gebied vormt 
hij  rond de jaren 1035 om tot een graafschap, voor 
zichzelf en zijn nakomelingen. Met de steun van de 
keizer kan hij dit gebied met succes verdedigen tegen-
over zijn rivaal, Godfried van Verdun, nota bene zijn 
neef. Die betwist hem de titel van hertog van Neder-
Lotharingen. De organisatie van dit gebied,  waaraan hij 
nog bepaalde gebieden kan toevoegen, wordt verder 
voltooid rond 1055. In dit graafschap wordt ook nog 
opgenomen wat overbleef van de Luihgau, waarvan o.a. 
de bisschop van Luik verschillende delen had geän-
nexeerd.
Zijn enige dochter Judith trouwde in 1065 met Udo-
Walram van Aarlen (egregio comes Udo de Lemborch) 
en bracht dit kleine graafschap aan. Zo ging Limburg 
dan over aan de dynastie van Aarlen. In 1046 werd 
Frederik II hertog van Neder-Lotharingen.  De zoon van 
Udo, Hendrik I van Limburg, werd door keizer Hendrik 
IV beleend met Limburg-Aarlen (1081-1119) en in 1110 
benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen.

Walram/Udo stamt af van de graven van Aarlen. Vader 
Walram I en echtgenote Adelheid, een dochter van 
hertog Diederik van Lotharingen, wisselen in 1052 met 
de aarts-bisschop van Trier verschillende gebieden uit 
aan de beneden-Moezel en Maienfeld tegen gebieden bij 
Trier en in de Saar.
In 1052 stierf Walram I. De goederen werden toen 
overgenomen door Frederik II van Luxemburg, hertog 

1 Zie het hoofdstuk ‘Geschiedenis van Lotharingen’
2  Zie hierover het hoofstuk ‘De Flamenses’



van Neder-Lotharingen en door een huwelijk (1064) van 
Jutta van Luxemburg, diens dochter,  met Udo-
Walram I werd die graaf van Limburg (J.Alberts). 

Het Huis van Limburg

Mogelijks zijn de graven van Aarlen afkomstig  van de 
Koenraadiners, die veel domeinen bezaten in Maienfeld, 
in de vallei van de Moezel en van de Nahe, evenals ten 
oosten van de Rijn, en dit sedert de tijd van Lodewijk 
het Kind.
De stamvader van het huis van Aarlen is vermoedelijk 
Otto, vermeld in 964, als graaf van Maienfeld en 
Bidgau. Otto huwt, althans volgens Schoppmann,  een 
dochter,  Gisele,  van Hendrik. Deze is de oudste zoon 
van Gozelo, tevens kleinzoon van Wigerich die huwde 
met Kunegonde3 .
De verwarring die destijds bestond tussen de graven van 
Aarlen en deze van Limburg aan de oorsprong van het 
graafschap werd opgeklaard door Kupper(1997).
Hij stelt dat enerzijds het huis van Aarlen bestond 
waarvan Walram I (†1052) de eerst bekende is, gehuwd 
met een Adelaide  (van Opper-Lotharingen ?). Zij 
hadden twee zonen, Walram II (†1087) en Foulques 
(†1085), en mogelijks een dochter. Zoon Walram II huwt 
een onbekende dame en krijgt twee dochters, Adelaide 
en Beatrijs die vroeg overlijdt evenals de zoon Frederik.
Anderzijds bestaat het huis van Limburg. Udo van 
Limburg (†1082) die huwt met dochter Jutta van 
Frederik II van Luxemburg, hertog van Neder-Lotha-
ringen en voogd van Stavelot, Malmedy en St.Truiden. 
Udo is de eerst bekende graaf van het ‘kersverse’ 
graafschap Limburg aan de Vesder, en was tevens voogd 
van St.Truiden, titel geërfd van zijn schoonvader.
Deze bekomen een zoon, Hendrik I van Limburg 
(†1119). Vast staat dat hij huwt met een Adelaide, 
dochter van een Boson. Sommigen noemen deze 
Adelaide van Pottenstein. Na het overlijden van deze 
huwt Hendrik met dochter Adelaide, de tweede dochter 
van Walram II van Aarlen, en enige erfgename van 
Aarlen. Dit resulteert derhalve in de ‘samenvoeging’ van 
het graafschap Aarlen en Limburg. De titel van graaf van 
beiden zal enkele gedragen worden door zoon Walrem, 
genaamd de Heiden.

Hendrik moet van zijn vader hebben geërfd. Daar al zijn 
zonen vroeg overleden, erfde Gisela de goederen bij haar 
huwelijk met een zekere Otto, graaf van Bidgau en 
Maienfeld. De broer van Walram, Fulco, overleed 
kinderloos.
Dit verklaart dat Walram bij zijn huwelijk met Jutta van 
Luxemburg, enige dochter van Frederik II van Luxem-
burg, zowel goederen van Frederik II als van zijn 
moeder Gisela kon verenigen, wat de kern vormde van 
het graafschap Limburg. 

Hendrik I (?-1119;R.1082-1119) erft in 1082 als enige 
zoon zowel het graafschap Limburg als dat van Aarlen. 
Hij stelt zich tot taak het graafschap uit te breiden en 
doet dit zowel langs diplomatische weg als met de 
wapens.

Hij huwt de dochter van Bodon ‘de Sterke’, Adelheid 
van Pottenstein, zodat Aarlen werd verbonden met het 
huis van Limburg. 
Een belangrijk conflict duikt op met betrekking tot de 
abdij van St.Truiden,  waar na de dood van de abt in 
1082 de monniken niet akkoord geraken over een 
opvolger. Hertog Godfried stelt een zekere Herman aan 
als voorlopige abt, die de steun krijgt van bisschop 
Poppo van Metz, maar niet van bisschop Otbert van 
Luik. Herman wordt door deze gëxcommuniceerd en 
gaat schuilen bij Hendrik I van Limburg.
Inmiddels heeft de keizer een conflict met de bisschop 
van Metz, neemt diens rechten op St.Truiden af en geeft 
de voogdij ervan aan graaf Arnulf van Loon. Hendrik I 
van Limburg trekt naar de abdij maar kan de monniken 
niet overtuigen. Hij mijdt wel een open strijd met Arnulf.
In 1108 doet er zich dan een conflict voor tussen graaf 
Giselbert van Duras en abt Diederik. Giselbert zou geld 
hebben geleend, maar de abt wou dit niet terugbetalen. 
Oppervoogd Hendrik I van Limburg laat nu Herman 
opnieuw benoemen. Als Dirk overlijdt weigeren de 
monniken, en aanvaarden ze een zekere abt Rodolf, 
waarna de rust weerkeert.

Hij wordt vernoemd in 1092.onder de deelnemers aan de 
Godsvrede ingesteld door de bisschop van Luik, Hendrik 
van Verdun. Toch was eerder een oorlogzuchtig man. Zo 
probeerde hij in 1014 zich goederen toe te eigenen die 
gravin Adel van Aarlen na de dood van haar echtgenoot 
Walram had overgedragen aan het aartsbisdom Trier. 
Aartsbisschop Egilbert sloeg hem hiervoor in de ban. 
Ook lokte hij conflicten uit met de abdij van Prüm en 
met de graaf van Saffenberg. Ook conflicten met de 
bisschop van Trier over een aantal van de abdij van 
St.Maximin in Lasenich en de abdij van Prüm. Klachten 
bij keizer Hendrik IV maken dat deze hem komt 
bestrijden en zijn burcht in Limburg vernielen. Graaf 
Hendrik moet alles teruggeven op een landdag te Aken 
op 3 augustus 1101.  Toch wordt hij even later benoemd 
tot hertog van Neder-Lotharingen, na het overlijden van 
Godfried van Bouillon. Hendrik was overigens een zoon 
van Jutta, dochter van hertog Frederik van Neder-
Lotharingen, wat hem hiervoor enigzins kon bevoor-
deligen.

Hendrik II van Laach, paltsgraaf aan de Rijn, overlijdt 
in 1095.  Hendrik I van Limburg meende aanspraken te 
hebben op basis van een familieband, doch die is niet 
zeer duidelijk, omdat vooral de herkomst van Hendrik II 
von Laach niet klaar is. De meesten nemen aan dat hij 
een zoon is van Herman van Gleiberg, zoon van Frederik 
I van Luxemburg4  . Alleszins ontbrandt een successie-
oorlog voor dit groot domein, waaruit aartsbisschop 
Anno van Keulen grote happen annexeert.

Volgens Schoppman wordt Hendrik I van Limburg 
tussen 1096 en 1099 vermeld als paltsgraaf aan de Rijn, 
maar vanaf 1099 is het Siegfried van Ballenstedt5. 
Volgens anderen is de Hendrik vermeld als paltsgraaf, 
Hendrik de Dikke.
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3 Zie hoofdstuk ‘Families en Dynastieën’
4 Zie hierover in het hoofstuk ‘De Paltsgraven’
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Op het einde van de 11e eeuw deden er zich in Lotha-
ringen veel twisten voor tussen de vorsten, waarbij 
keizer Hendrik IV regelmatig moest tussenkomen met de 
steun van de bisschop van Luik. Zo moest hij ook 
optreden tegen Hendrik I van Limburg die compensatie 
zocht voor zijn mislukking als paltsgraaf. Hij slorpte 
enkele domeinen op van de abdij van Prüm, maar na 

enig strijdgewoel kreeg hij van de keizer gelijk en een 
geldsom als schadevergoeding.

Na de dood van Godfried van Bouillon in 1100, wordt 
Hendrik I van Limburg benoemd tot hertog van Neder-
Lotharingen, dit tegen de zin van Godfried van Leuven. 
De keizer verplaatste aldus het zwaartepunt van de 

controle over Neder-Lotharingen naar het oosten, zodat 
er ook een betere beveiliging komt van het Rijk, vooral 
omdat de paltsgraven hun zwaartepunt hadden verplaatst 
naar het zuiden,  mede door de annexaties door aarts-
bisschop Ano van Keulen.
Bij de revolte van zoon Hendrik V (1105) tegen zijn 
vader Hendrik IV kiest Hendrik I van Limburg 
uiteindelijk partij voor de vader. Samen met zijn zoon 
Walram I verdedigt hij Luik en Keulen tegen zoon 
Hendrik V. Wanneer keizer Hendrik IV overlijdt,  verzoe-

nen de meesten zich met de zoon, maar die ontslaat 
Hendrik I van Limburg als hertog van Neder-Lotha-
ringen.  Hij benoemt Godfried van Leuven, wat de strijd 
tussen Brabant en Limburg weer doet oplaaien.
Dit conflict ontbrandt vrijwel onmiddelijk. In 1106 wint 
Brabant een veldslag tegen Hendrik I van Limburg, zijn 
zoon Walram en graaf Godfried van Namen. Hendrik 
wordt verbannen naar Hildesheim, maar kan ontsnappen. 
Hendrik I van Limburg onderwerpt zich tenslotte, maar 
blijft tweedracht zaaien.
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Rond 1105 ontstaat in het Oostrijk het conflict tussen 
keizer Hendrik IV en zijn zoon Hendrik (V), die zijn 
vaderdoet aftreden. Hendrik IV vlucht naar bisschop 
Otbert van Luik en wordt gesteund door Hendrik van 
Limburg. De nieuwe keizer Hendrik V, ontneemt hem op 
de Rijksdag van Worms het hertogdom van Neder-
Lotharingen en geeft het door aan Godfried van Leuven, 
wat de aanleiding wordt van een jarenlange vete tussen 
Limburg en Brabant.
Keizer Hendrik IV overlijdt te Luik op 7 augustus 1106 
en Hendrik V wordt erkend door de meeste vorsten, 
maar niet door Hendrik van Limburg. In 1107 neemt hij 
deel aan de opstand tegen Hendrik V, samen met zijn 
aarts-vijand Godfried van Leuven, graag Frederik van 
Arnsberg en diens broer Hendrik,  Dirk van Are en 
Hendrik van Zutphen, onder leiding van aartsbisschop 
van Keulen, Frederik I van Schwarzenberg. 

Figuratie van de Slag aan Welfenholz bij Eisleben (1115)

In 1114 ontbrandt een opstand in Keulen, waaraan vele 
vorsten en bisschoppen deelnemen in de hoop er 
voordeel uit te halen. Er volgen vele veldslagen langs de 
Rijn en in Westfalen. De vorsten zijn vooral gebeten op 
de keizer die hen teveel zou betuttelen.Hij geraakt 
verwikkeld in achtereenvolgens de Slag van Visé 
(1106), die van Andernach  (1114), en deze van 
Welphesholt (1114) en Mansfeld in 1115. Hij streed 
vooral in de legers van de hertog van Saksen.  De 
opstandelingen verslaan uiteindelijk het keizerlijk leger 
van Hendrik V bij de Slag aan het Welfenholz bij 
Eisleben, bij Mansfeld op 11 februari 1115. Hendrik V 
moest vluchten en Lothar van Supplinburg kreeg de 
bovenhand.

Bij zijn dood in 1119 wordt hij opgevolgd door zijn zoon 
Walram II de Heiden (1085-1139, R.1119-1139), 
gehuwd met Jutta van Gelre. Ook hij steunt keizer 
Hendrik IV. Door dit huwelijk bekwam hij in 1113 het 
gebied Wassenberg. Hierdoor werd hij vazal van de 
aartsbisschop van Keulen.  Kort daarop verkrijgt hij de 
voogdij over het klooster Rolduc  (Herzogenrath).

Walram II  wordt ook genoemd de Heiden omdat hij wat 
laat zou zijn gedoopt. Hij resideert vooral in Aarlen.

CHRONOLOGIE der GRAVEN van LIMBURG

    Huis van Aarlen
-1052  Walram I

    Huis van Limburg
1052-1082  Walram I Udo
1082-1119  Hendrik I
1119-1139  Walram II de Heiden
1139-1167  Hendrik II
1167-1221  Hendrik III
1221-1226  Walram III
1226-1246  Hendrik IV
1246-1279  Walram IV
1279-1282  Irmgard
    Huis van Brabant
1288-1294 Jan I    
1294-1312 Jan II    
1312-1355 Jan III    
                 Johanna  met Wenceslas van Luxemburg 
  1356-1383 (1355-1406)
      Huis Valois - Bourgondië
1406-1415 Antoon van Bourgondië  
1415-1427 Jan IV    
1427-1430 Filip van Sint-Pol   
1430-1467 Filip de Goede  
1467-1477 Karel de Stoute   
1477-1482 Maria van Bourgondië  
    Huis Habsburg  
1482-1494 Maximiliaan I (regent)  
1494-1506 Filip de Schone

Onmiddelijk na zijn aantreden wordt hij geconfronteerd 
met het Luiks Schisma,  na het overlijden van bisschop 
Otbert.  De aartsdiaken Alexander werd gesteund door de 
keizer en Godfried van Brabant,  maar de Paus wil 
Frederik van Namen, broer van Godfried van Namen, 
gesteund ook door Walram. Godfried valt Luikse gebie-
den aan, ontslaat abt Rodolf van St.Truiden, die ook 
Frederik steunde. Alexander vlucht naar Hoei, waar hij 
belegerd wordt door Frederik en Godfried van Namen. 
Uiteindelijk geeft Alexander toe, maar er zijn nog twee 
veldslagen nodig om Godfried van Brabant te doen 
plooien. Frederik van Namen wordt dus aangesteld. 
Twee jaar later overlijdt hij, mogelijks vergiftigd, 
waarop Alexander opnieuw zijn kans ziet,  maar Walram 
en de aartsbisschop van Keulen steunen hem niet.  Zo 
wordt dan Albert van Leuven,  broer van hertog 
Godfried aangesteld.
In 1128 kan Alexander met een ‘list’ aangesteld worden 
door Walram II, na de dood van Albert.

In datzelfde jaar ontbrandt opnieuw een strijd rond de 
abdij en de stad van St.Truiden, vooral te zien tegen de 
achtergrond van de twisten tussen Limburg en Brabant. 
Gislebert van Duras, voogd, en zijn zoon tergen de abdij. 
Walram ontneemt hem de voogdij en Alexander ontzet 
hem. Hierop volgt een burgeroorlog waarin Brabant 
Gislebert uiteraard steunt, maar ook Vlaanderen kwam 
‘helpen’. Op 7 aug 1129 winnen Luik en Walram de 
Veldslag in Wilderen-Duras van de coalitie Gislebert, 
Brabant en Vlaanderen. Twee jaar later volgt een vrede 
waarbij Gislebert en Brabant hun aanspraken laten 
vallen.
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Is Hendrik van Limburg tweemaal gehuwd ?

Twee kronieken vermelden een echtgenote van Hendrik 
van Limburg, maar twee verscheidene.
De kroniek van de abdij  van St.Truiden noemt ze een 
kleindochter van gravin Adela van Aarlen. Deze was de 
dochter van hertog Dirk I van Opper-Lotharingen en was 
een zuster van Frederik II van Opper-Lotharingen 
(†1026). Zij had twee zonen Walram en Fulco. Zij is dan 
de moeder van graaf Walram van Limburg, ook graaf van 
Aarlen.
De andere kroniek, de Annalista Saxo, noemt als  echt-
genote een Adelheid, dochter van graaf Boto van 
Botenstein/Beieren en Judith van Schweinfurt, het-geen 
ook in een oorkonde van Wurzburg in 1189 wordt 
vermeld. In deze laatste staat ook vermeld dat  Adelheid 
een kleindochter is van de hertog van Zwaben, Otto van 
Schweinfurt. Hendrik had uit beide hwuelijken een zoon, 
de latere Walram de Heiden, en twee dochters.
Deze twee dokumenten zijn ongetwijfeld op het eerste 
zicht tegenstrijdig, maar bevatten beiden duidelijke 
juistheden, zodat men moet besluiten dat Hendrik 
tweemaal is gehuwd. De eerste echtgenote is dan de 
kleindochter van gravin Adela van Aarlen, de moeder van 
zoon Walram. Zij moet wat later zijn overleden, waarna 
Hendrik hertrouwde met Adelheid van Botenstein.
De twee dochters zijn Agnes en Adelheid. De eerste, 
Agnes huwde rond 1109 met graaf Frederik van 
Putelendorf, zoon van de saksische graaf Frederik III en 
Adelheid van Staden. Hij had  een conflict over de titel 
van paltsgraaf in dit gebied. Adelheid (†v1143) huwde 
eerst Frederik, graaf van Arnsberg, later Kuno van 
Horburg en tenslotte met een Wittelsbacher, graaf 
Koenraad II van Dachau.

Keizer Hendrik steunde steeds Godfried van Brabant als 
hertog van Neder-Lotharingen, waarbij hij ook het 
markie-zaat van Antwerpen en Brunengerode kreeg. 
Wanneer de keizer overlijdt (1125) wordt Lotharius van 
Supplinburg keizer en we komen terecht in de 
Gibelijnen-Welfen-vete. Lotharius steunt Godfried niet, 
zet hem af en benoemt Walram II als hertog van Neder-
Lotharingen. Dit doet de spanning tussen Brabant en 
Limburg verder stijgen. Samen met de hogervermelde 
ruzie om St.Truiden was er ook een successiestrijd na de 
moord op Karel de Goede van Vlaanderen. Hier steunde 
Lotharius Diederik van den Elzas, tegen Godfried in.

De benoeming van Walram II als hertog van Neder-
Lotharingen was voor hem na de overwinning in 
Wilderen een dubbele winst. Hij kweet zich goed van 
zijn taak zodat er lange tijd rust heerste in Neder-
Lotharingen.
Walram II deed vele inspanningen om sociale her-
vormingen door te voeren, ontginning van wouden te 
steunen en gaf daarenboven vele privilegies aan abdijen, 
vooral aan die van Stavelot, Averbode en Rolduc(Rode).
Hij regelde ook het huwelijk van zijn zoon Hendrik III 
met Mathilde van Saffenberg, waarbij vele goederen als 
Rode, Saffenberg en een aantal leengoederen van het 
aartsbisdom van Keulen bij Limburg konden gevoegd 
worden. Het aanzien van Limburg nam op gunstige 
wijze toe. Hij overlijdt in 1139.

Zijn oudste zoon, Hendrik II,  (1110-1167, R.
1139-1167) zal eerst Mathilde van Saffenberg huwen 
en zo een uitbreiding van de goederen naar het Noorden 
verkrij-gen. Later komt de heerlijkheid Wassenberg, ten 
Oosten van Düren, daar nog bij.
Na het overlijden van Mathilde (1145) huwde hij dochter 
Laurette van Diederik van den Elzas, graaf van Vlaan-
deren. Dit huwelijk werd evenwel ontbonden wegens 
bloedverwantschap in graad 5:6. 
In 1139 overleden de ‘beide hertogen’  van Neder-
Lotharingen, Walram en Godfried. Wanneer keizer 
Koenraad III zijn schoonbroer Godfried II van Brabant 
tot hertog van Neder-Lotharingen benoemt, zit de span-
ning er weer in.
Heinrich II van Limburg valt Brabant binnen in 1140, 
waarop een antwoord volgt van Brabant tegen 
St.Truiden. Al bij al speelden vooral handelsbelangen 
mee in deze twisten. Godfried II van Brabant overlijdt in 
1142, zodat Hendrik II van Limburg zijn kans ziet. Hij 
verzoent zich met de keizer, maar deze benoemt nu toch 
de jonge Godfried III.

In 1140 overlijdt paltsgraaf Willem van Ballenstedt. 
Goswin van Valkenburg eigent zich Gangelt en 
Richterich toe en wil dit niet teruggeven op bevel van de 
keizer. De keizer vraagt aan Hendrik II van Limburg 
tussen te komen maar die wordt het oneens met de 
keizer, zodat hij samenspant met Goswin. Samen vallen 
ze dan maar Brabant binnen. Dit conflict duurt tot 1155 
wanneer een vrede wordt geregeld, bezegeld met het 
huwelijk van dochter Margareta van Limburg met 
Godfried III van Brabant. Bij deze verzoening gaat zelfs 
de voogdij van St.Truiden over naar Brabant, evenals het 
kasteel van Rode bij Waterloo. Limburg bergt zijn 
aanspraken volledig op, waarbij het eigenaardig genoeg 
aan aanzien wint tegenover Brabant.
Limburg gaat zich nu vooral naar het zuiden en het 
oosten richten.
Inmiddels was Aarlen terug naar de graaf gegaan na de 
dood (1147) van zijn broer Walram, graaf van Aarlen. Zo 
kreeg hij ook de voogdij over vele goederen van de abdij 
van Orval.

Hij neemt wel deel aan de oorlogen die Neder-
Lotharingen verscheuren en steunt de bisschop van Luik, 
Hendrik II van Leyen tegen de graaf van Namen, 
Hendrik de Blinde.
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In 1150 is er een conflict tussen Hendrik I de Blinde van 
Namen-Luxemburg en een alliantie Luik, Limburg en 
Duras. Hendrik de Blinde hoopte wat te kunnen krijgen 
van het ‘graafschap’ Bouillon, maar hij verliest de Slag 
van Andenne (1 feb 1151). Hendrik II van Limburg 
geeft ook vele privilegies aan abdijen, zorgt verder voor 
sociale verbeteringen en werkt de administratieve 
structuur van het graafschap verder uit.

In de problematiek van het Westers Schisma blijft hij 
trouw aan de keizer. Zo gaat hij mee met de keizer 
Frederik Barbarossa op veldtocht naar Italië, waar hij 
aan de pest overlijdt in 1166 bij Rome.

De hertogtitel werd verworven door een aanvankelijk 
kortstondige belening door keizer Hendrik IV.  De op-
dringerige hertog van Brabant, Godfried I met de 
Baard, bekomt het voor de periode van 1106 tot 1155. 

Hendrik III de Oude (c1145-1221, R.1167-1221) zal 
gedurende 54 jaren regeren, vandaar zijn bijnaam.
Hendrik III was gehuwd met Sophie van Saarbrücken. 
Bij de twisten tussen Welfen en Gibelijnen (1197) kiest 
hij partij voor de Welf Otto van Braunschweig. Hij zal 
graaf Lodewijk van Loon steunen bij zijn aanspraken op 
het graafschap van Holland. 

Hendrik III  wil de politiek van uitbreiding blijven voe-
ren, niettegenstaande zijn Oosterbuur van Keulen 
hetzelfde nastreeft. In die periode is de handelsweg 
Vlaanderen-Keulen in volle expansie, wat tot een zekere 
ontplooïng van Brabant leidt dat concurreert met 
Henegouwen, Namen en Keulen.  Limburg kan de Maas 
blijven controleren maar de aartsbisschop van Keulen 
komt ook voor de proppen en verwerft zelfs rond 1170 
de heerlijkheid Diest.

Situering van het Graafschap Limburg (Roland)

Hendrik III noemt zich markgraaf van Aarlen,  daar hij 
zich enigszins wil affirmeren. Een markgraaf ‘vermag’ 
meer dan een graaf. Verder komt Hendrik de Blinde van 
Luxemburg dreigend opzetten tegen Aarlen.
In 1172 is het oorlog, waarschijnlijk ontketend door 
Hendrik de Blinde van Luxemburg, met Boudewijn van 
Henegouwen, wiens troepen Aarlen hebben verwoest. 
Aarlen, waar de graaf van Limburg zich verschanste, 
moet zich evenwel overgeven. Bij het sluiten van vrede 
geeft Hendrik de Blinde Aarlen terug. Bij zijn dood 
komt er een alliantie Limburg-Luxemburg.

Hendrik III wenst goede betrekkingen met de aartsbis-
schop van Keulen. Rond 1180 geeft hij zelfs vele allodia 
behalve Aarlen en Limburg in pand aan de aartsbis-
schop. In die periode steunt hij de keizer in zijn strijd 
tegen Hendrik de Leeuw.

Merkwaardig in die periode is de toenemende invloed 
van Frankrijk en van Keulen in Lotharingen. Filip van 
den Elzas, graaf van Vlaanderen, gesteund door de 
keizer, stelt een verbond met Keulen,  Brabant, Limburg 
en Luxem-burg tegen Henegouwen in het vooruitzicht, 
dat te machtig dreigt te worden. Tevens is er een conflict 
tussen de keizer en de aartsbisschop.
Filip van den Elzas valt Henegouwen binnen (1184) 
tegen Boudewijn V omwille van de mogelijke erfenis 
van Luxemburg-Namen. Hij klaagt Henegouwen aan 
evenals Frankrijk, maar keizer Frederik Barbarossa 
houdt een open conflict met Frankrijk tegen. 
Inmiddels doet er ook een conflict-schisma voor in Trier 
(1183) waar twee bisschoppen worden benoemd. De 
kandidaat van de keizer haalt het niet.  De meeste vorsten 
steunen Folmar, maar geven enkele jaren later toe aan de 
keizer. De aartsbisschop van Keulen kreeg zijn zin niet, 
maar blijft toch nadrukkelijk aanwezig.

In St.Truiden zindert het conflict om de opvolging in 
Namen-Luxemburg na. Egide van Duras geeft zijn 
graafschap aan zijn broer Cuno, inclusief de 
ondervoogdij over de abdij van St.Truiden. Cuno moet 
zich hiervoor verdedigen tegen Hendrik III van Limburg, 
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waarop hij hem de ondervoogdij ontneemt en ze door-
geeft aan graaf Gerard van Loon. Maar Cono geeft alles 
aan Brabant, dat Loon komt vernielen (1190) en het 
kasteel van Duras herbouwt.
Hendrik van Brabant belegert nu St.Truiden, waar de 
graaf van Limburg en van Loon zich schuil houden. 
Omdat Henegouwen Brabant kwam plunderen, trok 
Hendrik van Brabant zich terug en komt het tot een 
verzoening en een vrede, waarbij de voogdij over de 
abdij wordt teruggegeven aan de eigenaar, de bisschop 
van Metz.
Dit is een verlies voor Limburg. Godfried III van 
Brabant had overigens de voogdij sedert het huwelijk 
van Margareta van Limburg in 1155.
In 1191 komen nieuwe onderhandelingen, waar dan de 
voogdij terug naar Limburg gaat, Rolduc en Aarlen naar 
Brabant gaan en een verdrag met wederzijdse bijstand 
wordt gesloten.

Tweede Luiks Schisma

Bisschop Rudolf van Zähringen overlijdt in 1191. De 
broer van de hertog van Brabant, Albert, komt tegenover 
Albert van Rethel, kandidaat van Boudewijn V van 
Henegouwen te staan. Na een arbitrage beslist de keizer 
Lotharius van Hochstade te benoemen, waarmee 
Limburg en Brabant niet akkoord zijn. Het volgend jaar 
wordt Albert van Leuven in Reims vermoord, 
waarschijn-lijk door Duitse handlangers. Lotharingen 
staat nu vijandig tegenover de keizer die naar Luik komt 
om zich te verdedigen, en kan een vrede tussen Brabant 
en Henegouwen bewerkstelligen.
De burgers van Luik verjagen bisschop Lotharius om-
wille van zijn slecht bestuur (1193).  De 16-jarige zoon 
van de hertog van Limburg, Simon, wordt aangesteld, 
maar de kanunniken weigeren hem te erkennen. Het jaar 
daarop wordt Albert van Cuyck aangesteld, na vele 
twisten en ruzies, en bevestigd door de Paus.  Ter 
compensatie wordt Simon tot kardinaal verheven,  maar 
hij overlijdt kort daarop. Limburg blijft niet akkoord 
gaan, ook na de dood van Simon, wat tot een nieuwe 
burgeroorlog leidt. Hendrik III van Limburg geeft 
tenslotte toe (1196).

Tijdens dit Schisma en in afwezigheid van Boudewijn 
van Henegouwen voert Hendrik de Blinde strijd om zijn 
dochter Ermesinde te laten erkennen. Hij steunde Simon 
van Limburg en koopt velen om om tegen Henegouwen 
te ageren. Een coalitie Simon, Hendrik III en zoon 
Walram van Limburg valt Namen binnen, dat op dat 
ogenblik van Henegouwen is, en nemen Noville in. 
Boudewijn V komt terug met een leger. De Veldslag te 
Noville sur Mehaigne (1 aug 1191) wordt door 
Boudewijn V gewonnen, waarbij de Limburgers gevan-
gen worden  genomen. Boudewijn laat zich door hen 
erkennen als markgraaf van Namen. Nadien bemiddelt 
Brabant een compromis tussen Limburg en Boudewijn 
V en ze worden vrijgelaten.

Vader Hendrik III, zonen Hendrik IV en Walram gaan 
samen in 1189 naar Palestina met Frederik Barbarossa. 
Behalve Walram, komen ze allen na de verdrinkings-
dood van de keizer terug (1190).

Crisis in het Oost-Rijk

De dood van opvolger keizer Hendrik VI (1197) stort het 
Oostelijk Rijk in een crisis,  gekenmerkt door de twisten 
tussen de Welfen, die Otto von Braunschweig, en de 
Gibellijnen, die Filip van Zwaben  als keizer aanduiden. 
Dit leidt er toe dat de aartsbisschop van Keulen het voor 
het zeggen heeft.
Zoon Walram kan zich als heer van Mondschau  wat 
afzijdig houden.  Aanvankelijk steunt hij Filip van 
Zwaben, maar wat later Otto. De aartsbisschop van 
Keulen laat evenwel goederen van Walram vernielen, 
zodat hij terug overgaat naar Filip van Zwaben. De 
burgeroorlog woedt zowat overal in het Oostelijk Rijk. 
Later steunt hij opnieuw Otto.

De successieoorlog in Holland6   (1203-1205) na het 
overlijden van Dirk VII, tussen Willem en graaf 
Lodewijk van Loon leidt tot een echte revolte in 
Lotharingen. 
Filip van Zwaben leidt in 1204 gesprekken in Keulen 
tussen aartsbisschop Adolf van Altena en Brabant, maar 
Otto slaagt er in Westfalen voor zich te winnen. Brabant 
bekomt (1204) door haar erkenning verschillende 
domeinen als beloning, zoals keizerlijke goederen op de 
linker oever van de Maas (Nijvel, Maastricht incl. 
St.Servatius), Duisburg, Tiel en ‘s Hertogenbosch.
Slotsom hiervan is dat zowel Brabant als de aarts-
bisschop van Keulen de hoofdrolspelers zijn.

Filip van Zwaben wordt in 1205 te Aken gekroond. 
Limburg gaat daar niet mee akkoord, even min als de 
burgers van Keulen, die hun aartsbisschop niet kunnen 
overtuigen. De Paus excommuniceert aartsbisschop 
Adolf, maar die negeert dit en blokkeert de Rijn. Otto 
met Hendrik van Limburg, samen met de burgers van 
Keulen trekken op tegen de aartsbisschop en nemen de 
de burcht van  Hochstaden. Op 19 juli 1205 wordt 
Bruno van Sayn aangesteld tot nieuwe bisschop, wat 
dus een schisma inluidt.

De partij van Adolf, de graaf van Hochstade en van 
Jülich neemt de burcht van Rolduc en Filip van Zwaben 
komt Keulen zonder succes belegeren.  Op 23 jul 1206 
winnen Adolf en Filip van Zwaben de slag van 
Wassenberg op Otto en zijn alliantie. Bruno van Sayn 
wordt gevangen. Het resultaat is dat Otto in feite niet 
meer telt in het Rijk. Brabant slaagt er in van Filip van 
Zwaben verschillende voordelen te verkrijgen. Ook 
wordt het huwelijk tussen Hendrik II, zoon van Hendrik 
I van Brabant en Maria van Zwaben, dochter van Filip 
van Zwaben afgesproken tegen begin 1207. Van een 
alliantie gesproken ! 
Tevens slaagt Brabant er in de ontmanteling van 
Limburg te voorkomen en zo de wraak van de 
aartsbisschop af te wentelen. Die wou namelijk koudweg 
Limburg annexe-ren,  vooral om de invloed van Brabant 
daar te mini-maliseren.

In het Oostelijk Rijk wordt einde 1212 keizer Frederik II 
bijna overal erkend, tegen Otto IV die hulp vraagt aan 
Jan zonder Land, koning van Engeland.  In Nijvel komt 
het tot een afspraak met Brabant,  Hendrik van Limburg, 
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Henegouwen, Vlaanderen en Boulogne tegen de 
bisschop van Luik. Luik en Frankrijk kunnen Walram 
omkopen zich afzijdig te houden. Hugo van Pierrepont 
kan ver-schillende vorsten hiervan ook overtuigen. In de 
Duitse troonstrijd stelde hij zich aan de kant van Filip 
van Zwaben. Maar in 1212 staat hij Otto IV bij tot deze 
in 1214 in de Slag van Bouvines wordt verslagen, waar 
het franco-Gibellijns kamp het Anglo-Welfs kamp 
verplettert. Dit leidt tot een algemene erkenning van 
Frederik II in het Oostelijk Rijk.

Een conflict over de abdij Altenberg, waarop hij ten 
onrechte aanspraken deed gelden wordt beslecht door de 
aartsbisschop. Hij krijgt wel van de paltsgraaf in 1218 de 
belening van Ober- en Niederbreisig bij Remagen, op de 
voorwaarde af te zien van een opvolging in Berg. In 
Limburg trekt Hendrik III zich terug uit de politiek 
(1214). Zoon Walram neemt dan zijn rol over. Tijdens 
zijn ambtsperiode schonk hij vele gebieden aan de 
abdijen van Val-St.Lambert en die van Rolduc. 
Hij overleed in 1221. Van zijn drie zonen was Hendrik 
van Wassenberg reeds overleden in 1215. 

De tweede zoon Walram III (1167-1226,R.1221-1226) 
heeft wegens de lange regeerperiode van zijn vader een 
eerder avontuurlijk leven gehad. Zo heeft hij deelge-
nomen aan de 3e kruistocht, met Frederik Barbarossa, 
koning Filip-August van Frankrijk en Richard 
Leeuwenhart. Hij komt terug in 1192 en vertrekt 
opnieuw met keizer Hendrik VI. Bij diens dood komt hij 
terug in 1221. Als prins van het Roomse Rijk neemt hij 
deel aan de twisten waarbij hij nu partij kiest voor de 
Gibelijn Filip van Zwaben en vervolgens voor keizer 
Hendrik VII.  In 1198 kreeg hij Mondschau in apanage 
van zijn vader, terwijl zijn broer Gerhard Wasssenberg 
kreeg. 

Walram huwt een Kunegonde waarvan de afkomst onbe-
kend is (sommigen stellen dat ze van Valkenburg afkom-
stig is). Zij schonk hem vier kinderen7, Hendrik IV, de 
opvolger, Walram, heer van Mondschau, Ricarda/ 
Ermengarde/Mathilde die de graaf Willem III van Jülich 
zal huwen en Margareta/Sophie die Frederik von 
Isenburg zal huwen, de latere moordenaar van de 
aartsbisschop van Keulen, Engelbert I. 

Bij de dood van Filip van Zwaben in 1208 houdt Walram 
zich eerder afzijdig van de rijkspolitiek. In 1212 steunt 
hij Otto IV tegen Frederik II en Hendrik van Brabant 
tegen de bisschop van Luik, Hugo van Pierrepont.
Toch vraagt Otto aan Brabant om de bisschop van Luik, 
Hugo van Pierrepont, hem af te remmen inzake zijn  
opstand tegen de keizer en in zijn neiging om 
toenadering tot Frankrijk. Die dient hem evenwel van 
antwoord en het komt tot de Slag van Steppe (13 okt 
1213). Luik samen met Loon en Limburg verslaan de 
Brabantse troepen.  Limburg en Brabant zullen zich 
onderwerpen maar zinnen op een weerwraak.

Problemen in Luxemburg

Na de dood van Cunegonde zal hij in 1214 huwen met 
Ermesinde II van Luxemburg8  . Dit huwelijk brengt de 
twee huizen opnieuw bij elkaar na vele generaties. Een 
resultaat is dat Aarlen terug bij het goed komt. Bij dit 
huwelijk is er een clausule die ervoor zorgt dat de kin-
deren uit elke huwelijk elk hun erfenis krijgen, zodat 
successie-problemen zouden uitblijven.

Die strijd om de opvolging in Namen had Walram over-
tuigd een goede regeling uit te werken om problemen te 
vermijden.  De regeling wordt verschillend voor de 
kinderen uit de twee huwelijken.  Bij zijn overlijden in 
1226 werd het gebied verdeeld. De oudste zoon uit het 
tweede huwelijk, Hendrik de Blonde kreeg Namen en 
Luxemburg ‘terug’,  terwijl zoon Hendrik IV Limburg 
bekwam.

In 1214 wordt Walram graaf van Luxemburg, en in 1215 
van Limburg, na de dood van zijn broer Hendrik IV.
In 1216 kan Walram een huwelijk regelen voor zijn zoon 
Hendrik IV met Irmgard, de enige erfgename van Adolf 
IV van Berg9  . Zij kan dus Berg erven. Een blik op de 
kaart toont dat Limburg met Berg Keulen omsingelt wat 
niet naar de zin van de aartsbisschop zal zijn. 
Daarenboven wordt in datzelfde jaar een familielid van 
Berg, Engelbert, aartsbisschop van Keulen. Engelbert is 
een neef van Bruno III en een kozijn van Adolf I. 
Walram zou dan heersen over Luxemburg, Limburg en 
Berg, wat de aartsbisschop niet kon aanvaarden. Hij en 
Adolf IV doen alle moeite om het huwelijk nietig te 
laten verklaren. Het huwelijk gaat door, en Walram sluit 
met Dirk van Kleve een verdrag van wederzijdse 
bijstand. Na een jaar over en weer oorlogvoeren komt 
het tot het Verdrag van Brühl (30 maart 1217) tussen 
de aartsbisschop en Limburg.
De aartsbisschop geeft zelfs goederen aan het echtpaar, 
maar behoudt zich het recht voor om Berg niet te laten 
erven door Limburg en bouwt een burcht in Valenz aan 
de grens met Limburg. Walram moet beloven dat hij alle 
kerkelijke goederen van Luik zal overmaken aan 
Irmgard tot hij Mondschau aan de zoon zal hebben 
overgemaakt.
Adolf IV van Berg vertrekt in 1218 naar Palestina en 
sneuvelt daar. Aartsbisschop Englebert acht zich de wet-
telijke erfgenaam en bezet Berg. Hij eist inderdaad het 
deel van zijn broer op en zet Irmgard ‘opzij’.  Andermaal 
is het oorlog waarbij Kleve Limburg steunt. De aarts-
bisschop kan Kleve evenwel loskopen. Walram kan 
echter niet veel uitrichten daar hij toen problemen had 
met Namen.
In aug 1220 komt het tot een Vredesovereenkomst, 
waarbij Hendrik IV van Limburg alles toegeeft. Brabant, 
Sayn, Loon en Isenburg stellen zich garant. Dit voor 
Limburg zeer ongunstig verdrag toont goed aan dat de 
aartsbisschop van Keulen de baas is.

In 1221 overlijdt Hendrik III.  Walram III wordt hertog 
van Limburg en Luxemburg, nog steeds uiteraard 
geprangd tussen Luik en Brabant. Na de mislukking om 
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Berg houdt hij zich evenwel rustig.  Intussen is de 
aartsbisschop ook hertog van de Beneden-Rijn en West-
falen geworden. Hij sluit met Jan I van Brabant een 
‘eeuwige’  alliantie en één met Namen, gericht tegen 
Limburg.

De Moord op Engelbert
Personele Unie Limburg-Berg

Op 7 nov 1225 werd aartsbisschop Engelbert vermoord 
door Frederik van Isenburg, schoonzoon van Walram, 
die er blijkbaar niets mee te maken heeft. Walram 
reageert onmiddelijk met een inval in Keulen, vernielt de 
burcht van Valentz en sluit een overeennkomst met de 
burgers van Keulen.
Hendrik van Molenark, de nieuwe aartsbisschop  wei-
gert bepaalde gebieden terug te geven, daagt de Weissen-
partij onder leiding van Dietrich van Mühlengasse voor 
het gerecht en ontketent een burgeroorlog.
Verder neemt Walram Berg in zonder slag of stoot en 
installeert zijn zoon Hendrik. Andere vorsten nemen op 
hun beurt bepaalde gebieden van Keulen ook in.
Walram blijft ijveren voor goede betrekkingen met 
Luxemburg. Zo regelt hij in 1225 een huwelijk van zijn 
zoon Walram met Elisabeth van Bar, een dochter van 
Ermesinde II uit haar eerste huwelijk met Thibaut van 
Bar. Zij krijgen Mondschau en een aantal gebieden rond 
Bar.
In 1226 vergezelt hij de keizer op een reis naar Italië. 
Regent wordt zoon Hendrik IV. Enige tijd nadien is hij 
terug thuis maar overlijdt.

Personele Unie met Berg

Hendrik IV, hertog van Limburg (1200-1247, R.
1226-1247) erft het hertogdom in 1226.  Hij voert ook de 
titel van heer van Mondschau.  Door zijn huwelijk met 
Irmgard van Berg, erfdochter van Berg wordt hij ook 
graaf van Berg. 
Hendrik IV verzoent zich vlug met de aartsbisschop. Hij 
sluit met hem het Verdrag van Deutz (1226) waarbij hij 
belooft schadevergoeding te betalen voor de 
vernielingen. De aartsbisschop bevestigt anderzijds de 
leengoederen die Adolf van Berg van het bisdom had 
aan Hendrik. Broer Walram is daarmee akkoord.

In 1228-29 vergezelt hij keizer Frederik II van Hohen-
staufen naar Palestina. Irmgard is regentes voor Berg en 
Walram voor Limburg. Hij leidt de kruistocht verder 
nadat de keizer wegens ziekte naar huis is teruggekeerd. 
Het jaar daarop is hij ook terug in het land.
Van 1229 tot 1230 zijn er twisten over de voogdij over 
de abdij van Siegburg. Ook die lopen uit op een burger-
oorlog, verwikkeld met de wraak op het bezit der Isen-
burgs. Aartsbisschop Hendrik annexeert zowaar alles. 
Hendrik probeert de erfenis ten gunste van de zoon te 
verdedigen, maar komt in conflict met Adolf de 
LaMarck.
De keizer beveelt in 1231 het sluiten van een vredes-
overeenkomst tussen Hendrik en de aartsbisschop.

In 1238 treedt een nieuwe aartsbisschop aan, Koenraad 
van Hochstade.  Deze stelt zich onmiddelijk vijandig op 
tegenover zijn buren. Hij wil het ‘Rijk’ van Engelbert 
herstellen. Onmiddelijk heeft hij een conflict met 
Brabant. Tevens komt er burgeroorlog met Limburg. De 

aarts-bisschop blijft problemen zoeken. Een Brabants 
leger komt tot Bonn en Neuss en palmt Daelhem in. Het 
volgend jaar is er conflict met Jülich. De aartsbisschop 
belegert Mondschau en een burcht in Berg. Niettegen-
staande de aanmaningen van de keizer weigert te 
aartsbis-schop te luisteren. Andere Westfalische vorsten 
zoeken hun voordelen.

Keizer Koenraad IV verplicht nu de aartsbisschop toe te 
geven. Ook de burgers van Keulen zijn opstandig.
Toch komt het inderdaad tot een regeling, die bezegeld 
wordt door en dubbelhuwelijk.
De oudste zoon van Hendrik van Limburg-Berg, Adolf 
huwt met Margareta van Hochstade,  een zuster van de 
aartsbisschop, en
Dirk van Hochstade, een neef van de aartsbisschop, met 
Bertha, een dochter van Walram van Hochstade en nicht 
van de hertog Hendrik.
Daelhem blijft alleszins bij Brabant.
De burgeroorlog blijft smeulen en men geraakt 
verwikkeld in de twisten tussen de keizerlijke en 
pauselijke partijen. De aartsbisschop blijft blind in zijn 
ambities en doet  zijn onderdanen zo meer kwaad dan 
goed, maar versterkt hierbij wel het aanzien van 
Brabant.

Hendrik IV hielp zijn neef Dietrich I van Isenburg-
Limburg (c1215-1299) (zie stamboom Berg-Altena), 
zoon van de vermoorde graaf Frederik II van Isenburg , 
bij de bouw van een burcht in het Lenne-dal (1240). Hij 
beleende zijn neef met deze burcht evenals een kleine 
gebied, die dezelfde naam Limburg ging voeren (1242). 
Bij de dood van Hendrik IV volgde een erfdeling.berg 
kwam aan zoon Adolf toe.

In 1240 is er in Luik een samenkomst tussen Brabant, de 
burgers van Luik, Limburg en keizer Koenraad. Zij 
vragen de Paus het conflict te beëindigen, maar de 
aartsbisschop weigert elke bemiddeling. Hij komt zelfs 
in opstand tegen de keizer, en gaat een verbond aan met 
de aartsbisschop van Mainz.  Hierop vinden de keizer en 
de vorsten het welletjes.
In 1242 vallen ze Keulen binnen. Willem van Jülich gaat 
tot Bonn. Een korte Slag bij Brühl wordt door de 
aartsbisschop gewonnen maar bij de Slag bij Lechenich 
wordt hij gevangen genomen.
Daarop gebeurt het onmogelijke.  Hij wordt vrijgelaten 
mits belangrijke toegevingen aan Jülich, Brabant en 
Limburg. De vorsten vonden zich blijkbaar sterk genoeg 
om zelf een regeling te treffen zonder tussenkomst van 
de keizer. Daarna gaan ze allen opnieuw hun eigen weg.

Hendrik IV van Limburg regelt een vrede (1242) tussen 
de aartsbisschop en de burgers van Keulen.
In 1243 komt het tot een overeenkomst tussen Hendrik 
IV van Limburg en graaf Adolf van de Marck over de 
erfenis van Isenburg. Hij kan gedaan krijgen dat zoon 
Dietrich een groot deel terug krijgt. Korte tijd nadien is 
weer ruzie. Hendrik wint de burgeroorlog en de 
aartsbisschop moet toegeven. Brabant voelt in die 
periode een dreiging vanuit Vlaanderen en maakt dan 
maar een verdrag met Keulen. Ook volgt er een alliantie 
tegen Jülich.

Op  13 mei 1247 overlijdt Hendrik IV. De oudste zoon, 
Adolf, wordt graaf van Berg en de tweede zoon, Walram, 
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hertog van Limburg.  Dit betekent het einde van de 
Personele Unie met Berg, een verlies voor Limburg dat 
nu opnieuw tussen Brabant en Keulen geprangd komt te 
zitten.

Nieuwe agressie van Keulen

Walram IV (1220-1279; R.1247-1280) treedt dus aan.
Walram IV heeft blijkbaar vooral  moeite om zijn buren 
buiten te houden maar doet veel om de handel te 
stimuleren en te beschermen. Overeenkomstig de 
familiale tradities schenkt hij voordelen aan verschil-
lende religieuse instellingen en sticht o.a. de 
commanderij van de Teutoonse Orde in Voeren St.Pieter.
Zijn enige dochter, Ermengarde/Irmgaard, zal hem in 
1279 opvolgen.
In die tijd werd (1247) graaf Willem van Holland keizer. 
De Paus blijft anti-Hohenstaufen en predikt een 
kruistocht (!) tegen Aken dat trouw blijft aan de 
Hohenstaufen.  Na een beleg van zes maanden, geeft 
Aken zich over.
Om bondgenoten te winnen geeft Willem van Holland 
veel keizerlijke goederen weg, o.a. Duisburg aan Lim-
burg. Al dat leidt tot een fundamentele verzwakking van 
het Rijk. In 1249 komt het tot een verbond tussen 
Willem en de aartsbisschop en in 1253 met Otto van 
Gelre, over de tol op een aantal handelswegen.

Walram IV speelde een belangrijke rol tijdens het 
interregnum van het Oost-Rijk, d.w.z. van de dood van 
Koenraad IV van Hohenstaufen in 1254 tot de 
verkiezing van Rudolf I van Habsburg in 1273. Hij 
steunde Willem van Holland in diens strijd tegen zijn 
rivalen en koos nadien partij voor Richard van Cornwall 
en vervolgens voor de koning van Bohemen.

Bij de twisten tussen de aartsbisschop en de stad Keulen 
kiest hij beurtelings partij voor de ene en de andere 
(1249-1261). Ook heeft hij problemen met de bisschop 
van Luik en kwam hij tussen beiden in het dispuut 
tussen de huizen van Avesnes en van Dampierre. Hij 
voert voortdurend discussies met de hertog van Brabant, 
Jan I,  die zich gebieden toeëigent rond Rolduc, als 
voorspel tot de latere confrontaties. 

In 1250 heeft keizer Willem problemen in verband met 
de opvolging in Vlaanderen,  waar het in 1254 tot een 
wapenstilstand komt.
In 1255 richt hij een vraag tot Engeland om troepen en 
geld te sturen. Het antwoord is niet bekend, maar wel 
krijgt Luxemburg Namen als ‘beloning’ voor het 
resultaat.
Willem kan bijna bekomen wat hij in Vlaanderen wenst, 
maar moet tussenkomen in een oorlog tussen Willem 
van Jülich,  Walram van Limburg, Westfalen en 
aartsbisschop Koenraad. Die wint de slag van 
Wulferikskamp bij Dortmund (1254), zodat hij terug 
baas is in eigen streek.

De aartsbisschop zweert keizer Willem te vernederen. 
Een gesprek in Neuss tussen de keizer, vergezeld van de 
pause-lijke legaat, met de aartsbisschop draait op niets 
uit.  De aartsbisschop steekt zelfs het huis in brand waar 
zijn gesprekspartners logeren. De legaat excommu-
niceert onmiddellijk de aartsbisschop. Er ontbrandt een 

nieuwe oorlog, maar keizer Willem wordt op 28 okt 
1256 door de Friezen vermoord.

Het Graafschap Berg

Voorafgegaan door verschillende geslachten  waren de 
dynasten van Berg er in geslaagd de graafschappen van 
Deutz- en Keldagau te bemachtigen, samen met de 
voogdij over de abdijen van Werden, Siegburg en Deutz.
Verschillende goederen op de linkeroever van de Rijn die 
vroeger toebehoorden aan de paltsgraven waren 
gedurende de 11e en 12e eeuw progressief in hun han-den 
gekomen.
Woudrechten en Keulse lenen hadden hun territorium 
vervolledigd. Zij  waren dan ook zeer invloedrijk in dit 
gebied in het oosten van  het Rijnland. Zo zijn ver-
schillende zonen benoemd geweest tot aartsbisschop van 
Keulen. De laatste vertegenwoordiger, Engelbert  I de 
Heilige, verenigde het Keulse Sticht met het graaf-schap 
en zodoende de Rijn aan de belangrijke handels-weg. Na 
de moord  op Engelbert  (1225) door Frederik van 
Isenberg, lukte het de erfgename Irmgard van Berg 
(†1248) met haar echtgenoot, Hendrik IV van Limburg, 
Berg in bezit te nemen,in een personele Unie. Berg ging 
dan over naar een zoon van Hendrik IV, met name Adolf 
van Limburg (†1259), die Adolf IV van Berg werd, en 
een nieuwe dynastie stichtte. De rivaliteit tusssen Berg en 
de aartsbisschop  zou in de volgende jaren nog toenemen.
Schermutselingen tussen beiden bleven niet uit. Een 
coalitie tussen degraaf van Berg, de graaf van Jülich en 
de graaf van Gelre en de stad Keulen tegenover aarts-
bisschop Engelbert van Valkenburg leidde tot een 
nederlaag van deze laatste in 1267 in de Slag van 
Marienholz. Graaf Adolf van Berg slaagde er toch niet in 
zijn broer Koenraad  tot aartsbisschop te laten benoemen 
tegen concurrent Siegfried van Westerburg, spijts enig 
militair vertoon
Wanneer Siegfried van Westerburg evenwel  een burcht en 
een toren bouwde in Woeringen (1276), groeide het 
wantrouwen tegenover de aartsbisschop en de onrust in 
dit gebied. Hoewel Siegfried enige toegevingen deed, 
koos  de stad Woeringen de zijde van de ‘tegenstrever’, 
samen met de graaf van Jülich.

De Slag van Woeringen (1288) bracht dus een 
ontknoping van deze twisten.
De eigenlijke overwinnaar werd de graaf van Berg. Hij 
was nu in staat zijn graafschap te laten ontwikkelen en 
riep zo Dusseldorf uit tot  zijn hoofdstad, die zich ont-
wikkelde tot een strategisch en economisch belangrijke 
plaats.
Ruim 250 jaar later gelukte het  de graven Jülich, Kleve, 
Berg, Mark  en Ravensberg tot een politiek geheel te 
smeden, waarbij later nog Gelre ook toetrad, wat dan de 
nieuwe grote staat werd in het Rijnland.

In 1256 wordt de halfbroer van gravin Margareta van 
Vlaanderen, Jan van Avesnes, graaf van Holland en 
Henegouwen. Dit onder toezicht van koning Lodewijk 
IX die op 24 sep 1256 door zijn nieuwe Dit de Péronne 
die dat van 1246 herhaalt en bevestigt. 
Samen met de moord op Willem maakt dit de weg vrij 
zowel de aartsbisschop als voor de koning van 
Frankrijk.De dubbele keizerkeuze maakt alles niet 
eenvoudiger.
Richard van Cornwall krijgt de steun van de aarts-
bisschop en Walram van Limburg, terwijl Alfons van 
Castillië gesteund wordt door Brabant, Vlaanderen en 
zelfs Frankrijk.  Alle vorsten verkrijgen wat ze willen van 
hun ’respectieve’ keizers...
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In 1261 overlijden zowel de hertog van Brabant als de 
aartsbisschop van Keulen. Dit maakt andermaal de weg 
vrij voor verschillende vorsten.
Walram IV verzoent zich met de burgers van Keulen. Er 
wordt een overeenkomst (11 juni 1261) getekend die 
leidt tot de bescherming van de burgers in vele 
omstandig-heden. Niettegenstaande dat er zich nog veel 
conflicten voordoen met de nieuwe aartsbisschop 
Engelbert II.

Walram II van Valkenburg heeft financiële zorgen tenge-
volge van de uitgaven van zijn vader Dirk II. Hij 
verkoopt één en ander aan Hendrik le Blondel van 
Luxemburg, met het akkoord van Walram IV, die het 
akkoord zelfs waarborgt.
Walram IV trekt in 1271 samen met een Brabants leger 
naar Bohemen om koning Ottokar II te steunen tegen de 
Hongaren.

Intussen (1273) werd Rudolf van Habsburg verkozen 
tot keizer en wordt Siegfried van Westerburg 
aartsbisschop van Keulen. Ook die komt in botsing met 
de keizer, die geleidelijk een aantal ‘weggegeven’ 
goederen wenste terug te nemen.
In 1276 treedt de aartsbisschop agressiever op tegen 
Jülich. Uiteindelijk verplettert hij de graaf van Jülich. 
Het conflict blijft duren. Uiteindelijk worden de graaf en 
zijn zoon vermoord in Aken, zodat Jülich nu onder 
controle komt van de aartsbisschop.
In 1279 ontstaat een verbond tussen Brabant,  Gelre en 
Kleve en wordt de ‘Landsfrieden’ verlengd. Aartsbis-
schop Siegfried blijft manipuleren en speelt de vorsten 
tegen elkaar en tegen de keizer uit. Walram IV kan een 
vergelijk komen (1276) in een conflict met Luik over 
goederen in Limburg.

In 1276 overlijdt zijn echtgenote Judith, dochter van de 
graaf van Kleve. Hij hertrouwt wat later met Kunegonde 
Van Brandenburg, een nicht van koning Ottokar van 
Bohemen. Het huwelijkscontract bevat clausules ten 
voordele van de aartsbisschop, en dit met de 
goedkeuring van Walram. Opvallend is dat in 1227 de 
Liga van Deutz wordt gesloten tussen verschillende 
Westfaalse en Rijnlandse vorsten tegen de aartsbisschop.
Na de dood van Willem van Jülich (1278) komt het op-
nieuw tot een conflict. De aartsbisschop valt Jülich bin-
nen en zet het te vuur en te zwaard. Hij neemt zowat de 
erfenis van de zonen in. Ditmaal kan Walram IV niet 
akkoord gaan en valt zelf ook Jülich binnen, belegert 
Zülpich, maar geraakt niet verder.

Jan I van Brabant komt in 1279 naar Limburg, om zich 
te wreken voor het mishandelen van Brabantse 
handelaars.  Een bemiddeling door Vlaanderen en 
Luxemburg leidt tot een wapenstilstand op 8 augustus 
1279, maar wat afge-sproken werd is niet bekend. In 
oktober 1279 komt het tot een verzoeningsverdrag 
tussen de aartsbisschop enerzijds en de gravin en zonen 
van Jülich anderzijds.
Einde 1279 overlijdt Walram IV. Zijn opvolging wordt 
een probleem, daar zijn enig kind en dochter Irmgard 
gehuwd is met een ‘vreemde’ vorst, Reinout van Gelre.

De laatste hertog Walram IV - broer van Adolf VIII 
van Berg, had uit zijn huwelijk met Jutta van Kleve 
alleen maar een dochter Irmengarde. Hij sterft in 1280 

zonder mannelijke erfgenamen. Dat was de aanleiding 
tot een successieoorlog die zijn beslag kreeg in de Slag 
van Woeringen in 1288. Door de overwinning van 
Brabant, gaat Limburg over naar het hertogdom Brabant.

Irmgard van Berg (?-1283, R. 1279-1283) gehuwd met 
Reinout van Gelre, zal reeds drie jaar later overlijden.  
De eerste onrechtstreekse erfgenaam is Adolf van Berg. 
Walram, heer van Valkenburg en graaf Hendrik de 
Blinde van Luxemburg staan ook op hun rechten. Rudolf 
van Habsburg geeft Limburg in ‘bruikleen’ aan Reinout 
van Gelre, weduwnaar van Irmgard.

Aanloop naar Woeringen

Na de dood van Walram IV wordt Reinout van Gelre 
ingehuldigd als hertog van Limburg, vanaf 20 mrt 1280. 
Keizer Rudolf bevestigt de belening van Irmgard als 
erfgename van de verschillende leengoederen die haar 
vader had en bevestigt Reinout als vruchtgebruiker tot 
aan zijn dood.
Begin 1283 overlijdt Irmgard en Reinout dient zich aan 
als erfgenaam. Adolf VII van Berg meent evenwel wette-
lijke rechten te hebben op Limburg en de eigenlijke 
erfgenaam te zijn. Hij stelt zich zelf in Limburg aan als 
administrator. Hij vraagt in die zin hulp aan Jan I van 
Brabant,  maar deze gaat daar niet op in. Het 
samensmelten van Limburg met Gelre, of/en met Berg 
houdt teveel risico in. Adolf beslist dan maar zijn 
rechten te verkopen aan Jan I (13 sep 1283), nadat 
Jülich, Luxemburg en Valkenburg het aanbod hadden 
afgewezen, daar ze alle meenden zelf erfgenaam te zijn. 
Inmiddels sluit Reinout een overeenkomst aan met de 
aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westerberg.

Jan I neemt het niet en komt dreigend naar Aken, sluit 
vrede met Luik, verzekert zich van de mogelijke over-
steken over de Maas en neemt Kerpen in, een voorstad 
van Keulen.  Jan I onderhoudt goede betrekkingen met 
keizer Rudolf, daar hij schoonbroer (?) is ingevolge 
diens huwelijk met Elisabeth van Bourgondië.
De aartsbisschop van Keulen en Reinout sluiten het 
verdrag van Wanlo (22 september 1283), waarbij de 
aartsbisschop een aantal leengoederen overmaakt aan 
Irmgard, naast andere bepalingen.
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Aanleiding tot verder krijgsgewoel wordt een twist 
tussen twee Limburgse families.  De familie Mulrepas, 
partners van Brabant hebben een conflict met de familie 
Scavedriesch, waarvan de voorman, Herman de Wittem, 
uiteindelijk partij kiest voor Gelre. Een bemiddeling 
door Jan I brengt geen oplossing.
Jan I trekt met zijn leger over de Maas, vernielt de 
Lincule-burcht van de Teutoonse Orde, maar mijdt een 
veldslag met de troepen van Reinout. Toch wordt er aan 
beide zijden vernield en geplunderd.

Gwijde van Dampierre komt bemiddelen en stelt voor 
dat na een overlijden van Reinout, Limburg naar Brabant 
zou gaan. Geen enkele partij verzoent zich ermee.
De drossaard van Limburg, Cono Snabbe, valt eind 
1283 met een leger Daelhem binnen, maar wordt gevan-
gen genomen door Brabant. Walram van Valkenburg 
mengt zich in het gewoel en valt Brabantse gebieden 
aan, waarop Jan I ook Valkenburg binnenvalt.  Hij 
vernielt limburgse gebieden rond Aken en andere eigen-
dommen van de aartsbisschop.
Het komt dan gedurende een jaar tot een wapenstilstand. 
Jan I gaat zijn schoonbroer, de koning van Frankrijk, 
Filip de Stoute, helpen in Spanje.
Inmiddels huwt Reinout met Margareta van Dampierre-
Vlaanderen, dochter van Gwijde van Dampierre, graaf 
van Vlaanderen,  wat Vlaanderen in een verbond tegen 
Brabant brengt. Jan I kan met Jan van Dampierre, 
bisschop van Luik, een neutraliteits-overeenkomst 
afspreken mits enkele domeinen in pand te geven.

In 1296 hervatten de vijandelijkheden. Jan I valt in het 
Gelderse binnen en neemt Bommelweert in. Reinout van 
zijn kant bezet Tiel (11 september 1286). In de lente van 
1287 wil Rudolf van Habsburg een Landsdag bijeenroe-
pen in Boppard maar de aartsbisschop van Keulen vindt 
een aantal uitvluchten om die steeds maar uit te stellen.
Een ruzie om verhoging van tolgelden tussen de 
aartsbisschop en de burgers, laat laatstgenoemde een 
verbond sluiten met Jan I.
Reinout houdt een krijgsraad met zijn bondgenoten in 
mei 1288 te Valkenburg. Jan I brengt zijn leger bij 
Maastricht. De aartsbisschop overtuigt Reinout zijn 
rechten te verkopen aan Luxemburg. Zo wordt alles 
behalve Wassenberg en Duisburg verkocht aan Hendrik 
IV van Luxemburg en Walram van Luxemburg-Ligny 
voor de som van 4.000 Brabantse marken. Moeder 
Kunegonde van Limburg verkoopt eveneens haar 
rechten.

Jan I kan dit niet nemen en valt onmiddellijk aan. Te 
vuur en te zwaard gaat hij langs de Rijn tot Brühl en 
Bonn en belegert Woeringen.
Tenslotte verzamelt hij zijn troepen en wint de Slag van 
Woeringen (5 juni 1288)10. Hierbij sneuvelt de graaf 
van Luxemburg en worden Reinout en de aartsbisschop 
gevangen genomen. Zo komt er een eind aan de 
Limburgse autonomie, een gebied dat tot het einde van 
het Ancien Régime verbonden blijft met Brabant.

In tegenstelling met de eerder beperkte politieke 
gevolgen van de geroemde Guldensporenslag (1302), 
bracht de slag van Woeringen een ware politieke 

omwenteling teweeg in dit gebied, wat zou blijven 
nazinderen tot aan de franse Revolutie.
De hegemonie in het gebied tussen Maas en Rijn ging 
over naar Brabant. De handelsweg van Keulen naar 
Vlaanderen kwam volledig in brabantse handen. Door de

Het hertogdom Limburg. De weg Brugge-Keulen liep van 
Maastricht door het land van ‘s Hertogenrade.

(uit P.Avonds - Brabant en de Slag bij Woeringen 1989)

verovering der heerlijkheden Kerpen en Lommersum 
zette Jan I een voet in het Rijnland. Aan de machts-
honger van de aartsbisschop Siegfried van Westerburg 
kwam een einde,  hoewel zijn opvolgers toch nieuwe 
pogingen deden. De vorsten in de omgeving gingen zich 
evenwel meer roeren, minder tegengewerkt door de 
aartsbisschop.

 Huis van Brabant

De ‘veroverde’ landen kregen de benaming ‘Land van 
Overmaas’. Het oude hertogdom Limburg  maakt daar 
deel van uit. Deze gebieden lagen voor Brussel 
inderdaad ‘over’ de Maas.  Van die gebieden vormt het 
huidige Limburg  (Belgisch en Nederlands) slechts een 
beperkt deel. Tot die landen van Overmaas behoorden 
o.a. de heerlijkheid (vanaf 1357 graafschap) Valkenburg, 
de heerlijkheid Herzogenrath (Rolduc), het graafschap 
Daelhem, de plaatsen Wassenberg, Gangelt, Millen en 
Waltfeucht, en nog andere.
Nadat Daelhem in 1291, Hertogenrade in 1288 en 
Valkenburg in 1365-1378 territoriaal waren verenigd met 
Brabant, behielden zij wel enige zelfstandigheid, 
zodatmag gesproken worden van een personele unie. 
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Hertog Jan III van Brabant verloor zijn beide zonen 
voor hij zelf stierf. Bij testament maakte hij de Landen 
van Overmaas over aan zijn dochter Johanna, gehuwd 
met Wenceslas I van Luxemburg.  De heren van de 
Landen van Overmaas hadden een verklaring laten 
onderkennen (Leuven 1345) waarbij ze bij Brabant 
wilden blijven, ingeval van ‘wijziging van eigenaar’. 
Het hertogdom Limburg werd verpand in 1357, waar-
schijnlijk om de kosten van de oorlog met Vlaanderen te 
bekostigen. Hoe het werd teruggekocht is niet duidelijk. 
Alleszins werd het opnieuw verpand rond 1380 aan Jan, 
heer van Gronsveld, die tevens geld gaf om Millen, 
Gangelt en Waldfeucht terug te kopen. Hij bleef wel heer 
voor deze drie burchten. In 1384 wordt nu Limburg en 
Hertogen-rade opnieuw verpand.

Wenceslas kon zijn bezittingen vervolgens vermeerderen 
door aankopen, wat hertog Willem van Jülich en van 
Gelre niet graag zag gebeuren. Ook de bisschop van 
Keulen was hiermee niet erg opgezet. Zo kwam het tot 
de Slag van Basweiler op 22 augustus 1371, waarbij 
Bra-bant het pleit verloor en de hertog Wenceslas zelfs 
gevangen werd genomen. Keizer Karel IV kon hem 
onder dreiging vrij krijgen.
Wanneer Wenceslas in 1383 overleed, sprong Filip de 
Stoute, hertog van Bourgondië en aangetrouwde neef, 
de weduwe financieel bij. Dit liet hem toe geleidelijk het 
hertogdom Brabant in handen te krijgen. Hertog Willem 
van Jülich-Gelre zag dit met lede ogen aan en eiste ver-
schillende gebieden op. 

Op aansporen van de Luxemburgers en ook van de 
Lancasters van Engeland, stuurt Willem I van Gelre na 
de dood van Wenceslas van Brabant in 1383 aan op con-
flicten met Brabant in Limburg. Zo eist hij de de heer-
lijkheden Millen, Ganglet en Waldfeucht op, waarop hij 
op geen grond recht heeft. Johanna van Brabant weigert 
maar eist op haar beurt de stad Grave terug, die onrecht-
matig was bezet door Willem van Gelre.
Schermutselingen in Noord-Brabant eindigen met een 
kort beleg van Grave, dat Brabant moet opgeven. Om de 
hoge geldelijke nood te lenigen had Johanna vele 

domeinen in dit OverMaas-gebied verpand, waarbij 
verschillende heren en enkele lokale families zich 
bevoordeligden. Vooral de Gronsveld’s,  de Schoon-
vorst’s en de de Merode’s hadden zich opgewerkt en 
speelden dikwijls onder één hoedje met Gelre. Deze 
gaan meer en meer de onafhankelijke toer op, hetgeen de 
onderlinge en lokale rust sterk verstoort.
Nadat Johanna haar erfgoederen overgemaakt had aan 
haar nicht en gemaal Filip de Stoute, heeft deze laatste 
op een geduldige en diplomatische wijze mits langdurig 
overleg en veel geld al deze heerlijkheden in zijn bezit 
en beheer genomen. Dit al verminderde geenszins de 
vijandelijkheid van Willem I van Gelre, die de oorlog 
aan Brabant en zelfs Frankrijk verklaarde (1386)11 .

De troepen van Johanna konden met een belegering 
Grave niet innemen. Zo werd einde 1386 een wapen-
stilstand gesloten, hoewel de hertog van Jülich haar 
steeds vijandig gezind bleef. Het volgend jaar zou 
Johanna het hertogdom Limburg, evenals Herzogenrath, 
Daelhem en Wassenberg in pandschap geven aan Filip 
de Stoute.  De hertog van Jülich liet niet los. Zo kwam de 
koning van Frankrijk, Karel VI,  samen met de troepen 
van Brabant en Bourgondië Roermond belegeren, 
evenwel zonder succes. Uiteindelijk onderwierp hij zich 
in 1388. In 1396 ging Valkenburg, Hertogenrath en 
Daelhem definitief over naar 
Bourgondië. Daartoe lichtte Filip van Bourgondië dit 
alleen uit het pandschap van de heer van Heinsberg en 
nam het zelf over. 

Van 1387 gaan al deze landen progressief over naar Filip 
de Stoute, vervolgens aan zijn tweede zoon Antoon, wat 
de eigenlijke terugkeer naar Brabant inluidt. Antoon 
noemde zich van dan af ook hertog van Limburg.
In 1417 wordt Limburg andermaal verpand voor 3600 
Rijnguldens. Jan IV benoemt Robert van Virneburg als 
kasteelheer en drossaard van het land. Deze wordt 
opgevolgd door Jan van Schoonvorst en kort daarop 
gaat het terug naar Robert van Virneburg. Deze mocht en 
kon alle inkomsten voor zichzelf gebruiken.
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Bij een conflict in 1429 tussen Robert van Virneburg en 
de bisschop van Luik nam Filip van St.Pol op legale 
wijze opnieuw bezit van Limburg en benoemde 
Hendrik, heer van Gronsveld als kastelein, drossaard, 
luitenant en ontvanger van het hertogdom Limburg. De 
schulden aan Virneburg werden evenwel niet betaald. Na 
een procedureslag zal Filip de Goede Limburg kopen 
voor de som van 14.000 gulden (Uyttebroeck).

OVER ENKELE REGIONALE GEBIEDEN

Het LAND van VALKENBURG  

Valkenburg wordt voor het eerst vermeld in 1041. Het 
maakte deel uit van een schenking van keizer Hendrik 
III,  de Zwarte, aan zijn nicht (Ermingardis?). 
Beschreven als gelegen in de Luihgau, was het gebied 
verkregen na een vonnis door vader koning Koenraad II 
de Oude,  en werd toegevoegd aan Neder-Lotharingen. 
Voogd over dit gebied werd Emmo, grootvader van 
Emmo I (II?) van Loon. Uit dit geslacht zou de voogdij 
via de bovengenoemde Ermingardis gekomen zijn in het 
huis Montaigu, waartoe Thibalt van Voeren-
Valkenburg behoorde, de oudste heer uit het huis 
Voeren-Montaigu. Hij wordt tweemaal in oorkonden 
vermeld, als "van Valkenburg", in 1101 en in 1147 een 
veertigtal jaren na zijn dood (1106). Hij was gehuwd met 
Guda, die in 1125 overleed.

Na Thibalt treden leden van het geslacht van Heinsberg, 
via de graven van Loon,  als heren van Valkenburg en als 
Meerssener voogden op. Deze hadden in 1096 reeds 
bezit-tingen in het dorp Houthem, nog voordat zij heren 
van Valkenburg werden. Dit bezit is de beginkern van 
het latere Land van Valkenburg.
Vier heren uit het huis Heinsberg hebben over 
Valkenburg geregeerd tot het c1212 in mannelijke lijn 
uitstierf met Goswin II heer van Valkenburg.  Na deze 
Goswin volgde zijn neef of achterneef Dirk I uit het huis 
van Kleve, zoon van Aleidis van Heinsberg en Arnold III 
van Kleve, op als heer van Valkenburg. Van de zeven 
heren van Valkenburg uit het huis Kleve hebben 
verschillende een rol gespeeld in de grote politiek. Dirk 
II (c1229-1268) mengde zich in de strijd van de 
Keulenaren tegen zijn broer de aartsbisschop van 
Keulen, Engelbert. Walram (1268-1312) is vooral 
bekend om zijn aandeel in de Limburgse successieoorlog 
tussen de hertog van Brabant en de graaf van Gelre, 
wiens zwager Walram was. Reinoud (1305-1333) voerde 
jarenlang oorlog verloor tenslotte zijn heer-lijkheid 
Valkenburg aan de hertog van Brabant.  Deze werd eerst 
in 1334 aan zijn zoon Dirk IV  teruggegeven.

De Vier Goswins

Goswin I (?-1128; R.1119-1128)
Goswin I van Valkenburg was een zoon van graaf Dirk 
van Heinsberg en een kleinzoon van graaf Gerard 
“Flaminius”. Goswin was getrouwd met Oda von 
Walbeck, dochter van Siegfried von Walbeck. Goswin 
stamt uit het Huis Heinsberg. Goswin I wordt de eerste 
keer in het jaar 1085 vermeld en wel in de ‘Gesta 
abbatum Trudenensium’ de kroniek van de Benedik-
tijnerabdij St. Truiden. Goswin van Heinsberg wordt op 
grond van zijn verwantschap met de stichters van “Rode 
le Duc” (=Rolduc) in 1104 ook in de ‘Annales 

Rodenses’  genoemd. De eerste vermelding van Goswin I 
in het gebied van Valkenburg, vinden we in een 
oorkonde van Bisschop Otbert van Luik uit 1096 waarin 
“Gozuinus van Hinneberg” voor 50 zilvermarken het 
domein “Houlten” (= Houthem) koopt. Pas in het jaar 
1119 wordt hij daadwerkelijk heer van Valkenburg. Als 
in 1119 in Luik bisschop Otbert sterft, ontbrandt er een 
felle strijd om diens opvolging. Keizer Hendrik V, 
schoof de aartsdiaken Alexander als kandidaat naar 
voren. De Luikse geestelijkheid echter verkoos 
Domproost Frederik, broer van de graaf van Namen.

Uit de kroniek van de abdij van St. Truiden, koos 
‘Goswin de castello Falcomonte’ partij voor Frederik, 
tegen de keizer in. Wanneer Keizer Hendrik V met Pasen 
1122 in Aken verbleef,  gebood hij Goswin voor hem te 
verschijnen. Goswin weigerde echter en nadat de Keizer 
de bisschoppelijk opvolgingskwestie in Luik geregeld 
had, gaf de Keizer aan Hertog Godfried van Neder-
Lotharingen opdracht het kasteel van Goswin in 
Valkenburg te vernietigen. Als Keizer Hendrik V op 23 
mei 1125 sterft,  wordt hij opgevolgd door Lotharius III, 
waarmee Goswin en zijn zonen een betere verstand-
houding hebben. Goswin I.  sterft op 1 april 1128 en 
wordt in Heinsberg als graaf opgevolgd door zijn oudste 
zoon Gerard en in Valkenburg door zijn jongste zoon 
Goswin II. Bij het overlijden van Gerard op 7 augustus 
1129 erft zijn broer Goswin II ook Heinsberg, waardoor 
hij heer van Valkenburg en graaf van Heinsberg wordt.

Goswin II (c1102-1168; R.1129-1168)
Goswin II is getrouwd met Adelheid von Sommer-
schenburg, dochter van Paltsgraaf Frederik I von Saksen, 
en  krijgen samen 6 kinderen, o.a. Godfried graaf von 
Heinsberg, Filip von Heinsberg die aartsbisschop van 
Keulen en Rijkskanselier van Keizer Frederik Barba-
rossa wordt, en Goswin III die in 1168 zijn vader als 
heer van Valkenburg zal opvolgen. 

Op 13 maart 1138 is Goswin II te Aken bij de kroning 
van Koning Koenraad III aanwezig, waarmee Goswin in 
1144 in conflict komt als de keizer hem de Rijkslenen 
Gangelt en Richterich ontneemt. Goswin heeft Gangelt 
en Richterich reeds vele jaren in zijn bezit en hij weigert  
de lenen over te dragen. Hierop verwoest Hertog 
Hendrik van Limburg, op koninklijk bevel, stad en 
kasteel Heinsberg. De betrekkingen met koning 
Koenraad III zijn hierdoor ernstig bekoeld. Goswin 
verzoent zich echter met de opvolger Frederik I 
Barbarossa en is bij de kroning op 9 april 1152 te Aken 
aanwezig. Goswin heeft wel steeds een goede verstand-
houding gehad met de aartsbisschoppen van Keulen.  
Hij overlijdt op 8 April 1168. Na zijn dood verdeelden 
zijn zonen de beide heerlijkheden. Gottfried is sinds 
1169 in de oorkonden terug te vinden als heer van 
Heinsberg, terwijl de oudste zoon Goswin Valkenburg 
erfde.  Hij zou dankzij de vele veldtochten naar Italië aan 
de zijde van Keizer Frederik Barbarossa een groot 
aanzien verwerven.

Goswin III (c1125-1180; R.1168-1180)
In 1168 neemt Goswin III als oudste zoon, het bestuur 
over het Valkenburgs gebied over,  en wordt ook voogd 
over Meerssen. Goswin vergezelt in de herfst van 1174 
Keizer Frederik Barbarossa bij zijn vijfde reis naar Italië. 
De strijd verliep slecht voor de Keizer en op 29 mei 
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1176 leed hij in de slag bij Lengano een nederlaag 
tegen de Italianen. Bij deze werd Goswin door de 
Milanezen gevangen genomen. Na de Vrede van 
Venetië (24 juli 1177) kwam hij vrij. 
Zijn juiste sterfdatum is niet bekend, maar uit een 
oorkonde van rond 1180 door aartsbisschop Filip van 
Heinsberg, blijkt dat Goswin III door zijn zoon Goswin 
IV wordt opgevolgd.

Goswin IV (?-1212; R.1180-1212)

Goswin IV was getrouwd met Jutta van Limburg, 
dochter van Hertog Hendrik III van Limburg.  Hij was 
ook voogd van Meerssen. In 1190 trad hij als zodanig op 
in een geschil over tienden aan de proostdij toebehorend, 
tussen de abdij van St. Remigius te Reims, ridder 
Theodoor en ene zeker Godifridus. 
Waarschijnlijk heeft Goswin in 1198 deelgenomen aan 
het beleg van Aken. Goswin steunde hierbij Otto von 
Braunschweig als kandidaat voor de keizerskroon. Diens 
tegenkandidaat was Filip van Zwaben wier kant de 
Akenaren gekozen hadden. Aken werd in 1189 door hon-
gersnood tot overgave gedwongen en Otto liet zich in 
het Akense munster tot Keizer kronen, vermoedelijk in 
aan-wezigheid van Goswin IV als keizerlijk vazal (juli 
1215).
In 1212 wordt hij opgevolgd door Dirk I, zoon van 
Aleidis, gravin van Heinsberg, een achterneef van 
Goswin IV. Goswin IV en Aleidis hadden namelijk een 
gemeen-schappelijke grootvader, Goswin II. 

Het Huis van Kleve-Heinsberg

Dirk I (?-1228; R.1212-1228)
Met Dirk I komt Valkenburg aan het Huis Kleve-
Heinsberg. Dirk volgde in 1200 zijn vader op als Graaf 
van Heinsberg en werd in 1212 heer van Valkenburg. 
Dirk werd evenals zijn voorgangers tot de Rijksgroten 
gerekend. 
Dirk I komt in vele akten en oorkonden voor. Zo treed 
hij in 1220 samen met de Hertog van Brabant en andere 
edelen als scheidsrechter op in het geschil tussen 
Engelbert I aartsbisschop van Keulen en Walram van 
Limburg en zijn zoon, inzake het graafschap Berg. 
Dirk was getrouwd met Isolda van Limburg, dochter van 
Hertog Hendrik III van Limburg. Uit dit huwelijk 
werden 4 kinderen geboren, Agnes, erfdochter van 
Heinsberg, getrouwd met Hendrik I graaf van Sponheim, 
Hendrik Proost van St. Aposteln te Keulen, Mechteld 
getrouwd met Arnold II, graaf van Heusden en ene Dirk 
die reeds vroeg gestorven is. Na het vroege overlijden 
Isolda in 1221, trouwde Dirk I,  met Beatrijs van 
Kyrburg, dochter van Wildgraaf Gerhard van Kyrburg-
Dhaun en Paltsgravin Agnes van Wittelsbach.
Beatrijs was de weduwe van Filip II van Bolanden en 
een halfzuster van Otto van Eberstein, proost van het 
kapittel van St. Servaas te Maastricht en proost van het 
Akense munster. Uit het huwelijk van Dirk I en Beatrijs 
werden vermoedelijk 5 kinderen geboren, Dirk II, 
Engelbert II de latere Aartsbisschop van Keulen, Arnold, 
Winand en een dochter die niet van naam bekend is en 
kloosterzuster was te Heinsberg.
Dirk I van Valkenburg overleed op 4 november 1228. 
Beatrijs heeft haar man Dirk I, overleefd. Daar Dirk II 
nog minderjarig is, komt Beatrijs tussen 1230 en 1236 

voor als “domina de Valkenburg”.  Dirk II volgt pas in 
1237 zijn vader op als heer van Valkenburg.

Dirk II (c1223-1268; R.1229-1268)
Dirk II was driemaal getrouwd. Zijn eerste huwelijk met 
Margareta van Gelre werd in 1237 kerkelijk ontbonden.
In 1246 trouwde Dirk met Bertha van Limburg-Mond-
schau, dochter van Hertog Walram IV van Limburg en 
Isabella van Bar en weduwe van Dirk graaf van Hoch-
staden.  Uit dit huwelijk wordt de bekendste van alle 
Valkenburgse heren geboren, Walram de Rosse. Bertha 
was kort voor 12 juni 1254 overleden. 
Dirk treed in voor de tweede maal in het huwelijk en wel 
met Johanna van Loon, dochter van Arnold III graaf van 
Loon. Uit dit huwelijk worden een groot aantal dochters 
geboren. Hij had nauwe relaties met de stad Keulen. Zo 
speelde hij een hoofdrol in de strijd tussen de stad 
Keulen en aartsbisschop Koenraad von Hochstaden. 
In 1102 was een zekere Theodericus, vermoedelijk 
voogd van Goswijn, heer van Valkenburg. 

Dirk II heer van het land van Valkenburg noemt 
Henricus de Bicklar in 1246 voogd. In een oorkonde 
uit het jaar 1295 verleden voor Walram, heer van 
Valkenburg, omtrent de overdracht van een huis en land 
gelegen te Heer komt als getuige en advokaat Adam de 
Berghe voor. Zo zien we hoe de Valkenburgse dynastie 
haar macht vergrootte in een gebied waarvoor zij slechts 
gedelegeerde was van de proostdij Meerssen. Hij voerde 
als ‘Haupt-mann’  de Keulenaren aan, wanneer het op 8 
september 1257 tot een veldslag met de troepen van de 
aartsbisschop komt (Schlacht bei Frechen).  Dankzij de 
uitzonderlijke moed van Dirk en zijn strategisch inzicht, 
moeten de aartsbisschoppelijke troepen zich 
terugtrekken. 

Dirk II is de held van Keulen. Als echter op 2 oktober 
1261 Dirk’s broer, Engelbert van Valkenburg, tot aarts-
bisschop van Keulen wordt benoemd, kon gevreesd 
worden dat Dirk, in conflictsituaties, de zijde van de 
Keulse burgers niet zou kiezen.  De burgerij liet Dirk 
daarom op 11 juli 1262, plechtig beloven zich buiten 
eventuele conflicten te houden tussen de burgerij en de 
aartsbisschop. Dirk koos toch partij voor zijn broer 
Engelbert en steunde hem in zijn strijd tegen de Keulse 
burgers. Op 25 augustus 1263 komt het tot een tussen-
tijdse “verzoening” met de burgers, echter het vuur in 
Keulen blijft smeulen. Op 12 juni 1267 legt Dirk op 
verzoek van regentes Adelaide van Brabant een 
garnizoen in de toren van Wijck (Maastricht).  Hij 
verdedigde deze toren toen de bisschop van Luik, 
Hendrik van Gelre en graaf Otto van Gelre in 1267 
Maastricht aanvielen. Met 300 man snelde Dirk het 
garnizoen te hulp,  maar de toren werd genomen en door 
Hendrik van Gelre verwoest.  Dirk beloofde regentes 
Adelaide van Brabant,  Maastricht terug te veroveren. 
Deze belofte heeft hij niet kunnen uitvoeren, daar Dirk 
eind september 1267 zijn broer Engelbert te hulp is 
gesneld in diens strijd tegen de Keulse burgers, de 
bisschop van Luik, de hertog van Jülich en hun 
bondgenoten. 

Engelbert van Valkenburg wordt op 18 oktober 1267 bij 
Marienholz, in de buurt van Zülpich, verslagen en op de 
burcht Nideggen in de Eifel gevangen gezet.  In 
datzelfde jaar mengt Dirk II van Valkenburg zich 

                                                                              Hertogdom Limburg                                                                    20 - 15



opnieuw in de Keulse strijd. Samen met zijn naaste 
verwanten, de hertog van Limburg, de heer van 
Heinsberg en de graaf van Kleef, plant hij in het geheim, 
de stad Keulen met enkele honderden soldaten binnen te 
dringen.  Het wordt echter op ‘tijd’  ontdekt en de 
Keulenaren slaan alarm. Op deze 14 oktober 1268 
sneuvelt Dirk van Valkenburg.

Walram (1252-1302; R.1268-1302)
Als zoon van Dirk II van Valkenburg en Bertha van 
Limburg-Montjoie, volgde hij in 1268 zijn vader op als 
heer van Valkenburg.
Walram is rond 1275 getrouwd met Filippa van Gelre, de 
zus van graaf Reinoud van Gelre. Bij dit schonk graaf 
Reinoud het dorp Susteren met Diederen. Uit het 
huwelijk van Walram en Filippa zijn 4 kinderen geboren, 
Dirk, Reinoud, Jan de latere heer van Born en Elisa die 
de graaf von Sponheim huwde.  Walram had een aantal 
zusters, Elisabeth en Beatrix en half-zusters Joanna en 
Ida. 
Beatrijs, geboren omstreeks 1250, trouwde, ongeveer 19 
jaar oud, op 16 juni 1269 met Richard van Engeland, 
zoon van Jan van Engeland en Isabella van Angouleme. 
Richard overleed op 02 april 1272 in Berkhemstead, 63 
jaar oud. Richard was graaf van Cornwall en Rooms 
Duits Koning. Beatrijs was zijn derde vrouw. Beatrijs 
stierf reeds op 17 oktober 1277, ongeveer 27 jaar oud en 
werd begraven in “Friars minor” -kerk te Oxford. 

Met Walram komt het Valkenburgse Huis op het 
hoogtepunt van hun macht. Het Land van Valkenburg 
omvatte in Walrams tijd een groot deel van het huidige 
Zuid-Limburg met uitzondering van onder ander de stad 
Maastricht, maar aangevuld met Sittard, Mondschau, 
Richterich, Euskirchen, Butgenbach,  St. Vith, Amblève 
en Neundorf. Deze laatste drie ruilde Walram met zijn 
oom graaf Hendrik I van Luxemburg tegen Walrams 
bezittingen in Marville en Arrancy in Luxemburg. 
In 1278 voert Walram de troepen van de Staten van Luik 
aan tegen de voormalige bisschop van Luik, Hendrik van 
Gelre. Deze was in 1274 afgezet en had zich terug-
getrokken op kasteel Montfort, van waaruit hij stroop-
tochten in het Luikerland hield.  Bij de aankomst van 
Walram en de troepenmacht van de Luikenaren 
ontvlucht Hendrik van Gelre het kasteel en kan het slot 
worden ingenomen. Op 20 September 1280 is Walram 
betrokken bij vredesonderhandelingen met de stad Aken, 
waarbij de Akenaren Hertog Jan van Brabant nu als hun 
oppervoogd erkenden. Rond deze tijd moet Keizer 
Rudolf aan Walram ook het schoutambt van de stad 
Aken verpand hebben. 

De Aankoop van Monschau-Bütgenbach  1269/1270 

De oudst bekende oorkonde over Monschau dateert uit 
1198. Daarin wordt ene “Walaramus de Monte Joci” 
genoemd als kasteelheer, oudste zoon van Hertog 
Hendrik III van Limburg († 1221). Deze Walram die in 
1214 voor de tweede maal in het huwelijk trad met 
Ermesinde van Luxemburg, werd daarmee in 1214 ook 
graaf van Luxemburg. Na het overlijden van zijn vader 
Hendrik III van Limburg volgt Walram hem in Limburg 
op als Hertog Walram III van Limburg en graaf van 
Arlon. Alsdan zijn Limburg en Luxemburg dus verenigd 
in een personele unie. In 1221 draagt Walram III de 
heerlijkheid Monschau over aan Hendrik, zijn oudste 

zoon uit zijn 1e huwelijk met Kunigunde von Monschau. 
Walram III sterft in 1226 en wordt in Limburg 
opgevolgd door Hendrik die bekend wordt als Hendrik 
IV, hertog van Limburg. 

De heerschappij Monschau wordt in 1226 door Hendrik 
IV overgedragen aan zijn broer Walram I (?-1242) van 
Limburg-Monschau, de tweede zoon uit het eerste 
huwelijk van Walram III en Kunigunde. Walram I van 
Limburg-Monschau is getrouwd met Isabella von Bar, 
de oudste dochter uit het eerste huwelijk van Erminsinde 
van Luxemburg en Theobald von Bar. Isabella brengt 
twee voormalige Luxemburgse heerlijkheden mee in het 
huwelijk, namelijk Marville en Arancy. Uit het 
huwelijk van Walram I en Isabelle worden drie kinderen 
geboren, Walram, Bertha (de moeder van Walram van 
Valkenburg) en Elisabeth. In Luxemburg zal Walram III 
opgevolgd worden door Hendrik V de oudste zoon uit 
zijn tweede huwelijk met Erminsinde van Luxemburg. 
Daar in 1226 deze Hendrik V nog minderjarig is wordt 
Walram I von Monschau in 1226 regent en mamboer van 
Luxemburg. Als Walram I van Limburg-Monschau in 
1242 sterft,  wordt Isabella regentes in Monschau, daar 
hun zoon Walram II von Monschau nog minderjarig is. 
Deze Walram II trouwt in 1251 met Jutta von 
Ravensberg,  dochter van Otto I von Ravensberg. Nadat 
in 1266 Walram II von Monschau was overleden, volgt 
hem zijn weduwe Jutta von Ravensberg op als “Herrin 
von Monschau en Marville”. 
Luxemburg zag nu de kans om Marville en Arancy terug 
te verwerven en ging over tot een “handel”, die in 22 
akten is vastgelegd. Naast de graaf van Luxemburg 
komen ook Hertog Walram IV van Limburg en de nog 
zeer jonge Walram van Valkenburg in de akten voor. In 
de akten wordt veel aandacht besteed aan de 
meerderjarigheid van Walram,, wat kan duiden dat hij 
alsdan (1269/1279) wellicht nog niet meerderjarig was.

De Hertog van Limburg stelde Walram de Limburgse 
lenen, Monschau en Bütgenbach in het vooruitzicht, om 
zijn eigendommen in het Limburgs/Luxemburgse grens-
gebied veilig te stellen. Op 15 mei 1269 begonnen de 
onderhandelingen.  Als eerste stap verpacht Walram van 
Valkenburg de heerlijkheden Marville en Arrancy voor 
20.000 Pond Turnosen aan de graaf van Luxemburg. Op 
17 mei is de verpachting al een verkoop tegen 30.000 
Pond Turnosen geworden, met recht op terugkoop. Op 
20 mei 1269 wordt het een verkoop met terugkooprecht 
voor 20.000 Pond Turnosen. Walram verandert echter 
van gedacht blijkens de definitieve akte van 1 april 1270 
waarin de verkoop uiteindelijk voor 25.000 Pond 
Turnosen gebeurt.  In de oorkonde van 22 mei 1269, 
vraagt Walram ook waarborgen. In een aparte akte 
verplicht de Hertog van Limburg zich, de gemaakte 
afspraken met Walram van Valkenburg inzake de 
‘Limburgse lenen’ Monschau en Bütgenbach na te 
komen en daartoe als “borg” de Limburgse burcht 
Aarlen in te zetten.
Walram geeft in een akte van 24 maart 1270 aan, dat 
wegens de bereikte meerderjarigheid, hij de oorkonden 
over de in 1269 gemaakte afspraken aan graaf Hendrik 
zal bezorgen. Walram had de oorkonden als onderpand 
gehouden, mocht iemand zijn minderjarigheid en zijn 
‘bevoegdheid’ betwijfelen.  Op 1april 1270 werd de 
definitieve verkoopakte ondertekend. De akte van 8 april 
1270 beschrijft dat reeds 13000 Pond Turnosen aan 
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Walram was betaald en de graaf van Luxemburg nog een 
schuld aan Walram had van 12000 Pond Turnosen 
(Habets).  

Rond 1280 schijnt Walrams tante Jutta von Ravensberg 
naar haar familie in Tecklenburg (Westfalen) te zijn 
getrokken. Aan haar aanspraken op Monschau heeft ze 
haar hele leven vastgehouden. De Hertog van Limburg 
beleende de jonge Walram van Valkenburg met 
Monschau en Bütgenbach. Walram van Valkenburg-
Monschau stierf op 5 september 1302. Walrams tante 
Jutta, overleed  op 18 augustus 1302. 

Dirk III (?-1305; R.1302-1305)
Dirk volgt als oudste zoon Walram op als Dirk III heer 
van Valkenburg. en Reinoud wordt heer van Monschau-
Bütgenbach. Dirk was gehuwd met Johanna van Leuven, 
een dochter van Godfried van Leuven-Aarschot (†1253)
Dirk verkreeg op 25 juni 1302, het burgerschap van de 
stad Keulen en bekomt ook het schoutambt van de stad 
Aken. Op 16 juli 1305 overlijdt Dirk. Hij was ongehuwd 
en had geen kinderen. Hij wordt in Valkenburg 
opgevolgd door zijn broer Reinoud, wiens naam verwijst 
naar zijn oom Graaf Reinoud van Gelre. 

Reinoud (1283-1333; R.1305 – 1333) was getrouwd 
met Maria van Boutershem (1290-1317), dochter van 
Hendrik V van Boutershem en Marie de Hemricourt. 
Reinoud verwierf in 1305 het burgerschap van de stad 
Keulen en stelde in 1306 tegen betaling van 400 zilveren 
marken het schoutambt van de stad Aken veilig.  

Oorlog met Maastricht 

Rond 29 april 1311 vecht Reinoud een vete uit tegen de 
aartsbisschop van Keulen. Reinoud leidt echter een 
nederlaag tegen de aartsbisschop van Keulen bij 
Euskirchen en sluit op 10 november 1311 wapen-
stilstand. Ook werd een oplossing gevonden voor de 
vete, want op 23 februari 1313 sluit Reinoud zelfs een 
12-jarig verbond met de aartsbisschop. In december 
1313 zegt Reinoud de Prins-Bischop van Luik, Adolf 
van der Marck, zijn hulp toe in zijn strijd tegen enkele 
opstandige families in het Luikse. 

Als schout van Aken trachtte Reinoud te verhinderen dat 
Lodewijk van Beieren in Aken gekroond werd. Door 
tussenkomst van Gerard van Jülich, die reeds met zijn 
troepen Aken was binnengetrokken, werd Lodewijk van 
Beieren, door de aartsbisschop van Trier toch in Aken 
gekroond. Als dank  verkocht Lodewijk op 19 maart 
1315 voor 3000 Mark het schoutambt aan deze Gerard 
van Jülich. Het schoutambt van Aken was reeds vele 
jaren in ‘Valkenburgs’ bezit en aan Reinoud was op 4 
mei 1313 door Frederik van Oostenrijk de belofte 
gedaan de pandsom van het Akense schoutambt 
verhogen op 10.000 Mark, als vereffening voor 
Reinouds militaire hulp. 
De Valkenburgse heer werd uiteindelijk echter verslagen 
door Gerard van Jülich en Reinoud werd gevangen gezet 
op de burcht Nideggen. Tegen betaling van een hoog 
losgeld en het verzaken aan het schoutsambt werd 
Reinoud vrijgelaten. 

Om nieuwe inkomsten te hebben belastte Reinoud zijn 
onderdanen waarbij hij het vooral gemunt had op de 

Maastrichtenaren. Deze deden daarop hun beklag bij hun 
heer, de Hertog van Brabant. Reinoud vond, dat hij als 
heer van Valkenburg, het recht had,  om in het Land van 
Valkenburg, belastingen en tol te heffen. De Hertog van 
Brabant zag dat echter anders en verklaarde Reinoud de 
oorlog. In juni 1318 viel hij het Land van Valkenburg 
binnen. De Prins-Bisschop van Luik, eveneens heer van 
Maastricht, voegde zich met zijn troepen bij de hertog, 
dit wel uit eigen belang. De bisschop veroverde met een 
list het kasteel Borgharen,  reeds jaren Valkenburgs bezit. 
Ondertussen belegerde de Hertog de Valkenburgse stad 
Sittard, die zich na een heldhaftige strijd moest 
overgeven evenals Heerlen. Reinoud besloot tot een 
wapenstilstand,  waarbij zowel Sittard als Heerlen 
verloren gingen. 

Geruime tijd hield Reinoud zich aan zijn afgedwongen 
belofte, maar in 1322 hief hij wederom tol op de voor 
Maastricht belangrijke handelsweg door het Land van 
Valkenburg. De Hertog herinnerde Reinoud daarop aan 
zijn belofte en stuurde een Brabants leger richting 
Valkenburg. Rond juni 1323 begaf Reinoud zich daarop 
in vrijwillige gevangenschap naar Leuven. Door bemid-
deling van Jan de Blinde van Luxemburg, die ook 
koning van Bohemen was,  de Prins-Bisschop van Luik 
en de graaf van Holland, werd Reinoud op 26 november 
1325 weer in vrijheid gesteld.

Terug in Valkenburg legde hij wederom belastingen en 
tol op aan de Maastrichtenaren en poogde zelfs de 
Hertog van Brabant gevangen te nemen. Dit laatste 
mislukte, waarop de Hertog wederom een leger richting 
Valkenburg stuurde. Deze keer kon Reinoud echter 
rekenen op de steun van Jan de Blinde van Luxemburg, 
die troepen naar Valkenburg stuurde. Hierdoor was het 
Reinoud mogelijk om bij een treffen in juni 1327 ruim 
200 Brabantse troepen te verslaan. Op de terugkomst 
van deze veldtocht wachten de Maastrichtenaren 
Reinoud op en het kwam tot een onbesliste veldslag op 4 
juli 1327, de “Slag bij IJzeren”. 
De Hertog van Brabant kwam in augustus 1327 het Land 
van Valkenburg binnen en sloeg het beleg van het kasteel 
en stad Valkenburg. Op 10 augustus 1327 doet Reinoud 
een uitval waarbij de belegeringsmachines van de 
Hertog geheel worden verwoest. De Hertog laat daarop 
nieuwe komen uit Brabant. De Hertog liet een dam 
opwerpen in de Geul, waardoor de stad onder water liep. 
Op 9 oktober 1327 komt Jan de Blinde van Luxemburg 
naar Valkenburg  bemiddelen, doch zonder succes. 
Daarop ver-zoekt hij de graaf van Jülich, bondgenoot 
van Brabant,  te bemiddelen. Dit resulteerde in een 
wapenstilstand tot 24 juni 1328, waarna Valkenburg 
werd ontmanteld (Habets). 

Speelbal van de Buren

Als laatste heer van Valkenburg uit het huis Kleve 
volgde Dirk IV (1291-1346; R.1333-1346) zijn broer op 
in 1346 en bleef dit tot aan zijn overlijden op 9 augustus 
1352. Delen van Valkenburg kwamen later bij Limburg. 
Ook de graven van Hochstaden en Daelhem kwamen 
hiermee in aanvaring, evenals de graven van Gelre, die 
enige rechten hadden in enkele gebieden. Nadat de 
laatste heer van het Land van Valkenburg, Jan, in 1352 
overleden was zonder nakomelingen, kwamen gedeelten 
van dat land en van de rechten van de heren van 
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Valkenburg in de jaren 1364, 1365 aan de hertog van 
Brabant. Zijn erfenis ging over op zijn vijf zusters nl. 
Philippa, Maria, Beatrix,  Margaretha en Elisabeth. Doch 
er waren mannelijke leden van het huis Valkenburg, die 
eveneens aanspraak maakten op Jan's erfenis.
Op de eerste plaats Jan van Valkenburg,  heer van Born, 
zoon van Walram de Rossige en dus oom van Jan laatste 
heer van Valkenburg. Verder diens neef Walram, graaf 
van Sponheim, zoon van Elisabeth van Valkenburg en 
van Simon graaf van Sponheim. Jan van Valkenburg, 
heer van Born, beweerde dat Valkenburg een Rijksleen 
was en niet aan vrouwen kon overgaan.

Eisden was oorspronkelijk een heerlijkheid van de bis-
schoppen van Luik. In  1214 gaf bisschop Hugues de 
Pierrepont Eisden  aan Walram, zoon van Hendrik III 
hertog van  Limburg, die, nadat hij in 1221 hertog van 
Limburg was geworden, te Eisden de heerlijke rechten 
uitoefende. In 1288 kwam Limburg aan Brabant en Jan 
III, hertog van Brabant gaf Eisden als  Limburgs leen in 
1334  na de Vrede van Amiens in leen terug aan Dirk IV 
van Valkenburg, zoals diens  voorgangers het in leen 
hadden gehad. 
Heerlen, in 1049 een allodiaal bezit van Udo van Toul 
van Karolingische oorsprong en was een karolingisch 
domein. Uit  het geslacht der graven van Ahr, dat van 
Segelboden, een broer van genoemde Udo, afstamt, is  in 
1121 Theodericus, graaf van Ahr, als  eerste bezitter van 
Heerlen vermeld. Het geslacht van Ahr splitste zich in 
twee takken nl. in die van Hochstaden en in die van 
Wickrade. Het eerstgenoemde geslacht  kwam in het bezit 
van Heerlen. Tijdens een gewapend conflict tussen graaf 
Koenraad II van Hochstaden, aartsbisschop van Keulen, 
en Hendrik II, hertog van Brabant, waarin Dirk II, graaf 
van Hochstaden, zich  mengde, werd Heerlen veroverd en 
verwoest door de hertog in 1239.

De oudste zuster van de laatste heer van Valkenburg, 
Phillippa, werd einde 1352 met Valkenburg door de 
keizer beleend en huwde in 1352 Hendrik van 
Vlaanderen, heer van Ninhoven (Ninove). Om de 
schulden van Jan, laatste heer van Valkenburg, te delgen, 
leende Hendrik van Vlaanderen als man van Phillippa 
21000 gouden schilden van Reinoud van Schönau. In 
1353 verkocht Margaretha van Valkenburg, vrouwe van 
Schönecken 1/3 deel van de "burch ind stat zu Valkin-
burch" waarop ze meende recht te hebben, aan Hendrik 
van Vlaanderen en Philippa van Valkenburg. 
Hierna moet een deel van Valkenburg in werkelijk bezit 
gekomen zijn van genoemde Reinard, want op 1 april 
1354 beleent keizer Karel IV genoemde Reinard met 
Valkenburg. Vervolgens verkopen Hendrik van Vlaan-
deren en zijn echtgenote op 20 april 1354 het door hen 
op 1 mei 1353 van Margaretha van Valkenburg, vrouwe 
van Schönecken, verkregen 1/3 van de nalatenschap van 
haar broer Jan van Valkenburg aan Reinier van Schönau.
Op 28 april 1354 verkoopt Hendrik van Vlaanderen 
Valkenburg, Mondschau,  Butgenbach, St.  Vith, Eus-
kirchen, Heerlen, Meerssen en Eisden, door Phillippa 
van Valkenburg bij hun huwelijk aangebracht, aan 
Willem I, graaf van Jülich.

Op de Rijksdag te Metz verhief de Rooms koning, Karel 
IV, Valkenburg op 25 december 1356 tot graafschap en 
beleende hij Willem van Jülich. Jan van Valkenburg, 
heer van Born,  stierf op 3 maart 1356 en werd 
opgevolgd door zijn zoon Walram. Deze laatste was niet 

akkoord en verzette zich met de wapens tegen de hertog 
van Jülich. Begin 1357 is een wapenstilstand gesloten. 
De partijen in deze waren Walram graaf van Sponheim 
en Walram van Valkenburg enerzijds en Willem graaf en 
sinds 25 december 1356 hertog van Jülich, anderzijds. 
Toch bleven de vijandelijkheiden voortduren.
De omvang van de kern, nadat de Heinsbergers heren 
van Valkenburg waren geworden, wordt duidelijk uit een 
charter van 1364. In die oorkonde worden de geschillen 
betreffende Valkenburg behandeld tussen de hertog van 
Jülich en Walram van Valkenburg, heer van Born, en ze 
eindigt met de verpanding van o.a. de heerlijkheid 
Valkenburg door de hertog van Jülich aan hertog van 
Wenceslas van Brabant.

De hertog van Jülich werd door een keizerlijke gunst van 
Karel IV, graaf van Valkenburg in 1356, maar kon het in 
feite nooit in handen nemen. Wel verkocht hij het voor 
51,778 ‘vieux-écus’  aan Wenceslas. Deze moest tot in 
1378 wachten om het effectief recht te verkrijgen. In 
1386 werd de toenmalige drossard Jan, heer van 
Gronsveld, vermoord. Johanna van Brabant, die deze 
landen als weduwegoed bezat en rechtens aan de hertog 
van Luxemburg, benoemde twee jaren later zijn broer 
Hendrik. De hertogin zal in 1369 aan haar neef Filip de 
Stoute de rechten van terugkoop schenken, ook van het 
beheer van Valkenburg. Gronsveld behield wel het 
financieel recht, zodat Valkenburg bij de dood van 
Johan-na ontsnapte aan de hertogen van Brabant. 
(Uyttebroeck)  Niettegenstaande de rechtelijke 
uitspraken kwam hiervan niets terecht. 
Tenslotte verkocht Jan van Broekhuizen, heer van 
Wickrade, aan wie de rechten der Hochstadens op 
Heerlen waren overgegaan, genoemde rechten op 7 
december 1378 aan de hertog van Brabant. Door deze 
overdracht werd Heerlen in zijn geheel met het Land van 
Valkenburg verenigd.

Immers keizer Karel IV gaf op 3 april 1359 aan 
Wenceslas, hertog van Brabant, en Dirk graaf van Loon, 
opdracht een vrede te bemiddelen.  Walram, graaf van 
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Sponheim had op 9 november 1358 zijn aanspraken op 
Valkenburg geformuleerd. Op 19 april 1359 doen de 
scheidsmannen een uitspraak. Op 4 april 1359 had keizer 
Karel IV de hertog van Jülich bevestigd in het bezit van 
Valkenburg. Walram evenals Phillippa bleven echter op 
hun rechten staan en op 23 december 1362 deed de 
keizer een uitspraak in dit geschil. Hij bepaalde dat 
Phillippa haar brieven, rechten en vorderingen aan 
Walram zou afstaan. Hiervoor werd een financiële 
regeling opgesteld. 
Philippa had wel de oude rechten en die welke haar door 
een uitspraak van de hertog van Gelre op 22 maart 1360 
waren toegewezen bij de scheiding (van goederen?), 
tussen haar en haar echtgenoot Hendrik van Vlaanderen, 
op 11 maart 1364 aan Brabant overgedragen.  Het betrof 
hier niet alleen rechten op Valkenburg doch ook op 
Mondschau, Bütgenbach, Euskirchen en St. Vith.
Wenceslas verkreeg verder op 11 mei 1364 het aandeel 
van Beatrix van Valkenburg en dat van Maria van 
Valkenburg, abdis van St.  Aldegonde in Maubeuge, en 
die van Dirk van Brederode, echtgenoot van eerstge-
noemde en van diens zonen Reinoud, Willem en 
Walram.

Intussen had Willem, hertog van Jülich op 8 maart 1364 
zijn aandeel in Valkenburg, nl. het huis en wat daartoe 
behoorde nl. Valkenburg, Oud-Valkenburg en Houthem 
verpand aan Walram van Valkenburg,  heer van Born. 
Op 8 november 1364 verpandde de hertog Willem van 
Jülich, het bovengenoemde aan de hertog Wenceslas van 
Brabant. Alleen Walram bleef zijn rechten verdedigen. 
Na een samenkomst van hem en hertog Wenceslas in 
1365 te Maastricht, waarbij men niet tot overeen-
stemming kwam, werd het geschil voorgelegd aan de 
Landvredebond tussen Maas en Rijn. Deze bepaalde op 
19 juli 1365, dat Walram de hertog in het bezit moest 
laten van Valkenburg en dat Walram alle belastingen die 
hij met geweld geheven had zou moeten teruggeven. 
Door de verkoop van zijn rechten te Heerlen op 7 
december 1378 door Jan van Broekhuizen, heer van 
Wickrath aan hertog Wenceslas kwam het Land van 
Valkenburg geheel in het bezit van Brabant.

Voortaan voerde de hertog van Brabant de titel van heer 
van het Land van Valkenburg. Het bleef als afzonderlijke 
bestuurs-eenheid bestaan onder door de hertog 
aangestelde ambtenaren, en bestuurd door de hogere 
Brabantse instellingen te Brussel.  De eerste Brabantse 
drossaard was Reinard Thoreel van Berne, die dit ambt 
reeds vóór 24 augustus 1364 uitoefende.
Na het overlijden van Hertogin Johanna op 1 december 
1406, hebben de hertogen van Luxemburg pogingen 
gedaan om het Land van Valkenburg in handen te 
krijgen. Tussen 1 december 1406 en 23 november 1407 
gaf de hertog Louis van Orleans, broer van de franse 
koning, Karel, een instructie om het Land van 
Valkenburg in bezit te nemen. De overleden hertogin 
Johanna had deze landen als weduwengoed bezeten, 
maar ze zouden rechtens aan het hertogdom Luxemburg 
behoord hebben.
Reeds op 3 januari 1407 heeft de gevolmachtigde van 
Lodewijk, hertog van Orleans, aan de kastelein 
(drossaard) van het kasteel Valkenburg  bekend gemaakt, 
dat door het overlijden van Johanna hertogin van 
Brabant, die Valken-burg bezat als weduwegoed, dit land 
weer aan de hertog van Luxemburg gekomen is.  Verder, 

dat hij aan Gerard van Bastenaken, de proost van 
Durbuy, Thierry de Trinal, opgedragen had een en 
ander voor de hertog van Orleans in bezit te nemen.
Wanneer Antoon van Bourgondië aan het bewind komt, 
normaliseert de situatie zich. Drossaard wordt Jan, heer 
van Wittem, maar wordt in 1415 vervangen door  
Frederik van Möhrs, graaf van Saarwenden. Alles bij 
mekaar was Valkenburg eerder een ‘theoretisch’ bezit 
van de hertogen van Brabant. Later deed Elisabeth van 
Görlitz, weduwe van Antoon van Bourgondië en 
goeverneur van Brabant, in 1435 afstand van de 
pandstelling van het Land van Valkenburg ten voordele 
van Filip de Goede. 

Bronnen: 
Uyttebroeck 
http://time.mystiek.net/landen_overmaas.htm (auteur niet 
gekend)
http://www.vestingstadvalkenburg.nl (Marc Habets)

Het LAND van 'S HERTOGENRADE  

Het gebied Herzogenrath (Rolduc) was gedeeltelijk 
gelegen in Jülichgau en in de Maasgouw, langs de rivier 
de Worm.
De naam Rolduc stamt uit de napoleontische tijd en is 
een samentrekking van Rode le Duc, Frans voor 's-
Hertogenrade.

In 1104 besloot een jonge priester, Ailbertus van Antoing, 
samen met twee gelijkgezinden  het klooster in Doornik te 
verlaten. Ze migreerden naar het  land van Rode (Kerkrade/'s-
Hertogenrade) om daar een Augustijns klooster te stichtten op 
het land van  Adelbert, graaf van Saffenberg aan de Ahr. Dit 
vormt het begin  van de latere abdij Rolduc in  het Land van 's-
Hertogenrade.
In 1106 begon hij samen met Embrico van Mayschoss met  het 
bouwen van een crypte die in 1108 voltooid was. Ze legden 
samen de fundamenten van de kloosterkerk die in 1209 gereed 
kwam. Na onenigheid over de verdere bouw besloot Ailbertus 
in  1111 weg te gaan. Hij stierf in het  jaar 1122 te Sechtem bij 
Bonn.

Aanvankelijk behoorde het aan de graven van 
Saffenberg,  met stamslot aan de Ahr.  Heer was toen 
Adelbertus van Saffenburg (c1040- 1110).
Het gebied omvatte toen 's Hertogenrade met Merkstein 
en Kerkrade met de in 1104 gestichte abdij Kloosterrade. 
Later breidde deze kern zich uit om het Land van 's 
Hertogenrade te vormen. In 1219 heeft Hendrik III, 
hertog van Brabant, de mansionarii (cijnsplichtige 
boeren) van de kerk van Rolduc, in het gebied van Rode 
wonende, vrij verklaard van alle belastingen aan hem 
verschuldigd. Deze belasting schonk de hertog toen aan 
het Maria-altaar te Rolduc. Op grond van deze 
ontheffing is het oude Rode in 1219 een vrijheid 
geworden is.
De oudst bekende heren van 's Hertogenrade waren de 
graven van Saffenberg wier stamslot aan de Ahr lag.  De 
oudst bekende was Herman (1056-1075). Hij werd 
opge-volgd door zijn zoon Adelbertus (c1040-1110) 
gehuwd met Mathilda NN. Hun zoon Adolf (c1104- 
c1158) had Margaretha van Schwarzenberg tot 
echtgenote. Van dit laatste echtpaar zijn drie kinderen 
bekend, waarbij een dochter Mathilde. Bij de verdeling 
der ouderlijke goederen kreeg zij het Land van 's 
Hertogenrade. Door haar huwelijk in 1136 met Hendrik 
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II,  hertog van Limburg,  bracht zij 's Hertogenrade in dit 
laatste huis. Het bleef Limburgs bezit tot de slag van 
Woeringen in 1288. Van 1136 tot 1288 had 's 
Hertogenrade dezelfde heren als het hertogdom 
Limburg.

Later zou dit in leen gegeven worden aan de hertog van 
Limburg door de prinsbisschop van Luik in 1313. 
Dochter Mathilde erfde het land van Herzogenrath van 
haar vader Adolf, graaf van Saffenberg. Zij huwde 
Hendrik II, hertog van Limburg zodat Herzogenrath 
Limburgs bezit werd. 
De heerlijkheid kwam evenals het hertogdom Limburg 
aan Wenceslas. In 1357 werd ze weer uitgeleend aan 
Godard Vander Heyden , omwil le van een 
schuldvordering van 2000 ‘vieux-écus’. Van 1382 tot 
1406 ontsnapt Herzogenrade aan de rechtstreekse 
controle van de hertogen van Brabant evenals Limburg.
Antoon benoemt in 1412 Gerard van Hoemen,  burg-
graaf van Odenkirchen, tot kasteelheer, mits een aantal 
voorwaarden. In 1420, na Frambach van Birgel, wordt 
Werner van Pollandt,  heer van Breitenbende, drossaard 
van Herzogenrade. Beiden waren evenwel niet akkoord 
met de financiële voorwaarden, zodat het beheer 
overging naar de heer van Heinsberg, die in 1425 de 
voorwaarden aanvaarde. Gedurende twee eeuwen bleef 
het aan de familie Heinsberg,  tot ze via een erfenis 
overging aan de hertog van Jülich. Slechts vanaf 1609 
kwam Hertogenrade terug aan Brabant (Uyttebroeck).

Het GRAAFSCHAP DAELHEM  

Daelhem is een gebied gelegen in Luihgau. De geogra-
fische duiding van het gebied is zeer onzeker.  Het 
kasteel van Daelhem, omspoeld door de rivieren de 
Berwine en de Bolland, lag aanvankelijk in het land 
genoemd van 's Gravenvoeren, een Karolingse palts. Het 
kasteel was ge-bouwd door paltsgraaf Herman I van 
Luxemburg, graaf van Gleiberg (c1015-1075), zoon van 
Frederik 1 van Luxemburg. De laatst gekende graaf 
Godfried overleed in 1065. Er waren enkel dochters als 
erfgenamen De zuster van Godfried, Irmtrud van 
Wetterau-Gleiberg (?) was gehuwd met Frederik I van 
Luxernburg. Deze nam haar aandeel in de ouderlijke 
goederen, gelegen in de Luihgau, door haar huwelijk 
met een Luxemburger, terug. Palts-graaf Herman, beho-
rende tot het laatstgenoemd huis bouwde het kasteel 
Daelhem. Vermoedelijk is het Land ontstaan uit de oude 
Karolingische palts 's Gravenvoeren.
Het bouwen van het kasteel van Daelhem in 1080 was 
de reden dat Daelhem de naam werd van het Land, later 
graafschap, dat tot dan toe 's Gravenvoeren werd 
genoemd.
Waarschijnlijk was het bouwen van het kasteel Daelhem 
een gevolg  van de verdeling van het Land tussen de 
leden van het Luxemburgse huis. 
Men veronderstelt dat de opvolger van Herman in 
Daelhem een zoon van Koenraad den jongere broer van 
Herman, eveneens Koenraad genaamd, moet geweest 
zijn. Deze laatste komt als heer van Daelhem voor in 
akten van 1108-1128. Hij werd opgevolgd door Willem, 
die als heer voorkomt in akten van 1146, 1151 en 1152. 
Dan komt nog een Koenraad van Daelhem voor in een 
akte van 1160, zonder verdere aanduiding waarvan men 
veron-derstelt,  dat deze ook heer van Daelhem geweest 
zou zijn.

 In de tweede helft van de 13e eeuw verschijnen de 
graven van Hochstade als bezitters van Daelhem, 
waarop het de naam van graafschap krijgt. Het is niet 
bekend hoe de van Hochstaden Daelhem verkregen. Als 
nazaten van Frederik van Luxemburg bezaten de 
hertogen van Limburg een groot deel der Luigouw. Zij 
waren verwant aan de heren van Daelhem en zouden dit 
geërfd hebben van de laatste heer, hetzij van Willem, 
hetzij van Koenraad.
De hertogen van Limburg waren de vertegenwoordigers 
van de graven van Luxemburg en zouden het geërfd 
hebben van de laatste heer,  hetzij van Willem, hetzij van 
Koenraad. Dirk 1 (Thierry) van Hochstade huwde een 
dochter van Godfried II van Brabant en werd de eerste 
graaf  van Daelhem. Twee zonen zijn bekend: Lotharius 
die het graafschap overnam van 1191 tot 1237 en 
Koenraad,  de aartsbisschop van Keulen, die de bouw 
van de Dom begon. Dirk II, zoon van Lotharius volgde 
hem op. Hij koos partij voor de aartsbisschop, zijn oom, 
in zijn strijd met de hertog van Brabant (Hendrik II). De 
vesting Daelhem werd ingenomen door de hertog van 
Brabant (Hendrik II). Dirk II werd gedwongen afstand te 
doen van het graafschap, wat uiteindelijk gebeurde door 
een Acte in Roermond. De hertog van Brabant, noemde 
zich van dan af ook graaf van Daelhem. 
De zoon van Lotharius, Dirk II, volgde zijn vader op in 
1237. Twee jaar later mengde hij zich in de strijd tussen 
de hertog van Brabant, Hendrik II en de aartsbisschop 
van Keulen, Koenraad van Hochstade en koos de partij 
van laatstgenoemde, zijn oom. Hertog Hendrik viel in 
het Keulse doch moest zich terugtrekken. Niettemin 
belegerde hij de vesting Daelhem, die hij eerst na negen 
weken in de winter van 1239 innam.

Dirk II, graaf van Daelhem, deed alle moeite om 
Daelhem terug te krijgen. De Brabantse hertog behield 
echter deze vesting en Dirk was in 1244 gedwongen 
afstand te doen van stad en land van Daelhem. Dit 
geschiedde in een te Roermond op 23 februari 1244 
gesloten overeenkomst.
Van nu af aan konden de hertogen van Brabant zich 
graaf van Daelhem noemen. De Limburgse bezittingen 
in het graafschap Daelhem verkreeg Hertog Hendrik III 
van Brabant op 20 maart 1258 van Walram IV hertog 
van Limburg. Zij verenigden dit graafschap niet met hun 
hertogdom doch lieten het evenals de andere Landen van 
Overmaas als gebied met een eigen bestuur onder 
toezicht van door hen aangestelde ambtenaren bestaan.  

Op 23 februari 1244 sloten hertog Hendrik van Brabant 
en Dirk II,  graaf van Hochstaden en heer van het Land 
van Daelhem, te Roermond een overeenkomst waardoor 
een einde kwam aan het conflict.  Daarin werd bepaald, 
dat Dirk van Hochstaden het kasteel van Daelhem met 
alles wat daartoe behoorde aan de hertog zou afstaan. 
Hier tegen schonk de laatstgenoemde een rente van 100 
Keulse marken aan Dirk. Als onderpand voor deze rente 
stelde de hertog voor de ene helft zijn allodium te 
Heerlen en voor de andere helft goederen tussen de Ahr 
en de Ruhr tot onderpand. Bovendien schonk de hertog 
een som van 2000 Keulse Marken aan Dirk. 
Tengevolge van de scheidsrechtelijke uitspraak door de 
koning van Frankrijk op 27 augustus 1334 te Amiens 
gedaan in het geschil van de verbondenen, waartoe ook 
Dirk heer van Valkenburg behoorde, tegen Brabant, werd 
de toestand zoals die vóór de oorlog was, hersteld. 
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De heerlijkheid Daelhem werd in december 1386 uitge-
leend aan Reinout III,  heer van Schoonvorst. Ze werd 
teruggekocht door Filip de Goede in december 1393 en 
kwam in 1406 terug aan hertog Antoon bij zijn aan-
stelling. Jan IV leende het terug uit in 1418 aan Reinout 
van Berg. Drie jaar later in 1421 neemt Filip van St.Pol 
het terug en gaf het door aan Engelbert van Nassau, die 
het zou houden tot in 1425. Alsdan kwam het terug in 
het bezit van Reinout (Uyttebroeck).

WASSENBERG

Wassenberg wordt voor het eerst in 1020 als plaats 
genoemd. De burcht Wassenberg bestaat echter al 
aantoonbaar langer. Deze was waarschijnlijk gebouwd 
op een Romeinse vesting.
In 1273 verkreeg Wassenberg stadsrechten, die in 1372 
bij een gemeentelijke herindeling bevestigd werden.

Het enig domein aan de OverMaas met een hypotheek 
bij het aantreden van Johanna, werd vrijgemaakt in 
1368, maar in 1371 werd het opnieuw verpand voor een 
bedrag van 4000 moutons aan Jan van Mierlaar.  Wel 
had vanaf oktober 1375 Jan, heer van Gronsveld, ook 
enkele rechten aldaar verkregen als uitbetaling van 
schulden.  Hij werd later de enige leenheer. In 1366 
gingen de rechten over aan zijn broer Hendrik.
Bij de dood van Johanna van Brabant kwam het opnieuw 
aan Brabant en vanaf 1406 beleend door Antoon aan Jan 
van Schoorvorst als kasteelheer. In 1411 gaf Antoon het 
door aan Jan van Loon,  heer van Heinsberg,  met het 
vruchtgebruik ervan. In 1412 en 1419 werd nieuwe 
voorwaarden opgelegd ingevolge nieuwe verpandingen  
(Uyttebroeck).
(zie ook het hoofdstuk graafschap Gelre)
------------

Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der Vorsten-
Families in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen’

Politieke kaart van het Hertogdom Limburg
Overgenomen uit wikipedie.org/wiki/Fichier:Carte-Duche-limbourg.jpeg
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Kaart van het grondgebied van Limburg, in de 17e eeuw
Uit Jappe Alberts, Geschiedenis der Beide Limburgen,1983
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