
PALTSGRAVEN - PALEISGRAVEN
Het Ontstaan van de Rijnpalts

Het woord Pfaltz heeft een latijnse oorsprong en gaat 
terug tot het gebouw dat keizer Augustus bouwde op de 
Mons Palatinus in Rome. Dit gebouw of keizerslot kreeg 
de naam Palatin, vanwaar Pfaltz,  palais, palace, paleis, 
pallast en palts.

De Merovingers verdeelden hun land op in gouwen. 
Voor de paltsstreek werd het Speyergau, Wormsgau, 
Bliesgau en Nahegau. In deze streek was tot 1125 het 
Salische geslacht in mannelijke lijn de heersende 
familie. Wanneer vanaf 1024 de Saliërs tot Duitse 
keizers werden gekozen, ontwikkelde de Palts zich als 
centrum van het Rijk. In die tijd werden vele burchten 
gebouwd, meer dan in enig ander gebied.

De Frankische koningen, de Karolingers en de Duitse 
keizers bouwden ook paltsen,  waarvan de beroemdste 
die van Aken is. Het Duitse Rijk had geen hoofdstad 
maar meerdere paltsen,  waarin de keizer zijn intrek nam 
bij zijn rondreizen.  Andere gekende paleizen zijn die van 
Goslar en Ingelheim.
De paltsen werden beheerd door een paltsgraaf.  Aken 
was daarbij de belangrijkste. De paltsgraaf was zowel 
vertegenwoordiger als stadhouder van het Rijk. Bij de 
dood van de keizer nam hij de lopende zaken waar, 
bewaarde de insigna en organiseerde de verkiezing van 
de nieuwe keizer1 .

In tegenstelling tot de andere hertogdommen van 
Beieren, Saksen en Franconië, is de Rhein-Palts niet 
voortgekomen uit een afgelijnd territorium verbonden 
met een volkstam. Een aantal territoria was hier 
rechtstreeks afhankelijk van de keizer en werd daadwer-
kelijk beheerd door een paltsgraaf (kroongoed). Naast 
het beheer van het paleis moest ook de omgeving 
bestuurd worden en moest hij de rechtspraak aldaar in 
naam van de keizer uitvoeren, als waarnemend rechter. 
Dit alles maakt de oorsprong van de Rheinpaltz eerder 
wazig. Daarenboven had de paltsgraaf zelf ook een 
aantal goederen in bezit en kon hij er andere verwerven. 
In de vier grote hertogdommen Beieren, Saksen,  Fran-
conië en Zwaben werd wel een soort supervisieorgaan 
ingesteld. De palts aan de Rijn bleek eerder ‘onaf-
hankelijk’,  en werd de voornaamste. Daar bleef het een 
soort kanselarij van de keizer. De latere landnaam 
‘Rheinland-Pfaltz’ werd ontleend aan het ‘prestige’ van 
de paltsgraven. Zij hadden de hoogste jurisdictie en een 
beheersfunctie. 

In de loop der tijden ging het ambt van paltsgraaf 
geleidelijk over in het hertogdom zelf. Tevens ging in 
Saksen of Zwaben dit over naar het huis van de graven 
van Wurtemberg en in Beieren aan de Wittelsbachers, 
die na de val van Hendrik de Leeuw, het paltsgraafschap 
al-daar waarnamen.

De aanzet van het territorium van de Palts was de over-
name van verschillende voogdijen. De voogdij Lorsch 

was op het einde van de 11e eeuw-begin 12e eeuw van 
de familie Berthold. Zij is dan bij erfenis overgegaan 
naar de graven van Henneberg. Vervolgens ging zij in 
1160 naar de paltsgraaf Konrad, tengevolge zijn 
huwelijk met Irmgard van Henneberg.
De Stiftvoogdij van Worms was in het bezit van de 
graven van Saarbrücken. Als zoon van Agnes van 
Saarbrücken (zie genealogie) verwierf Konrad hierover 
de voogdij.
Wat men de paltsstreek noemt is een gebied waar de 
paltsgraven verschillende gouwen in hun bezit hadden. 
Zij lag grotendeels aan de linker oever van de Midden-
Rijn. Derhalve hoorde ze bij het hertogdom Lotharingen.

Functie der Paleisgraven en Evolutie

De oorspronkelijke functie van de titel paltsgraaf, 
waarvan er één was in elk stamhertogdom’  van het 
OostRijk, is  niet  duidelijk gekend, maar loopt zeker terug 
tot het karolingisch, zelfs merovingisch  tijdvak. Het staat 
vrijwel zeker in verband met de huishouding en het hof 
van elk koninklijk paleis.
Na enige tijd werd het eerder een hoogwaardigheidstitel 
die zelfs erfelijk  werd.  Verbonden aan het geografisch 
gebied kregen de families de naam van dit gebied waar 
de functie werd uitgeoefend.
De paltsgraven aan de Neder-Rijn werden aanvankelijk 
geässocieerd met het hertogdom Lotharingen, waar de 
meeste titularisssen waren begoed. In de loop van de 
eerste helft van de twaalfde eeuw werden de paltsgraven 
ingevolge een historische evolutie gemeld als  paltsgraven 
een de Rijn. In deze periode was de oorspronkelijke 
functie van de paltsgraaf volledig vervallen en kwamen 
ze ‘op gelijke hoogte’ als de graven van andere gebieden.
Naast een juridische functie in de ‘provincie’ hadden zij 
ook een administratieve functie, als orde in het  paleis-
huishouden, daarna in het  betrokken gebied, anders 
gesteld een evolutie van  hofambtenaar naar provincie-
ambtenaar. Tijdens het bewind van Hendrik I wordt een 
palatinus comes Godfried vermeld in Lotharingen, broer 
van aartsbisschop Wigfrid van Keulen. In dezelfde 
periode worden de andere paltsgraven benoemd. In 
Lotharingen geldt Hermann I  als de stamvader der 
lotharingische paltsgraven (R.989-996), daar inmiddels 
het ambt erfelijk werd gemaakt, ook in de andere 
hertogdommen.
Zij krijgen de jurisdictie, een miltaire taak en worden ook 
meestal als voogd aangesteld van een aantal abdijen. 
Zodoende krijgen ze progressief meer territoriale 
machten. Zij blijven het paleis-management behouden 
evanls van de wouden, die in die tijd zeer uitgebreid 
waren. Op het einde van de 10e eeuw zijn de meeste van 
die wouden als allodiaal bezit overgegaan naar de 
paltsgraven. Later kregen zij ook het toezicht op de 
wegen. In die zin kan men begrijpen waarom zij  hun 
burchten bouwden op strategische plaatsen langs de 
hoofdwegen. Tenslotte kregen ze vermoedelijk ook het 
toezicht en bewaarplicht van de koninklijke regalia 
(Gerstner).

1 Men zou kunnen stellen dat de paltsgraven ‘opvolgers’ waren van de merovingische hofmeiers.



De inlijving van Lotharingen bij het Verdrag van 
Ribemont in 880 in het Oostrijk bracht voor Lotharingen 
een verplaatsing met zich mede van het Centrum van het 
Rijk naar het Oosten en wel naar Regensburg. In die 
optiek kan de benoeming van Zwentibold (895) tot 
koning van Lotharingen worden begrepen.
De ‘vorsten’ van Lotharingen, in het Land tussen Maas 
en Moezel, verkozen hun eigen weg te gaan. Een 
voorname reden was hun aversie, zoniet vijandschap, 
tegenover de Konradiners. Zij waren hun voormalige 
opdringerigheid in Lotharingen niet vergeten. Verder 
hadden de vorsten nog een zekere aanhankelijkheid 
tegenover de Karolingers, van wie ze zelf ook afkomstig 
waren. Daarom zochten ze toenadering tot Parijs,  tot 
Karel de Eenvoudige. Deze benoemde dan zijn neef 
Wigerich  als ‘afgevaardigde beheerder’, en verleende 
hem de titel van paltsgraaf in Lotharingen. Wigerich 
overleed kort na 916. Zijn zonen waren nog veel te jong 
om hem op te volgen, maar wie hem opvolgde is niet 
bekend, laat staan dat er een opvolger werd aangeduid. 
Alleszins waren de zonen van Reginald Langhals, 
Giselbert en Reginald II, de feitelijke machthebbers in 
dit gebied. Toch wenden ze zich rond 925 naar het 
Oostrijk, na de afzetting van Karel de Eenvoudige en de 
verkiezing van Robrecht van Bourgondië, die ze niet 
wensten te erkennen.
Keizer Hendrik I laat zijn dochter Gerberga trouwen met 
Giselbert om hem beter aan zich te binden. Hij zou ook 
een paltsgraaf hebben aangeduid, een zekere Godfried, 
die volgens Renn, een broer moet zijn van aartsbisschop 
Wigfried van Keulen (R.924-933). Hij zou ook de vader 
kunnen zijn van de eerste hertog van Neder-Lotharingen.

De Ezzonen

Het zelfstandige Lotharingische-Frankische paltsgraaf-
schap ging een eigen weg. Hier was dus geen echt 
hertogdom, zodat de opdracht voor de paltsgraaf hier 
luidde beheer en rechtspraak uit te oefenen.
De machtige Lotharingische paltsgraven verplaatsten 
hun residentie van Aken naar Düren, vervolgens naar 
Tomburg bij Rheinbach. Hier resideerde gedurende meer 
dan 100 jaren het machtige paltsgraaf-geslacht der 
Ezzonen2  . Hun meest beroemde man was paltsgraaf 
Ezzo die dan niet alleen paltsgraaf was maar ook 
gouwgraaf voor  Ahrgau en van de naburige Mayergau, 
Avelgau, Bonngau, Eifelgau, Zulpichgau en vele andere. 
Ook bezaten de Ezzonen uitgebreide voogdijrechten 
over kerken en kloosters tussen Rijn en Moezel. Zo 
hadden ze ook het voogdijrecht op het aartsbisdom Trier. 
Zwaartepunten waren het romeinse Castrum te Bonn 
(Bonna) en in Zülpich, de burcht van Tomburg bij 
Rheinbach en die van Cochem en Klotten in de vallei 
van de Moezel. In 1023 stichtten Ezzo en zijn 
echtgenote Mathilde het klooster van Brauweiler.

De oudst gekende Lotharingische paltsgraven konden 
sinds 926 tot de hofhouding van de keizer gerekend 
worden. Hun familiebanden hadden hen daarbij een 
zeker aanzien gegeven. Zo was Ezzo gehuwd met 
Mathilde, een dochter van keizer Otto II.  Dit aanzien 
bracht keizer Hendrik III er toe een zoon van Ezzo te 

benoemen tot hertog van Zwaben en tevens het ambt van 
paltsgraaf over te dragen aan diens neef Hendrik 
Furiosus.

De tweede zoon van Ezzo, Otto,  volgde hem in 1035 op. 
Tien jaren later werd hij hertog van Zwaben en werd 
opgevolgd door zijn neef Hendrik I. Hij resideerde ook 
in Tomburg. Tegen zijn belangrijkste ‘rivaal’,  de aarts-
bisschop Ano van Keulen, bouwde hij op de 
Michelsberg een ‘bolwerk’, maar moest die later 
prijsgeven. De aartsbisschop bouwde het om tot een 
Benediktijnen-klooster. Ook de stamburcht Tomburg 
ging naar KurKeulen over. Zijn zoon en opvolger 
Herman II bezat wel vele eigendommen tussen Ahr en 
Moezel. Hij resideerde zeer waarschijnlijk op het 
Kaiserpalts van Sinzig over Rheineck. Tijdens de 
investituurstrijd was hij trouw aan de keizer, maar hij 
werd evenals de keizer in de ban geslagen. Hij overleed 
in 1085.

Hendrik II, van het huis Luxemburg-Gleiberg, graaf van 
Laach, volgde hem op. Hij was een bloedverwant van de 
graaf van Are en bouwde een palts aan de oostelijke 
oever van het meer van Laach. Hij noemde zich de 
eerste paltsgraaf aan de Rijn. Hij was gehuwd met 
Adelheid van Orlamünde, weduwe van paltsgraaf 
Herman3. Daar stichtte hij in 1093 het Benediktijnen-
klooster van Maria Laach, waar hij begraven werd. Bij 
zijn dood (1095) was zijn stiefzoon Siegfried van 
Ballenstedt nog minderjarig, zodat het ambt werd 
toevertrouwd aan Hendrik III van Limburg.
H.Renn heeft vele argumenten die er op zouden wijzen 
dat Herman van Laach een zoon moet zijn van Herman 
van Gleiberg,  en dus een kleinzoon van hertog Frederik 
van Luxemburg. Herman van Laach is derhalve iemand 
van het Luxemburgs huis.

Wanneer Herman van Laach in 1095 overlijdt, zal zijn 
adoptieve zoon Siegfried hem normaal opvolgen. De 
familie der Luxemburgers komt hiertegen evenwel in het 
verweer, wat dan een argument is voor de Luxemburgse 
afkomst van Hendrik. Vooral Hendrik van Limburg is
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hiermede fel begaan (zie genealogie), wat geografisch 
ook kan verklaard worden.  Dit is zeer waarschijnlijk de 
hoofdreden van zijn opstandigheid (rond het jaar 1100). 
De keizer blijft bij zijn eerste besluit en houdt Siegfried 
als paltsgraaf. De Luxemburgers zullen nog jaren lang 
deze beslissing aanvechten.
Siegfried maakte zich verdienstelijk bij de eerste 
kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon en 
zou zijn vader opvolgen in 1099, maar hij kreeg het 
ambt niet bij het overlijden van Hendrik III van 
Limburg, omdat hij samen met zijn vader Hendrik II, 
Hendrik van Limburg en keizer Hendrik IV had gestre-
den tegen de keizerszoon Hendrik V. Deze werd keizer 
en benoemde dus Siegfried niet.

Siegfried streed samen met andere Saksische edelen en 
werd in de Slag van Warnstedt (1113) dodelijk 
gewond. Ook zijn zoon Willem werd niet benoemd. Het 
werd de Frankische graaf Godfried van Calw, een 

schoonzoon van Godfried III met de Baard, hertog van 
Lotharingen.

Genealogie van Godfried van Calw, paltsgraaf

De Supplinburgs

Na de dood van keizer Hendrik V werd Lotharius van 
Supplinburg keizer in 1125. Deze verhief de zoon van 
Siegfried, Willem van Ballenstedt tot paltsgraaf.  De 
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moeder van Willem, Gertrude en zuster van Lotharius 
was een tweede maal gehuwd met Otto van Salm4. Deze 
bezat Rheineck en als schoonbroer van de keizer hoopte 
hij het ambt te zullen krijgen. Van 1127 tot 1135 liet hij 
zijn aanspraken gelden. Keizer Lotharius droeg wel een 
groot aantal bezittingen aan de MiddenRijn over aan 
Otto en aan zijn zoon.

Wanneer Willem in 1140 kinderloos overleed, belastte 
keizer Konrad III zijn halfbroer (schoonbroer) Hendrik 
Jasomirgott  met het ambt.  Vader Otto I en zoon Otto II 
van Salm kwamen in opstand. Wanneer Hendrik 
Jasomirgott markgraaf werd van Oostenrijk en hertog 
van Beieren (1141) ging het ambt over op Herman van 
Stahleck, een schoonbroer van Jasomir. Ook hier 
kwamen de vader en zoon Otto in opstand en vochten 
met hem een oorlog uit. Deze liet Otto II gevangen 
nemen en wurgen. Rheineck werd verwoest en ging 
uiteindelijk naar de aartsbisschop van Keulen, Reinald 
van Dassel.
De dochter van Otto I, Sofie werd later via haar eerste 
huwelijk de stammoeder der graven van Bentheim-
Holland. Bij haar tweede huwelijk met Albrecht van 
Bären werd ze stammoeder van de markgraven van 
Brandenburg uit het huis van Askanië5 .

De (Hohen)-Staufen

Met Herman van Stahleck verplaatste het zwaartepunt 
van de Rheinpfalz zich naar het zuiden. Tengevolge zijn 
aggressief karakter en optreden werd hij door keizer 
Frederik Barbarossa afgezet in 1156. Het ambt werd dan 
toevertrouwd aan zijn halfbroer,  Konrad van Staufen 
(1168-1195). Deze verplaatste de residentie naar 
Bacharach, later misschien naar Heidelberg, vooral 
omdat zijn bezit zich hoofdzakelijk bevond in het 
noorden van de Vorderpfaltz en in Rheinhessen. Dit 
betekende een eerste stap naar de aanwezigheid van de 
Staufen in het Zuid-Westen. Konrad kwam in 1160 in 
conflict met de aartsbisschop van Keulen.
Konrad huwde zijn dochter Agnes uit aan de Welf 
Hendrik, wiens vader Hendrik de Leeuw door keizer 
Barbarossa was verbannen.

In 1156 wordt Konrad van Staufen door zijn halfbroer 
Frederik Barbarossa beleend met het paltsgraafschap. 
Inmiddels was hij ook voogd van het Cisterciënser-
klooster van Schönay bij Heidelberg.
Hij was door de dood van zijn vader Frederik Eénoog 
erfgenaam geworden van het Salische bezit en van 
enkele goederen in Zwaben, zodat hij nu de heerschappij 
had over Noord-Elzas tot in het zuidelijk Frankenland. 
Konrad probeerde zijn bezittingen om te vormen tot een 
‘secundair’ hertogdom maar de keizer steunde hem niet. 
Konrad had twee doelstellingen: zijn aanspraken laten 
gelden op de bezittingen die vroeger eigendom waren 
van de paltsgraaf, maar ook op de oppervoogdij van de 
bisschoppelijke vorstendommen.
Wanneer in 1160 aartsbisschop Arnout van Mainz over-
leed, schoof Konrad zijn kandidaat Christian, proost van 
Merseburg, naar voren, die weliswaar pas vijf jaar later 
werd verkozen. Keizer Barbarossa weigerde dit te 

erkennen. Konrad had ook aanspraken op de investituur 
van de kerk te Kaimt. Hij eigende zich hiervoor het recht 
toe dat zijn voorganger de paltsgraaf Willem had. Na 
diens dood in 1142 droeg aartsbisschop Albero van Trier 
het recht over op de abt van Springiersbach, die het jaar 
daarop Paus Innocentius II zou worden. Toch kon palts-
graaf Herman, de opvolger van Willem, de investituur-
rechten over Kaimt verder uitoefenen.

De Staufenkeizers verzamelden hun eigen bezit, waar-
onder de voormalige Salische bezittingen en uit de 
goederen van de hertogen van Zwaben een omvangrijk 
maar niet  erg samenhangend complex aan de boven-Rijn. 
De verdere ontwikkeling zou later leiden tot een machtig 
geheel.
Paltsgraaf Konrad bracht hierbij een aantal  erfgoederen 
in. Verschillende rechten, waaronder voogdijrechten over 
kloosters vormden daar het hoofdbestanddeel van. Als 
voogd hadden de paltsgraven hier dan ook wereld-lijke 
rechten, hoewel zij af en toe kerkelijk bezit  stiek-em 
wisten in te lijven. Uiteindelijk bestond dit  hele ‘gebied’ 
uit een hele reeks onsamenhangende domeinen gelegen 
langs de Rijn, tussen Bacharach en  het zuiden, tot in 
Heidelberg, meestal kerkelijke leengoederen, zoals de 
burcht Stahleck, Kaub, Heidelberg, Stift Neuburg, het 
klooster Schönau en verschillende domeinen in 
Odenwald

Konrad nam ook het familiebezit van de Saliërs en van 
de Staufen in Speyergau en Wormsgau over. Zo werd het 
zwaartepunt van het paltsgraafschap, oorspronkelijk in 
Aken, verlegd naar het Zuiden, Rijnopwaarts. Na de 
regering van Ezzo was dit de tweede forse uitbreiding 
van het territorium van het paltsgraafschap, dat zich nu 
ging ontwikkelen tot een machtsfactor in het Rijngebied.

Toen keizer Konrad III in juni 1144 de rechten over de 
abdij van Springiersbach bevestigde, werd Kaimt niet 
vernoemd. In december 1145 gaf paus Eugenius III de 
investituur over Kaimt, van de kerk van Lahstein en van 
de burcht van Südlingen,  die bij Trier hoorde, door aan 
de abdij van Springiersbach. Konrad geraakte betrokken 
bij de samenzwering der burgers van Trier, gericht tegen 
de aartsbisschop van Trier. Barbarossa greep in ten 
voordele van Hillins,  de aartsbisschop. Konrad moest 
afstand doen van zijn investituursrechten en tevens de 
burcht van Südlingen ontruimen. Als schadeloosstelling 
kreeg hij de burcht van Ehrenburg in leen van de 
aartsbisschop, die evenwel het recht op bezetting en op 
de kapel behield. Ook hiervoor kreeg hij een 
schadeloosstelling.

Konrad had nu de ambitie om alle steden langs de Rijn 
in bezit te nemen. Ook wou hij de burcht Rheineck van 
de aartsbisschop van Keulen afnemen. Die burcht was 
des-tijds eigendom van de paltsgraaf Herman. Wanneer 
Reinout van Dassen, die met de keizer in Italië was, dit 
vernam, gelastte hij de domdekaan Filip van Heinsberg 
de burcht in te richten om een aanval te kunnen 
weerstaan.
Konrad daagde de aartsbisschop op 18 mei 1164 uit tot 
een veldslag. Hij kon de hulp krijgen van landgraaf  
Lodewijk van Thüringen en van de hertog van Zwaben, 
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Frederik von Rothenburg,  die samen een leger van 
125.000 soldaten bijeenbrachten. Hij kreeg evenwel af te 
rekenen met heel Neder-Lotharingen, dat tevens een 
vloot samenbracht, zodat Konrad en zijn makkers de 
strijd niet waagden. De paltsgraaf leed zo belangrijk 
gezichtsverlies.

CHRONOLOGIE der PALZGRAVEN

Ezzonen
(985-996) Herman I
(1000)-1034 Ehrenfried -Ezzo
1034-1045 Otto I
1045-1060 Hendrik Furiosus
1064-1085 Herman II
(1097-1099) Hendrik III v.Limburg(Nordheim ?)
1099-1113 Siegfried van Ballenstedt
1113-1131 Godfried van Calw
1125-1140 Willem van Ballenstedt
(1127-1135) Otto I v.Rheineck, stiefvader v.Willem

Huis Staufen
1140-1141 Hendrik (IV) Jasimirgott
1142-1152 Herman (IV) von Stahleck
1156-1195 Konrad van Staufen
1195-1211 Hendrik van Braunschweig de Oude
1211-1214 Hendrik van Braunschweig de Jonge

Huis der Wittelsbach
1214-1228 Lodewijk I ‘der Keilheimer’
1231-1253 Otto II de Edelgeborene
1253-1294 Lodewijk II de Strenge
1294-1319 Rudolf I de Stotteraar
1294-1329 Lodewijk de Beier
1329-1353 Rudolf II
1329-1390 Ruprecht I

Keurvorsten - Huis van Wittelsbach
1356-1390 Ruprecht I
1390-1398 Ruprecht II
1398-1410 Ruprecht III
1410-1436 Lodewijk III met de Baard
1436-1449 Lodewijk IV de Zachtmoedige
1452-1476 Frederik de Overwinnaar
1476-1508 Filip de Eerlijke

Toen Frederik Barbarossa terugkeerde uit Italië werd de 
zaak in Bamberg beslecht ten voordele van de aarts-
bisschop van Keulen: Rheineck bleef bij Keulen. Daar 
het gebied aan de Moezel en aan de boven-Rijn verloren 
was voor de paltsgraaf,  beproefde die nu zijn gebied 
verder uit te bouwen aan de beneden-Neckar,  dat hij had 
geërfd.

In 1194 huwde de enige dochter van de paltsgraaf 
Konrad, Agnes,  met de Welf Hendrik van Hannover/
Braun-schweig (de Oude), zoon van Hendrik der Löwe, 
en wiens zoon gehuwd was met Mathilde van Brabant, 
dochter van Hendrik I van Brabant. Aartsbisschop Filip 
von Heinsberg had hem de toelating gegeven zijn 
dochter Agnes als erfgename en opvolger te benoemen, 
zodat haar echtgenoot de eigenlijke erfgenaam werd. Dit 
kon de spanning tussen de Welfen en de Staufen enigzins 
doen dalen, maar wat later stonden Filip van Zwaben 
(Staufen) en Otto von Braunschweig (Welfen) weer 
diametraal tegenover elkaar.

Noodgedwongen had Hendrik VI in 1195 de Welf 
Hendrik met de Pfaltz moeten belenen. In 1198 
ontbrandde een troonstrijd tussen de Stauf Filip van 
Zwaben en de Welf Otto IV, zoon van Hendrik de 
Leeuw, en broer van de paltsgraaf Hendrik.

Hendrik bleef trouw aan de keizer, zijn broer Otto IV. 
Filip van Zwaben bracht hem in het kamp van de 
Staufen.  Na de moord op Filip van Zwaben (1208) stond 
hij terug aan de zijde van zijn broer, die hem tijdens zijn 
Rome-reis als regent aanstelde.  Zodoende diende hij de 
wraak te ondergaan van de nieuwe Staufenkeizer 
Frederik II. Hendrik de Oude werd gedwongen zijn 
paltsgraafschap op te geven ten gunste van zijn zoon 
Hendrik de Jonge, gehuwd met Mathilde van Brabant. 
Deze overleed evenwel reeds één jaar later.

Genealogie van Hendrik de Oude en de Jonge

Na zijn dood in 1214, kwam het goed terug naar de 
keizer. Hij droeg het over aan zijn schoonzoon, de 
Wittelsbacher Lodewijk I.  Het huwelijk met de Wittel-
sbach deed de Salische en de Staufen-goederen op hen 
overgaan. De Wittelsbachers zouden ze behouden tot in 
1797, tot aan de Franse Revolutie.

Het Huis van Wittelsbach

In 1214 gaat de Pfaltz am Rhein naar het geslacht 
Wittelsbach toe,  een geslacht steeds trouw aan de 
Staufen.  Otto de Edelgeborene,  een Wittelsbach wordt 
door Frederik II benoemd tot paltsgraaf. Om zijn macht 
uit te breiden huwt hij Agnes, zuster van de laatste 
paltsgraaf Hendrik I. Zij bracht aan het huis van 
Wittelsbach een groot landbezit aan, die door paltsgraaf 
Konrad van Staufen was bijeengebracht, wat inmiddels 
in de loop der tijden één der belangrijkste rijksgebieden 
was geworden.

Paltsgraaf Otto de Edelgeborene had twee zonen:
- Lodewijk de Strenge (1229-1294) krijgt in 1255 de 
Rheinpfaltz en het hertogdom Opper-Beieren;
- Hendrik XIII (1235-1290) krijgt Neder-Beieren.
Lodewijk steunde Rudolf van Habsburg bij diens ver-
kiezing. In dank daarvoor kreeg hij diens dochter 
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Mathilde, uiteindelijk zijn derde echtgenote. Samen 
kregen ze twee zonen Rudolf van der Pfaltz en Lodewijk 
van Beieren, die later (1314) keizer zou worden. De 
oudste zoon, Adolf, werd de stamvader van alle 
volgende paltsgraven en keurvorsten aan de Rijn.

Deze dynastiewissel betekende het einde van de vele 
‘huiswisselingen’, maar ook het einde van het 
ambtsterritorium als dusdanig. De nieuwe heersers 
maakten nu werk van een eenvormigmaking van deze 
gebieden. Uiteindelijk bracht dit wel enige familiale 
spanning teweeg. Het Verdrag van Landshut (1255) 
leidde tot een splitsing waarbij Hendrik Neder-Beieren 
bekwam en zijn oudere broer Lodewijk het Pfalts-
graafschap en Opper-Beieren. De twee delen werden 
volkomen onafhankelijk van elkaar en zullen zich 
afzonderlijk verder ontwikkelen.

Lodewijk huwde een dochter van keizer Rudolf,  wat 
hem toeliet een aantal vroeger verloren gegane gebieden 
terug te winnen.
Zoon Rudolf huwde dochter Mathilde van de volgende 
keizer, Adolf van Nassau,  maar geraakte verstrikt in het 
politiek kluwen van zijn schoonvader. Adolf van Nassau 
vond de dood in de Slag van Göllheim (1298). Rudolf 
onderwierp zich wel aan de nieuwe keizer Albrecht von 
Habsburg. Tengevolge van de opgelegde teruggave van 
een aantal goederen,  kwam Rudolf in opstand en vormde 
samen met de aartsbisschoppen van Trier,  Keulen en 
Mainz een zogenaamde Rheinische Koalition. Keizer 
Albrecht kon deze evenwel dwarsbomen en kwam de 
Palts verwoesten. Tevens groeiden inmiddels de twisten 
tussen beide broers, waarbij Lodewijk de steun van zijn 
moeder Mathilde kreeg. Op aandringen van Albrecht 
werd het beheer van het Palts-graafschap aan beide 
broeders samen toevertrouwd, waarvan Lodewijk zeer 
handig zou gebruik maken.

Na de moord op keizer Albrecht (1308) en de korte 
regeringsperiode van de Luxemburger Hendrik VII (R.
1308-1313) werd Lodewijk keizer. Zijn broer Rudolf 
werd in het kamp der Habsburgers gedreven. Na 
meerdere verzoeningspogingen erkende Rudolf,  die de 
Habsburgers hadden gekozen, zijn broer als keizer, maar 
moest uiteindelijk zijn hele bezit afgeven.

Situering van de oorspronkelijke Paltz in het Neder-
Rijn-gebied (Uit W.Leisering, Historischer Atlas,2004)

De zonen van Rudolf, Rudolf en Ruprecht konden in 
1329 met keizer Lodewijk (IV) van Beieren het verdrag 
van Pavia afsluiten, waar andermaal de heerschappij 
over de goederen van de Wittelsbach werd verdeeld. De 
neven van de Beier behielden het Palts-erfgoed. Aldus 
werden Beieren en de Palts gescheiden, wat 450 jaar zou 
duren tot Carl-Theodor ze weer zou verenigen.
In 1356 werden de paltsgraven keurvorsten en zo een 
belangrijke machtsfactor van het Heilig Duitse Roomse 
Rijk. De ‘keurstem’ van de Pfaltz zou afwisselend door 
beide takken worden gevoerd. De oudere paltsgebieden 
aan de Midden-Rijn, de ‘jongere’ gebieden aan de 
Neckar en aan de Boven-Rijn, alsook het Staufen-
erfgoed van de Paltz gingen dan naar de Staufen.

In 1410 ontstond door erfdeling de lijn der paltsgraven, 
later hertogen van Zweibrücken. Bij een huwelijk gingen 
de belangrijkste graafschappen Veldenz en Sponheim 
naar de paltsgraven van Zweibrücken.

-------
Voor de genealogieën raadplege men Deel 2

Referenties (Internet)

http://www.fpi.unihd.de/galerie/medaillu/HTML/Gesch_palts1.htm
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http://www.zum.de/Faecher/G/B/W/Landeskunde/rhein/palts/palts.htm
http://www.kurpalts-online.de/pages/service/kurpalts/geschichte.html
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/-jv8/vlgk/ ressources/7_personen/
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http://www.stiber-ehnlein.de/xlegende/legwittelsb.htm
http://people.freenet.de/Staufer/sonstige.html

J.M.Debois                                                       Paltsgraven - Paleisgraven aan de Rijn                                             22 - 6

http://www.fpi.unihd.de/galerie/medaillu/HTML/Gesch_palts1.htm
http://www.fpi.unihd.de/galerie/medaillu/HTML/Gesch_palts1.htm
http://www.deutsche-wein-strasse.de/Die_Pfalz/Historie/body_historie.html
http://www.deutsche-wein-strasse.de/Die_Pfalz/Historie/body_historie.html
http://www.deutsche-wein-strasse.de/Die_Pfalz/Historie/body_historie.html
http://www.deutsche-wein-strasse.de/Die_Pfalz/Historie/body_historie.html
http://www.zum.de/Faecher/G/B/W/Landeskunde/rhein/palts/palts.htm
http://www.zum.de/Faecher/G/B/W/Landeskunde/rhein/palts/palts.htm
http://www.kurpalts-online.de/pages/service/kurpalts/geschichte.html
http://www.kurpalts-online.de/pages/service/kurpalts/geschichte.html
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/-jv8/vlgk/
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/-jv8/vlgk/
http://www.stiber-ehnlein.de/xlegende/legwittelsb.htm
http://www.stiber-ehnlein.de/xlegende/legwittelsb.htm
http://people.freenet.de/Staufer/sonstige.html
http://people.freenet.de/Staufer/sonstige.html


J.M.Debois                                                       Paltsgraven - Paleisgraven aan de Rijn                                             22 - 7



De Genealogische Betrekkingen tussen de eerste Paltsgraven onderling

J.M.Debois                                                       Paltsgraven - Paleisgraven aan de Rijn                                             22 - 8



J.M.Debois                                                       Paltsgraven - Paleisgraven aan de Rijn                                             22 - 9


