
Het GRAAFSCHAP VLAANDEREN
Voor de Boudewijns

Karolingische Gouwen

Het gebied waar later het graafschap Vlaanderen zal tot 
stand komen was ingedeeld in gouwen (pagi) zoals alle 
regio’s destijds onder Karolingisch bewind. Aan het 
hoofd ervan stond een gouwgraaf of comes, een district-
functionaris die de koning vertegenwoordigde.

Onder de Karolingers was het gebied van Vlaanderen 
onderverdeeld in gouwen, waarover een graaf aan het 
hoofd stond. Voor het ganse gebied kan men globaal een 
viertal zones onderscheiden:
Langsheen de Kust
1. Tussen de Schelde, de Durme-Lede, de Zee en de 
waterlijn van Gent naar Noordzee, de Pagus van Waas;
2. De pagus Aardenburg,  in het Oosten begrensd door 
een fluvium maris (tot Adegem ?);
3. De Pagus Flandrensis, ten Westen van de vorige en 
reikend tot aan de Ijzer;
4. De Pagus Bononiensis, Boulogne, tussen de Aa en de 
Canche

Het Binnenland, de Mempiscus-streek:
1. De Pagus Mempiscus, tussen Waas en Roeselare, met 
als oostgrens deze tussen de bisdommen Terwaan en 
Doornik;
2. De Pagus Isseretius,  Ijzergouw ten westen van deze 
lijn tot IJzer en Vleterbeek. Tussen 811 en 846 werd het 
opgeslorpt door de Pagus Mempiscus.
3. De Pagus Teruanensis, Ternois of Terwaan.

In het Oostelijk deel:
1. De Pagus Gandensis, Gent: ten noorden van de 
Schelde, stroomafwaarts van Gent langs de Leie, 
stroomopwaarts van Gent met bezuiden van de rivier 
’Oude Kale’ tot de Lede-Durme;
2. De Pagus Cortracensis,  het noordelijk deel van het 
gebied tussen Schelde en Leie
3. De Pagus Tornacensis, Doornik, het zuidelijke deel 
ervan.

In de zuid-oost Hoek: De pagus van Artesië (Artois), 
begrensd door de Clémence, evenals de pagi van Ooster-
bant en de Caribant. Ook worden gemeld een pagus 
Medelintensis of de Mélantois en de pagus Pabulensis 
de Pevele, die de gebieden omvatten van Rijsel, 
Annappes en Sclin. Ten westen van de Mélantois lag de 
kleine pagus Leticus en de pagus Scarbeius of 
Escrebieu . 

Missatica

Het Verdrag van Verdun (843) legde de oostgrens van 
Francia Occidentalis vast ter hoogte van de Schelde. 
Koning Karel de Kale wenste alsdan zijn gezag te 
affirmeren in het Noorden door vertrouwensmannen aan 
te stellen in deze gebieden. Na de tribulaties die hebben 
geleid naar het Verdrag van Verdun (843) en de 
daaropvolgende afspraken, heeft koning Karel de Kale 
van West-Frankenland in 853 zijn rijk onderverdeeld in 
twaalf gebieden of Missatica. 

Het Kapitularium van Servais,  opgesteld in 853, geeft 
een lijst aan van koninklijke functionarissen die dit 
gebied moeten beheren. Deze zullen later evolueren naar 
het markiezaat van Vlaanderen.
Uit de rijksverordening van Servais in 853 blijkt dat 
het gebied van het toekomstig Vlaanderen verdeeld was  
in zeven à negen gouwen. Binnen de verschillende 
gouwen lagen uitgestrekte kroondomeinen of fisci van 
de merovingische vorsten, overgegaan in karolingische 
handen. In verschillende pagi bevonden zich machtige 
abdijen, als koningskloosters die belangrijke steun-
punten van het vorstelijk gezag.

Tevens werden de personen aangeduid die belast werden 
met de handhaving van de orde, en tevens - spijtig 
genoeg nogal onvolledig - de namen van de graven 
belast met de onderscheiden ‘graafschappen’.
De gouwen van Vlaanderen worden in het Capitularium 
ondergebracht in de Missatica III en IV. De bisschop van 
Doornik is de missus/beheerder van Missaticum III en de 
bisschop van Terwaan van Missaticum IV. Een aantal 
pagi van Vlaanderen zijn niet vermeld omdat ze niet in 
deze bisdommen lagen en tevens waren ingedeeld bij 
Lotharingen. De bisschop van Atrecht was hiervoor 
‘aangesteld’  en hing af van de bisschop van Kamerijk. 
Toch werden ze afzonderlijk opgesomd als zijnde in 
Missaticum III.
Volgens Sproemberg was er voor de tijd van Boudewijn 
I een Enguerrand/Ingelram belast met het bestuur van 
het ‘vlaams gebied’, en dit zeker van 853 tot 875. Naast 
hem waren aangesteld een Regnier/Reginarius en een 
Waltcaud. Vanaf ongeveer 880 is het Raoul/Radulfus 
die de ‘baas’ is met als voornaamste opdracht de Noor-
mannen te bestrijden.

Missaticum III: (zie kaart)
‘Immo episcopus, Adalardus abba, Waltcaudus, Odel-
ricus, missi in Noviomiso, Vermendiso, Adertiso, 
Curtricio, Flandra, comitatibus Engilramni et in 
comitatibus Waltcaudi.’:
Flandrensis (20),  Aardenburg(18),  Waas(c), Gent (d), 
Kortrijk(19), Doornik (b), Artois, Osterbant (e),  Pevele 
(f), Melantois (g),  Caribant (h),  Vermandois (17) en 
Noyonnais (16) 
Missaticum IV:
Mempiscus-Iseretius (l+m)., Boulogne (j), Ternois (k), 
Escrebieu , Leticus (samen i)

Wie waren de aangestelde graven voor Missaticum III?
Odelricus voor Artois,
Waltraud voor Aardenburg, Waas en Gent,
en Ingelram voor Doornik, Oosterbant, Pevele, 
Melantois en Claribant. Ingelram was kamerheer van 
Karel de Kale.
Voor Cortracensis was een andere aangesteld, maar zijn 
naam is niet bekend (Enguerrand ?).

Comitatus Engilramnus moet volgens Ganshof omvatten 
het ‘Gent-Waes,  de Tournaisis, maar verschillen van 
Osterbant, Carembaut, de Mélantois e.a. In 853 was er 
geen enkel graafschap met Boudewijn I als graaf. In 



Missaticum IV kan dat wel voor minstens één : 
‘Folcoinus episcopus, Adalgarius, Engiscalcus et 
Berengarius missi in comitatu Berengarii, Engiscalchi, 
Gerardi et in comitatus Reginarii’. Deze graafschappen 
zijn gelegen in het diocees Terwaan en één ervan is 
zeker de Mempiscus, waarvan Regnier titularis moet 
zijn.
Enguerrand was waarschijnlijk lekenabt van de abdij van 
St.Pieter, maar valt rond 870-875 in ongenade bij Karel 
de Kale, wat Ganshof doet besluiten dat Boudewijn I 
dan de pagus van Gent en de bdij van St.Pieter heeft 
verkregen. Boudewijn I was blijkbaar toch een belang-
rijk man aan het franse hof, daar hem een aantal 
diplomatische zendingen werden toevertrouwd. Zo 
moest hij samen met abt Gauzlin bij de opstandige 
Carloman gaan bemiddelen en werd hem het toezicht 
over zoon Lodewijk III de Stotteraar toevertrouwd bij de 
reis van Karel de Kale in 877 naar Italië.

Voor Missaticum IV worden vier namen opgegeven 
voor vijf gebieden. Het ziet er naar uit dat de volgende 
verdeling was opgesteld:
Berengarius, vermeld tussen 846-863, voor Mempiscus-
Iseretius:
Gerardus voor Terwaan - Eperlecques.  Deze was de op-
volger van graaf Unrocus van Ternois en zeer waar-
schijnlijk een zoon van Matfried, graaf van Orléans, als 
Gerard van Ternois (R.853-866),  broer van een andere 
Gerard, graaf van Eifelgau;
Engelschalk was graaf van de Boulonnais. Van hem is 
verder niets bekend.
Regnier voor Escrebieu en de Leticus, het gebied tussen 
Leie en Escrebieu, later een deel van Artois en van 
Osterbant. Zeer waarschijnlijk van de familie der 
Reginaren.

CAPITULARIUM van SERVAIS

Overgenomen uit L.Vander Kindere
Bull.Comm.Roy.Hist.(5°reeks) d7: 91-138 (1897)
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Ganshof stelt dat Boudewijn I voor 862 wel ‘graaf’ kan 
geweest zijn, alleszins als vassus dominicus. Na de ver-
zoening met zijn schoonvader kan hij twee of drie 
graafschappen hebben verkregen, nl.  Brugge,  de Mem-
piscus en vrijwel zeker ook Gent-Waas, evenals het 
lekenambt van de abdij van St.Pieter. Karel de Kale 
heeft rond 863 Adelelm, graaf van Laon benoemd tot 
lekenabt van St.Baafs, terwijl hij St.Pieter zou gegeven 
hebben aan Enguerrand in ruil voor het graafschap 
Vlaanderen bij diens ongenade.
Tot 892 is graaf Raoul aan het hoofd van de Artois, de 
Ternois en waarschijnlijk ook de Mempiscus en waar-
schijnlijk ook van de Tournaisis en het ‘Gentse’. Deze is 
ook lekenabt van St.Vaast, St.Bertin en van St.Pieter te 
Gent. Enkel na diens dood kon Boudewijn II zich 
progressief meester maken van deze gebieden.
Men mag niet vergeten dat tot 881 de Noormannen Gent 
en omgeving bezet hielden en enkel wegtrokken na hun 
nederlaag bij de Slag van Saucourt.  Raoul is alsdan 
zeker benoemd tot graaf van Gent en lekenabt van 
St.Pieter.  In 882 overlijdt koning Lodewijk III de 
Stotteraar wat wel enige commotie teweegbrengt. 
Boudewijn II zal slechts in 892 Raoul opvolgen in Gent, 
bij diens overlijden.

Unrochingen

Eén geslacht slaagde erin gedurende ruim een halve 
eeuw als gouwgraven en door uitoefening van 
belangrijke abtsposten grote delen van Vlaanderen te 
domineren. Dit geslacht wordt genoemd naar Unroch, 
één van de voornaamste rijksgroten van Karel de Grote 
en graaf van Ternois, de Unrochingen (Meijns).
Verschillende oorkonden getuigen van zijn aktiviteit.  Hij 
trad later in als monnik in de Sint-Bertijnsabdij te 
St.Omaars. Eén van zijn zonen, Adelardus, werd 
kanunnik en later abt van deze abdij. Ook was hij abt 
van de abdijen van Saint-Amand en van Saint-Quentin. 
Een zus van hem huwde een zekere Odelric, waarvan de 
zoon gouwgraaf is gemeld van Artesië van 853 tot 877. 
Deze werd later ook graaf van Oosterbant en van de 
Mélantois. Hij was ook ondertekenaar van het testament 
van zijn oom Eberhard van Friuli. Comes Hruoculfus 
van Doornik en comes Berengarius,  mogelijks in de 
Mempse gouw waren familieleden.
Een andere zoon van Unroch, Eberhard van Friuli. 
huwde Gisela, een dochter van Lodewijk de Vrome in 
836, wat het aanzien van deze familie bevestigt. Eén 
hunner zonen was Radulfus die einde 9e eeuw abt was 
in Saint-Bertin en in Sint-Vaast. Vermoedelijk was hij 
ook gouwgraaf van Ternois en Artesië. 
Een dochter, Heiliwich,  werd uitgehuwelijkt aan 
Hucbold, graaf van Oosterbant, opvolger van Everards 
neef Odelric. UIt dit huwelijk stammen overigens de 
graven van Oosterbant en Amiens. Haar tweede huwelijk 
was met Robert I van Laon, lekenabt van St.Amands.
Andere kinderen hadden ook belangrijke posten. Een 
zoon van Unroch, Berengarius,  werd markgraaf van 
Septimanië-Narbonne. Een andere Berengarius, zoon 
van Eberhard, werd koning van Italië.  In verschillende 
gebieden vindt men nakomelingen als lekenabt en 
andere leidinggevende figuren.
Toch bekleedde Eberhard in de ‘vlaamse’ gewesten geen 
feitelijke machtspositie. Wel lagen vier de vier kroon-
domeinen die Lodewijk de Vrome als bruidschat aan zijn 

dochter Gisela meegaf in de gouwen Pevele en Artesië. 
Het waren de caput fisci te Annappes, de afhankelijke 
fisci van Vitry-en-Artois, de belangrijkste villa te 
Somain-en-Ostrevant en Cysoing. Op deze laatste 
localisatie hebben Eberhard en Gisela een monasterium 
gesticht.

Baldwinen 

Een ander geslacht dat in dit karolingisch gebied actief 
was, was deze der Baldwinen - genoemd naar 
Boudewijn I. Deze was inderdaad steeds als een 
vorstelijk functionaris of gouwgraaf beschouwd. Hij was 
uiteindelijk gehuwd met een kleindochter van Lodewijk 
de Vrome, evenals Eberhard met een dochter ervan.
Het kernland van de Baldwinen lag in de pagus 
Flandrensis, die zich wellicht uitstrekte van Aardenburg 
in het noorden over Brugge en Oudenburg tot aan de 
Ijzermonding. Deze gouw was één van de honores 
waarmede Karel de Kale in 864 zijn schoonzoon 
Boudewijn bekleedde. Mogelijks hoorden de Waas- en 
de Kortrijkgouw ook bij de publieke functies die 
Boudewijn ontving, samen met het ambt van lekenabt 
van de St.Pietersabdij van Gent en de gouw van Gent 
(Meijns).

Volgens Grierson was Enguerrand in 853 wel graaf van 
de zuidelijke groep pagi ‘zonder naam’ in Missaticum III 
omvattend de Mélantois, de Caribant, de Pevele en 
Oosterbant. Hij werd, zeker voor de Mélantois, door een 
Odelric opgevolgd en later ook in de Oosterbant.
Bij de dood van Raoul (892) of zeker in het begin van de 
10e eeuw gingen de meeste domeinen van de familie 
Evrard in Noord-Frankrijk over naar de graven van 
Vlaanderen. Dit omvatte de vier fisci, de bruidschat van 
Gisela.  Verdeeld over de zonen, bekwam Boudewijn II 
meer dan de helft van deze domeinen. Daarenboven 
usurpeerde in 892 Boudewijn II later zowel St.Vaast als 
St.Bertin, ook uit de eigendommen van Evrard. Volgens 
Grieron wordt het jaar 892 derhalve een zeer belangrijk 
jaar in de ontwikkeling van het graafschap Vlaanderen.

Boudewijn I met de Ijzeren Arm (†879) bezat alsdan 
zeer waarschijnlijk reeds de dekenaten vaan Brugge, 
Oudenburg en Aardenburg, terwijl een Enguerrand de 
pagi Gent,  Kortrijk en Doornik beheerde. Een 
Waltcandus had vermoedelijk Artesië en de Oosterbant, 
een Gerard de Ternois, een Berenger waarschijnlijk de 
Boulonnais en een Regnier de Mempiscus.
Na zijn definitieve erkenning na de perikelen met Judith 
wordt Boudewijn I beleend met een aantal andere 
gebieden. Het ziet er naar uit dat Enguerrand in 866 in 
ongenade viel en Gent,  Doornik en Kortrijk moest 
afstaan, zoals Regnier de Mempiscus. Deze gebieden 
werden dan aan Boudewijn I toevertrouwd die de 
erkenning kreeg als markgraaf van Vlaanderen. Het is 
evenwel niet onmogelijk dat Enguerrand Henegouwen in 
compensatie kreeg. (Lecouteux).
Volgens de chroniek van St.Baafs zou Boudewijn I een 
zoon zijn van graaf Odoacer en een kleinzoon van een 
graaf Enguerrand (†851).

In het noorden van West-Frankenland ontstond een labiel 
evenwicht door de rivaliteit tusssen de graven van 
Vlaanderen en de graven van Vermandois. Dit 
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voorkwam in de 10e eeuw de vorming van een politieke 
entiteit in Noord-Frankrijk.
In 862 huwt Boudewijn I met Judith dochter van Karel 
de Kale.  Renier en (Enguerrand/Ingelram) vallen in 875 
in ongenade. 
Karel II de Kale beleende vermoedelijk zijn schoonzoon 
Boudewijn I met deze gebieden, de pagus flandrensis, 
waaraan hij later de Ternois, het Land van Waas en de 
abdij van St.Pieter te Gent toevoegde. Zoon Boudewijn 
II verwierf later Kortrijk, Boulogne en de rest van 
Ternois.

Boudewijn I heeft van zijn schoonvader enkel het 
bestuur gekregen over een beperkt gebied, de Pagus 
Flandrensis,  d.i. het gebied rond Brugge met 
Aardenburg en Oudenburg. Brugge werd uitgebouwd 
met een castrum en met het ‘geld’ van Judith uit haar 
erfenisssen in Wessex een collegiale kerk uitgebouwd, 
waarvoor Boudewijn van aartsbisschop Hincmar uit 
Reims relieken kreeg van de H.Donatius.  Ook mocht hij 
munt slaan. Na hem kon Boudewijn II (R.879-918) zich 
hierop steunen. Na het vertrek van de Noormannen 
vanaf 879 kon hij de Pagus Mempiscus inlijven en na de 
dood van Raoul (891) ook nog Gent, de Ternois, de 
Tournaisis en de Artois (Ganshof).

Het graafschap Vermandois werd ’gesticht’ door Herbert, 
een afstammeling van de vroege karolingische koningen 
van Italië, wier voorzaten belangrijke gebieden bezaten 
ten noorden van Parijs.  Herbert voegde daar St.Quentin 
bij in 896 en Soissons in 898. Zoon Herbert II verwierf 
de controle over het aartsbisdom Reims door zijn nog 
jonge zoon te laten benoemen als aartsbisschop in 925. 

Later verwierf deze ook Amiens en de Artois, spijts de 
betwisting door Arnulf I van Vlaanderen.

De rivaliteit was ontstaan door de moord op Raoul, de 
broer van Boudewijn II in 896.  Deze rivaliteit duurde tot 
ver in de 10e eeuw. Het bereikte evenwicht zorgde er 
voor dat geen van beiden kon overheersen in Noord-
Frankrijk.  Een andere factor was dat het bisdom 
Kamerijk bij het Verdrag van Verdun in 843 was 
ingelijfd bij Lotharingen,  zodat Kamerijk een politieke 
barrière werd.
In de tweede helft van de 10e eeuw verloren zowel 
Vlaanderen als Vermandois aan spankracht. Bij de dood 
van Herbert II werd de Vermandois verdeeld  tusssen 
zijn drie zonen en in de volgende eeuw ging het over 
naar het kroondomein. Bij de dood van Arnulf in 955 
werd koning Lotharius voogd over de jongere zoon. Bij 
die gelegenheid kon de koning Artois en Osterbant 
ontfutselen aan Vlaanderen (Cawley).

Het bisdom Terwaan

Terwaan (Thérouanne, Terenburg) wordt ongeveer in het 
midden van de 7e eeuw zetel van een bisdom. De 
ommuurde stad blijft wel bescheiden. Er  zijn slechts 
twee parochies intra-muros. Het wordt overtroffen door 
de naburige steden Ariën (Aire-sur-la-Lys) en Sint 
Omaars.
Als twistappel tussen Frankrijk en Vlaanderen wordt de 
stad herhaaldelijk belegerd (1513) rn ingenomen 
(1303,1346, 1486 en 1537). Door de Vrede van Senlis 
(1493) tussen Karel VIII en Maximiliaan van Oostenrijk 
wordt Terwaan een franse enclave in de Nederlanden.

J.M.Debois                                                     Vlaanderen voor de Boudewijns                                                     30 - 4



Van daaruit kunnen de Fransen de omgeving bij 
herhaling plunderen. De franse koning Hendrik II 
sommeert Karel V om hem als graaf van Vlaanderen als 
vazal te huldigen. Hierop reageert hij in 1553 met de 
volledige verwoesting van Terwaan.
Bij het Verdrag van Cateau-Cambresis (1559) wordt 
bepaald dat Terwaan niet mag worden heropgebouwd. 

Terwaan herleefde nadat Audomarus of Omaar, een 
monnik uit de abdij van Luxeuil, tussen 639 en 667 de 
evangelisatie van het huidige arrondissement Sint-
Omaars ondernam en op het einde van zijn leven,  met de 
steun van Acharius, de eerste bisschop van Terwaan 
werd. Hij werd daarbij geholpen door Bertinus van 
Artesië, waarnaar de abdij van Sint-Omaars werd 
vernoemd (Abdij van Sint-Bertinus).  Het territorium van 
het bisdom werd in het noorden begrensd door de IJzer 
en in het zuiden door de Canche en de Leie, en was 
ondergeschikt aan het aartsbisdom van Reims.
De eerste met zekerheid gekende bisschop is de 
H.Audomarus/St.Omer (†c670), een monnik uit 
Bourgondië, gesteund door de merovingische koning 
Dagobert I.  (R.625-6319). Deze sticht de abdij van 
Sithiu (Sint Bertinus) in St.Omaars vanwaar de meeste 
opvolgers komen.
In de 12e eeuw zijn de bisschoppen overwegend 
reguliere,  later seculiere kanunniken. Dit is de periode 
der gregoriaanse hervormers. De lange episcopaten van 
Boudewijn (989-1030) en Drogo (1030-1078) laten een 
zekere stabiliteit vermoeden. In die periode neemt de 
invloed van de graaf van Vlaanderen progressief toe, en 
dit alnaargelang hun politieke drijfveren.
Enkele abdijen worden nog gesticht zoals deze van Sint-
Augustinus te Watten in 1076. 
Het pontificaat van Gregorius VII (1073) leidt wel tot 
spanningen bij de clerus en de adel. De invloed van de 
graaf van Vlaanderen kenmerkt zich door een zekere 
wispelturigheid, wat zich weerspiegelt in de snelle 
opeenvolging van een aantal bisschoppen. Uiteindelijk 

wordt Gerard van Kamerijk aangeduid, die het twaalf 
jaren zal volhouden (1084-1096), maar door de paus 
wordt afgezet wegens simonie (verhandelen van o.a. 
kerkelijke ambten en religieuse zaken). Hij wordt 
opgevolgd door Jan van Waasten (1099-1130).

De tweestrijd tussen Filip van den Elzas en koning Filip-
August zal zijn weerslag krijgen voor Terwaan.
Door de Verdragen van Atrecht (oktober 1191) wordt 
Terwaan samen met een gebied ten westen van de Aa en 
de Nieuwe Gracht (St.Omaar, Ariën, Heusden) bij 
Frankrijk ingelijfd. Vlaanderen verliest de soevereiniteit 
over Bonen/Boulogne, Sint-Pauwels aan de Ternas 
(Saint-Pol-sur-Ternoise), Giezene (Guines en Lilaar 
(Lillers). De overige gebieden van het bisdom behalve 
Ieper, gaan naar Mathilde van Portugal (†1218), de 
weduwe van Filip van den Elzas  die het behoudt tot aan 
haar dood. De drie eeuwenlange vlaamse politieke 
overmacht is daarmee ten einde. Ook de bisschopszetel 
gaat verloren, en komt nu onder invloed van de franse 
koning.
Zowel taalkundig als politiek is het bisdom nu verdeeld. 
Tot in de late 11e eeuw behoort het grootste deel tot het 
graafschap Vlaanderen, het kleinste tot het graafschap 
Bonen-Boulogne.  Met Filip-August (R.1180-1223) valt 
het bisdom door de aanhechting van Artois aan 
Frankrijk, nu in drie delen uit mekaar. Het werd terug 
verenigd onder de hertogen van Bourgondië tussen 1416 
en 1477. In dat jaar wordt het opnieuw verdeeld : het 
vlaamse deel voor Maximiliaan en het andere,  Bonen-
Boulogne, en de bisschopstad zelf aan de koning van 
Frankrijk. Alsdan lag overigens Calais en omstreken 
onder het aartsbisdom Canterbury.
In 1153 werd Terwaan dus vernield, en het bisdom 
afgeschaft met de bul Super universas (12 mei 1559), 
waarbij nieuwe bisdommen in de Nedertlanden werden 
gesticht.
(vrij naar E.Schockaert)
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