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VAN LIMES TOT LIMBURG 

 
Een beknopte ontstaansgeschiedenis van Europa 
en de (Zuidelijke) Nederlanden tot 1830. 
Historische achtergrond voor een onderzoek naar 
De familie Konings uit Genk en Tilburg. 
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Een manshoog korenveld  
ontneemt je het zicht.  
De eensgezinde halmen  
vormen een zachtaardig  
schild tegen opdringerigheid. 
Hun vastberadenheid en  
groeikracht dwingen niet.  
Ze zullen geen weerstand  
bieden als je besluit hun 
saamhorigheid te verstoren. 
 
Halmen knakken onder je voeten,  
ze geven hun leven  
voor jouw nieuwsgierigheid.  
De blauwe hemel boven je geeft  
geen enkel houvast,  
geen enkele richting. 
 
Wachten op het dodelijk  
maaien is geen keus. 
De beloning is slechts  
onbegaanbaar stoppelveld 
hard en zonder beschutting.  
Daarom word je voortgedreven  
door een vreemde drang. 
Je wilt verdwijnen in de tijd 
maar wie zal jouw vinden  
als de hemel duister wordt? 
 
 
 
 
 
 
 
Ad Konings 
Zaltbommel  
November 2015 
© Copyright 
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Voorwoord 
 
Deze geschiedkundige schets wil een hulpmiddel zijn om meer 
inzicht te krijgen in de processen en ontwikkelingen die hebben 
geleid tot de politieke, maatschappelijke en godsdienstige situa-
tie waarin we nu verkeren in Nederland en Europa.  
Deze informatie is nuttig en nodig om de achtergronden te kun-
nen begrijpen van de levensverhalen die verschijnen over de op-
eenvolgende generaties van de familie Konings van 1753 tot he-
den. 
 
Directe aanleiding voor het schrijven van “Van Limes tot Limburg” 
is de inhoud van de ondertrouwakte van stamvader  
Mathijs Coninx, stichter van de Tilburgse tak van de familie  
Konings, en zijn vrouw Adriana Beijstere. Mathijs komt uit Genk 
in het graafschap Loon, gelegen in het "Land van Luyk". Er wordt 
in de akte vastgelegd dat hij altijd Rooms is geweest”. Waarom 
moet zijn godsdienst worden vastgelegd? 
Hoe heet het graafschap Loon nu en waar is het land van Luyk 
gebleven? Genk ligt in het huidige België. Wanneer is België ont-
staan? Vragen, vragen, vragen.  
Het is wel duidelijk dat de antwoorden gezocht moeten worden 
in het grensgebied van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden, 
het huidige België en Nederland. Om te voorkomen dat de lezer 
zich meteen gaat afvragen hoe de wereld eruitzag toen Neder-
land en België nog niet bestonden, nemen we een rigoureus be-
sluit: we beginnen bij het begin. Als we de historische context 
kennen, zullen allerlei ontwikkelingen en staatkundige situaties 
beter op hun plek vallen, is onze verwachting. 
 
We starten met een beknopte schets van de ontstaansgeschie-
denis van West-Europa. De belangrijkste gebeurtenis daarin is 
de splitsing van het Europese continent in 3 delen, vastgelegd in 
het Verdrag van Verdun uit 843. We beperken ons vanaf dat mo-
ment tot wat er gebeurt in het middelste deel van het verdeelde 
Europa: Het Middenrijk. 
In het Middenrijk liggen de hertogdommen en graafschappen die 
later de Zuidelijke Nederlanden en uiteindelijk Nederland en Bel-
gië zullen gaan vormen. We komen erachter dat toen de kiem is 
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gelegd voor het ontstaan op het Europese continent, ruim tien 
eeuwen later, van twee verschrikkelijke wereldoorlogen.  
We springen na een korte inleiding op de vroegste geschiedenis 
van Europa, met grote stappen naar het begin van de 16e eeuw. 
Reden voor deze keuze is het feit dat het eerste prille levenste-
ken van de familie Koninx uit het jaar 1505 stamt en vooral ook 
omdat zich dan revolutionaire ontwikkelingen aankondigen die 
ons leven tot op de dag van vandaag zullen gaan bepalen. 
De Middeleeuwen met zijn feodale structuren staan op het punt 
te verdwijnen. Zelfbewuste burgers eisen hun plaats op en oude 
structuren worden ter discussie gesteld. De noordelijke gewes-
ten tarten het gezag van de Spaanse koning en komen in op-
stand: de 80-jarige oorlog begint.  
Ook de kerk ontkomt niet aan zeer ingrijpende veranderingen. Er 
komt een breed gedragen protestbeweging (de Reformatie) op 
gang, die het aanzien van Europa grondig zal veranderen, zowel 
in godsdienstig als staatkundig opzicht. Het hertogdom Brabant 
komt in beeld. We ontdekken dat de geschiedenis van dit hertog-
dom nauw verweven is met de historie van het hertogdom Lim-
burg, het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. Langzaam 
wordt duidelijk wat bedoeld wordt met de onbekende benamin-
gen in de trouwakte van stamvader Mathijs. 
 
Tot 1830 
Onze algemene beschrijving van de geschiedenis van de Zuide-
lijke Nederlanden loopt tot 1830, het jaar waarin de Nederlanden 
definitief van elkaar worden gescheiden.  
De scheiding binnen de familie Coninx vindt iets eerder plaats, in 
1753, het jaar waarin de 27-jarige Mathijs Koninx “emigreert”. Hij 
gaat een nieuwe toekomst tegemoet in Staats-Brabant, het noor-
delijke deel van het hertogdom Brabant, dat in 1648 bij de Vrede 
van Munster bij de Republiek der Nederlanden is gevoegd.  
Het is een dagenlange en gevaarlijke tocht geweest over de on-
verharde paden van de uitgestrekte verlaten heidevelden van 
Kempen en Peel. Het is een moedige tocht van een man alleen, 
die tot dat moment zijn geboortedorp Genk zeer waarschijnlijk 
nooit heeft verlaten. Vanaf 1753 is het dorp Tilburg de woon- en 
verblijfplaats van Mathijs. 
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De vroegste geschiedenis van de familie Konings 
Er zijn volgens Ivo Coninx uit Genk gegevens bekend over de 
familie die stammen uit de 16e eeuw. Rond 1598 wordt in Genk 
Gerardus Koninx geboren. Er is een vermoeden dat hij de oudste 
voorvader zou kunnen zijn. De bronnen zijn niet eenduidig en 
vaag.  
Dit blijft zo tot 1625, het jaar waarin Henricus Koninx wordt ge-
boren. Vanaf deze voorvader is volgens verschillende bronnen 
een ononderbroken afstammingslijn tot 1727, het jaar waarin Ma-
thijs, de stichter van de Tilburgse tak van de familie Konings, in 
Genk ter wereld komt.  
Het is verwarrend te ontdekken dat de historische feiten zoals die 
ons op school zijn verteld niet helemaal kloppen. Ze zijn vaak 
opgepoetst en passend gemaakt om een glimmende en succes-
rijke vaderlandse geschiedenis mogelijk te maken.  
Soms zijn de discrepanties tussen het collectieve geheugen en 
de werkelijke feiten zo groot dat we even een time-out moeten 
nemen om de ervaringen te kunnen verwerken en onze stand-
punten bij te stellen.  
Als geëmancipeerde Brabander met voorouders die eeuwenlang 
tweederangsburgers waren van de noordelijke Nederlanden, we-
ten we niet zo goed raad met de succesverhalen uit het "verre" 
Noorden. We blijken niet zoveel te hebben met het ronkende 
VOC-verhaal van kolonialisme, uitbuiting en wereldwijde slaven-
handel. 
  
We vinden meer houvast voor onze identiteit, in de boeiende en 
glorieuze gebeurtenissen uit de periode voorafgaand aan het 
ontstaan van de Staat der Nederlanden. Dat zijn historische ge-
beurtenissen uit de Lage Landen beneden de grote rivieren, waar 
al onze vroege voorouders leefden. 
Ook het roemrijke hertogdom Brabant met zijn zelfbewuste bur-
gers en het sprankelende hofleven in Mechelen, Brussel, Leuven 
en Gent moet genoemd worden. We moeten oppassen dat we 
onszelf niet schuldig maken aan wat we anderen verwijten: het 
eenzijdig opleuken van onze eigen (familie)geschiedenis.  
 
Maar er kan geen misverstand zijn over de vraag waar onze 
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"roots" liggen: die liggen in het zuidelijke deel van de Lage Lan-
den. 
 
“Van Limes tot Limburg” is een globale leidraad door de geschie-
denis van de Nederlanden, gebaseerd op persoonlijke keuzes en 
accenten. Soms is de informatie in uw ogen te gedetailleerd, 
soms te algemeen. Sla onderdelen over waar u voldoende over 
weet en als u wat meer wilt weten, google dan naar aanvullend 
materiaal. Zo ontstaat er een verhaal op maat dat het beter mo-
gelijk maakt de kleine geschiedenis van de familie Konings te 
plaatsen tegen de achtergrond van de grote historie van stad en 
land. 
 
We wensen u een interessante reis door de tijd. Hopelijk stuit u 
net als wij op verrassende feiten, die u enigszins in verwarring 
brengen. 
U realiseert zich dat geschiedenis nooit af is.   
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 VORMING VAN EUROPA 
(100-742) 
Volksverhuizingen 
Merovingers  
Franken 
 

 EUROPA VAN KAREL DE GROTE 
(742-1814) 
Driedeling van Europa 
 

 HET MIDDENRIJK 
(843-959)  
Neder-Lotharingen 
Bourgondië 
 

 DE LAGE LANDEN VERENIGD 
(1549-1715) 
Pragmatische Sanctie: 17 provincies 

 
  



7 

De Franken komen en blijven 
We starten ons verhaal rond het jaar 100. Massale volksverhui-
zingen veranderen Europa in een gistende brij van volkeren en 
stammen die aan het zwerven slaan en met elkaar in een proces 
van confrontatie, assimilatie en integratie verwikkeld raken.  
De massale stroom vluchtelingen uit het Midden-Oosten die mo-
menteel Europa binnen trekt, maakt het mogelijk in te voelen hoe 
de mensen in het begin van onze jaartelling zich hebben gevoeld. 
Ook toen waren rampen, oorlogen en tegenspoed de oorzaak 
van complete volksverhuizingen. Extreme klimaatsveranderin-
gen die in het oosten van Europa plaatsvinden, gecombineerd 
met de grote angst voor de oprukkende Hunnen jaagt de mensen 
op de vlucht. De tanende macht van de Romeinen maakt het mo-
gelijk zonder grote risico’s massaal West-Europa binnen te drin-
gen. 

Gele Lijn: De Angelen en Saksen.  
Oranje lijn: De Franken.  
Blauwe lijn: De Vandalen.  
Groene lijn: De Hunnen.  
Paarse lijn: De West-Goten. 

 
De volkeren die een belangrijke invloed hebben gehad op de ont-
wikkelingen zijn op deze kaart weergegeven. 



8 

De Angelen, Saksen en Friezen zakken langs de Waddenzee en 
de Noordzee af naar het Zuiden tot de kustgebieden van België 
en Noord-Frankrijk. Ze zullen naar Engeland oversteken waar ze 
zich vestigen, vooral in het gebied dat nu East-Anglia heet.  
De Vandalen, afkomstig uit het centrum van Zweden en Noorwe-
gen, vallen in december 406 Gallië binnen, trekken verder door 
naar het zuiden en bereiken in 409 Spanje waar ze zich vestigen 
in Andalusië, Galicië en Portugal. Ze steken over naar Afrika en 
maken Carthago tot uitvalsbasis voor roof- en plundertochten in 
het hele gebied van de Middellandse Zee. De impact van hun 
daden is zo groot, dat we eeuwen later allemaal nog weten wat 
een vandaal is. 
 
De groene lijn op het kaartje geeft de bewegingen van de Hun-
nen aan. Ze dringen door tot in het huidige Frankrijk. Rond 440 
ondernemen de Hunnen op verzoek van de Romeinen een straf-
expeditie tegen de Bourgonden, die bij Worms verpletterend wor-
den verslagen. Het restant van de Bourgonden trekt naar het zui-
den en ze stichten in de buurt van Genève een nieuw koninkrijk. 
Deze Bourgondiërs zullen een grote rol gaan spelen in de ge-
schiedenis van de Lage Landen.  
 
De invasie van de Franken 
Rond het jaar 258 komen de Franken die langs de IJssel wonen 
onder druk van de Saksen in beweging. Ze trekken zuidwaarts 
naar de Betuwe en verder over de grote rivieren het Romeinse 
Rijk binnen. Ze worden door de Romeinen Salische Franken ge-
noemd, naar de rivier de IJssel, die de Romeinen "Isala" noemen 
("Salland" verwijst hier nog naar). 
Met instemming van de Romeinen bouwen ze nederzettingen 
langs de Maas, in Campina (Kempen) en Toxandrie (Peel). Ze 
krijgen de status van bondgenoten ("foederati"). Dat wil zeggen 
dat ze in ruil voor de verdediging van de noordelijke buitengrens 
van het Romeinse Rijk belastingvrijstelling krijgen.  
Door de neergang van het Romeinse Rijk vergroten de Franken 
hun invloed en nemen geleidelijk de volledige controle over in de 
Romeinse grensgebieden. Ze bezetten de hele provincie Germa-
nia Inferior (het huidige Nederland beneden de grote rivieren, 
België en het huidige Rijnland) en breiden in de jaren die volgen 
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hun woongebied verder uit tot de Scheldevallei waar ze in het 
jaar 440 een koninkrijk stichten met de stad Doornik (Tournai) als 
hoofdstad.  
 
De Merovingers 
Later stoten de Franken onder leiding van Childerik (ca 436-
481) en zijn zoon Clovis (ca 465-511) steeds verder door naar 
het zuiden en onderwerpen daarbij alle stammen die onder Ro-
meins gezag staan.  Uiteindelijk zal Clovis tegenover de Ro-
meinse legioenen komen te staan.  
In het najaar van 486 brengt Clovis de Romeinen bij de stad 
Soissons de genadeslag toe.   Zij trekken zich uiteindelijk terug 
uit West-Europa. Clovis heeft nu alle omringende stammen on-
der zijn centrale gezag en verplaatst zijn hof van de stad Door-
nik naar het huidige Parijs. Daar laat hij zich in 496, 31 jaar oud 
en op het toppunt van zijn macht, dopen door de Paus en voert 
het christendom in als staatsgodsdienst in alle onderworpen ge-
bieden.  Dit is het begin van de periode die wij De Middeleeu-
wen zijn gaan noemen.  
 
Karel Martel  
De Merovinger Pepijn II van Herstal (635-714) legt de basis 
voor een nieuwe dynastie: De Karolingers. Kort na zijn overlij-
den breekt er een langdurige strijd uit rond de troonsopvolging. 
Daar komt na vele schermutselingen en intriges uiteindelijk zijn 
onwettige zoon Karel (689-741) als winnaar uit tevoorschijn. Ka-
rel wordt hofmeier van het Frankische Rijk en legt de basis voor 
een nieuwe dynastie: De Karolingers.  
 
Een hofmeier is oorspronkelijk een functionaris die belast is met 
de zorg voor een goede gang van zaken aan het hof, maar de 
functie groeit uit tot centrale militaire verdediger van het hele rijk.  
Hij krijgt de bijnaam “Martel”, wat moker betekent. En die naam 
heeft hij niet voor niets. Karel reorganiseert het leger en het bin-
nenlandse bestuur. Hij is echter voortdurend in oorlog en zich 
terdege bewust van het dreigende gevaar van de Arabieren.  
Door het invoeren van aartshertogdommen dacht Karel een 
soort "midden-management" te formeren om zijn grote rijk beter 
te kunnen besturen. Maar de aartshertogen gingen vooral aan 
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de slag om hun eigen machtspositie te versterken en er ont-
stonden staatjes in de staat. Karel schaft daarom de aartsher-
togdommen af en brengt de gebieden weer onder zijn directe 
gezag. 
 
Pepijn van Herstal, de voorganger van Karel Martel, heeft rond 
690 het rivierengebied rond Utrecht en Dorestad (Wijk bij Duur-
stede)  veroverd op de Friese koning Radboud.  Een zeer ijve-
rige monnik, ene Willibrordus, wordt door Pepijn en de paus 
aangesteld als "missionerings-opperbevelhebber" voor de Lage 
Landen. Willibrordus weet van aanpakken. In 695 zijn de Lage 
Landen al voldoende gekerstend zodat Willibrordus tot aartsbis-
schop van de Friezen kan worden gewijd. Zijn aartsbisschoppe-
lijke zetel komt in Utrecht. Maar Radboud laat zich niet zomaar 
verslaan. Tijdens de strijd om de troonsopvolging na de dood 
van Pepijn, verovert Radboud in 717 een deel van de verloren 
gebieden terug. Karel confisqueert kerkelijke goederen om zijn 
oorlogskas te spekken, wat hem op een ernstig conflict met de 
bisschoppen komt te tstaan, zij dreigen hem te excommunice-
ren. Bonifacius, de andere beroemde missionaris in de Lage 
Landen, neemt het voor Karel op, die verovert 719  de gebie-
den weer op Radboud en Willibrord  kan zijn missioneringswerk 
voortzetten.  
Bonifacius (ca 672-ca 754) en Willibrord (658-739) komen bei-
den uit Zuid-Engeland.  Bonifacius doet missioneringswerk in 
Hessen, Thuringen en Friesland, Willibrord opereert  vooral in 
de Lage Landen. 
 
Karel de Grote  
Karel (742-814), kleinzoon van Karel Martel, heeft het karakter 
van zijn grootvader. Beide Karlomannen hebben niet alleen hun 
voornaam maar ook hun krijgshaftig karakter gemeen. Hij bouwt 
het Frankenrijk verder uit. Er worden door hem nieuwe gebieden 
ingelijfd die nooit in handen van de Romeinen waren: het huidige 
Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland.  
 
In Italië onderwerpt hij de Longobarden, die voortdurend de paus 
belagen en bevecht ook met succes de Moren op het Iberische 
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schiereiland. Door deze nieuwe veroveringen krijgt het Franki-
sche Rijk een grotere omvang dan het voormalige Romeinse 
Rijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Karel zichzelf ziet als 
voortzetter van het glorieuze Romeinse Rijk.  
Op eerste kerstdag van het jaar 800 geeft Karel paus Leo III de 
opdracht hem te kronen tot eerste keizer van "Het Heilige 
Roomse Rijk". 
 
Decentraal bestuur 
De Franken kennen geen centrale bestuurscultuur. De vorst 
woont bij toerbeurt tijdelijk in burchten, palts genoemd. 

 
Karel als een Romeinse  
Keizer 
 
Deze vorm van bestuur 
maakt het mogelijk goed 
toezicht te houden op de 
ontwikkelingen in de regio's 
en rechtstreeks te overleg-
gen met zijn lokale verte-
genwoordigers. 
Karel verblijft erg graag in de 
palts van Nijmegen en Aken.  
 

Het leenstelsel 
Om zijn uitgestrekte rijk goed te kunnen regeren leent Karel voor 
bepaalde tijd grond uit aan vertrouwelingen die in zijn naam recht 
spreken, het land verdedigen en het geloof verbreiden. Er be-
staan allerlei leenvormen die in omvang, taken, bevoegdheden 
en hiërarchie van elkaar verschillen. Er zijn hertogdommen met 
daarboven groothertogdommen. De leenheren (hertogen, gra-
ven en bisschoppen) lenen op hun beurt land uit aan vrije boeren 
in ruil voor een deel van de oogst of van de veestapel. 
De keizer verzint allerlei bijkomende functies om te zorgen dat er 
een machtsevenwicht blijft bestaan. De macht van de leenheren 
kan zo voldoende worden gecontroleerd en grondig ingeperkt. 
Door ook bisschoppen wereldlijke macht te geven voorkomt hij 
dat er erfopvolging kan ontstaan. Het prinsbisdom Luik is daar 
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een voorbeeld van. 
Het in erfpacht uitgeven van grond aan getrouwen geschiedt 
vooral in betwiste en onstabiele gebieden. Het is een probaat 
middel voor de vorst om macht te behouden en uit te breiden. 
Maar de leenheren gaan geleidelijk het leengoed als eigen bezit 
beschouwen en zo ontstaat er toch erfopvolging. 
De opkomst van de steden en van de macht van de stedelijke 
elite zal uiteindelijk het definitieve einde betekenen van het feo-
dale systeem van leenheren en horige boeren.  
Als Lodewijk, de zoon van Karel de Grote in 840 overlijdt, ont-
brandt er ondanks alle voorzorgen een felle opvolgingsstrijd strijd 
tussen zijn drie zonen: Lodewijk, Lotharius en Karel (uit zijn 
tweede huwelijk).  
Oorzaak van de steeds terugkerende opvolgingsoorlogen is het 
erfrecht. In het Salische erfrecht kent men geen kroonprins, alle 
mannelijke kinderen hebben gelijke rechten op de bezittingen 
van hun overleden vader. Lotharius wordt uiteindelijk tot keizer 
gekroond ofschoon hij niet de oudste zoon is. Dat zet kwaad 
bloed bij zijn twee andere broers. 
 
Verdrag van Verdun (843) 
Na veel getwist en gesteggel wordt in 843 het verdrag van Ver-
dun gesloten waarin een driedeling van het machtige keizerrijk 
wordt overeengekomen (zie onderstaand kaartje). 
 
Zoon Karel, met de bijnaam "De Kale", krijgt het westelijke deel 
van het rijk (het West-Frankische rijk), bestaande uit het gebied 
ten westen van de lijn vanaf Antwerpen over Macon naar Nîmes. 
Lodewijk bijgenaamd "De Duitser" krijgt het oostelijke deel (het 
Oost-Frankische rijk).  
 
Lotharius I erft het middelste deel. Het is een moeilijk te besturen 
vrij smalle strook land die loopt van Friesland tot aan de Middel-
landse zee. Het wordt Middenrijk genoemd (zie onderstaand 
kaartje). 
Het Middenrijk is oud Frankisch kernland. Het bezit rijke kroon-
landen en belangrijke centra van geestelijke en wereldlijke macht 
met steden als Aken, Keulen, Nijmegen en Maastricht. 
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De vestiging van het Middenrijk is van cruciaal belang voor het 
ontstaan van de gewesten in de Lage Landen en voor de stich-
ting van de koninkrijken Nederland en België vele eeuwen later. 
 

 
 
 
 
Het Middenrijk omvat globaal de volgende gebieden: 

 Nederland zonder Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Friesland.  

 De Neder-Rijn en het Duitse Rijnland westelijk van de Rijn 
met de steden Keulen, Koblenz en Mainz.  

 Luxemburg en België ten oosten van de Schelde minus het 
graafschap Vlaanderen.  

 Delen van Frankrijk: Frans-Lotharingen, Elzas, Bourgondië, 
Provence, Frans-Comté, Rhône-Alpes.  

 Zwitserland en Noord-Italië.  
 
Ruim een decennium later sterft Lotharius I en moet er om de 
vrede te bewaren weer gedeeld worden. In het verdrag van 
Pruem van 855 wordt het in drieën gesplitst.  
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Zoon Lotharius (II) krijgt het noordelijke deel van het rijk dat naar 
hem vernoemd zal worden: Lotharingen. Zijn broer Karel van de 
Provence krijgt Bourgondië en de andere broer Lodewijk (II) 
wordt koning van Italië (zie kaartje). 
 

 
 
Het verdrag van Meerssen (870)  
Lotharius II overlijdt in 869 kinderloos en dus breekt er weer een 
opvolgingsoorlog uit. Het verdrag van Meerssen maakt een eind 
aan deze machtsstrijd maar het luidt tevens een verdere verbrok-
keling in van het rijk van Lotharius, nl West-Francia en Oost-
Francia.  
 
Het Middenrijk versnippert  
De gewesten boven de grote rivieren komen in bezit van Lode-
wijk "De Duitser" van Oost-Francia en de zuidelijke gewesten, 
waaronder Brabant en Zeeland, worden toegevoegd aan West-
Francia van Karel de Kale.  
De grenslijn tussen het "Franse" en "Duitse" koninkrijk wordt nu 
gevormd door de rivieren Maas, Ourthe en Moezel. Ondanks het 
verdrag komt er ook nu geen rust in de regio. De "Fransen" en 
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de "Duitsers" blijven strijden om de brokstukken van het Midden-
rijk in verval. In die strijd is Lotharingen de belangrijkste speelbal.  
 
In het jaar 879 verschijnt in de monding van de Schelde een vloot 
Vikingschepen. Een enorm leger, onder leiding van de koningen 
Godfried en Siegfried, gaat van boord en trekt 13 jaar lang plun-
derend en brandschattend rond in het gebied onder de grote ri-
vieren. Zij richten in 881 een legerkamp in aan de Maas (nabij 
Roermond) en ondernemen expedities naar Maastricht, Ton-
geren, Aken en Keulen. 
 

In Keulen stallen ze 
hun paarden in de 
grafkerk van Karel de 
Grote! 
De vorming van solide 
staatkundige struc-
turen wil maar niet luk-
ken. 
De steden in de Ne-
derlanden ontwikkelen 
zich voorspoedig, 
maar zonder een sterk 
bestuur en door het 
ontbreken van een ef-
fectieve verdediging, 
blijven de gebieden 
erg kwetsbaar en een 
gemakkelijke prooi 
voor heersers met 
landhonger. 
Rond 900 grijpt Graaf 

Reginar van de Maasgouw, kleinzoon van Lotharius I, de macht. 
Dat is maar van korte duur. In 929 herstelt de Duitse keizer zijn 
macht in Lotharingen en verheft het tot hertogdom. 
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Ontstaan van Neder-Lotharingen 
 
Het is een ingewikkeld verhaal, maar het moet toch verteld wor-
den omdat Lotharingen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan 
van de Ne-derlanden. In 953 splitst hertog Bruno het gebied op 
in een Opper- en een Neder-Lotharingen. 
 
In 959 splitst de Duitse keizer Otto II op zijn beurt Opper-Lotha-
ringen af en maakt het tot het “Hertogdom van de Moezel”.  
 

 Neder-Lotharingen groen  

 Opper-Lotharingen oranje 
Het hertogdom Neder-Lotharingen omvat een groot deel van 
het huidige Nederland en België, zonder het graafschap 
Vlaanderen. Verder een deel van Noord-Frankrijk en delen 
van Duitsland (Aken, Keulen en Oost- Friesland). 

 
Het hertogdom komt in handen van Lambert I van Leuven. Door 
moeilijkheden met de erfopvolging en zwak bestuur valt uiteinde-
lijk Neder-Lotharingen uiteen. Tijdens de Landdag van Schwae-
bisch Hall (1190) wordt de status van hertogdom officieel beëin-
digd. Het bestaat dan enkel nog in naam.  
 
Onuitwisbare herinnering 
De naam "Lotharingen" gaat over op Opper-Lotharingen. Het hui-
dige Franse Lotharingen omvat de Elzas en het grondgebied van 
het oorspronkelijke hertogdom Opper-Lotharingen. 
De hertogen van Brabant blijven de naam Neder-Lotharingen 
echter vermelden in hun officiële stukken. Daardoor beschouwen 
bepaalde historici het hertogdom Brabant als voortzetting van het 
voormalige hertogdom Neder-Lotharingen. 
Het papieren Neder-Lotharingen verdwijnt definitief als het her-
togdom Brabant in 1794 ophoudt te bestaan. Maar toch niet he-
lemaal.  
Bij de onderhandelingen tussen 1831-1839 over de voorwaarden 
van afsplitsing van het huidige België, haalt koning Willem I het 
oude hertogdom Lotharingen uit de kast om zijn rechten op 
grondgebied te onderbouwen. 
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In 2013 heeft de weerman van de Belgische TV het bij zijn uit-
eenzetting over het weer, het over de weersverwachting in Bel-
gisch-Lotharingen. We nemen aan dat hij wist dat vele kijkers 
begrepen waar hij het over had. 
 
Bourgondië: Eenheid en voorspoed 
Koning Jan II van Frankrijk erft het hertogdom Bourgondië en 
schenkt het vervolgens aan zijn jongste zoon Filips II (1342-
1404). Deze Filips is een echte doorpakker en wordt dan ook “de 
Stoute” genoemd. Hij wil vanuit het hertogdom Bourgondië een 
derde mogendheid opbouwen tussen Frankrijk en het Duitse rijk. 
Eigenlijk streeft hij naar het herstel van wat eens het Middenrijk 
was. 
Ook zet hij een zeer belangrijke stap in die richting door met Mar-
garetha te trouwen, de dochter en enig erfgename van Lodewijk 
van Male, graaf van Vlaanderen en ook graaf van Bourgondië, 
het latere Franche-Comté (niet te verwarren met het hertogdom 
Bourgondië). 
 
In 1384 is het zover, Filips wordt graaf van Vlaanderen, inclusief 
het markgraafschap Antwerpen en de stad Mechelen. Zijn opvol-
gers en erfgenamen, zoon Jan zonder Vrees, kleinzoon Filips de 
Goede en achterkleinzoon Karel de Stoute, bouwen tussen 1404 
-1477 hun macht verder uit.  
Filips de Goede begint tijdens zijn regeerperiode (1419-1467) 
met de modernisering van het openbaar bestuur. Deze staatkun-
dige vernieuwing wordt gekenmerkt door centralisatie van macht, 
rationalisatie van structuren en democratisering van de besluit-
vorming. Filips is zeker niet bescheiden, maar ondanks zijn grote 
pretenties kiest hij bijna altijd voor de weg van overleg om zijn 
doelen te bereiken. 
 
Hij voert een eenheidsmunt in, ontwerpt uniforme instellingen 
voor alle gewesten, stelt een Hofraad aan (adviesorgaan), richt 
een Rekenkamer op en roept in 1464 in Brugge voor het eerst 
de Staten-Generaal bijeen. (In de Oostenrijkse periode na 1715 
zullen dezelfde processen plaatsvinden). 
In 1467, bij de dood van Filips de Goede, is het grondgebied aan-
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zienlijk vergroot. Zijn zoon Karel de Stoute is niet zo communica-
tief en laat liever de wapens spreken. 
Karel ontpopt zich tot een machtsbeluste alleenheerser. Hij stelt 
zich ten doel een rijk te stichten met het Middenrijk van keizer 
Lotharius als voorbeeld. 
 
Op onderstaande kaart zien we wat zijn probleem is: de gebieden 
sluiten niet op elkaar aan. Het gat is Elzas + Lotharingen. 
 
Karel valt Elzas en Lotha-ringen aan. Frankrijk komt met de 
Lotharingse steden en Zwitserland in verzet.  
Voor de oorlog, vooral tegen aartsrivaal Frankrijk, heeft Karel 
veel geld nodig. Hij steekt zich flink in de schulden door geld te 
lenen van rijke burgerij in de steden.  
 

Karel beschouwt de Neder-
landen als persoonlijk bezit 
en roept daardoor veel 
weerstand op onder alle la-
gen van de bevolking. Er is 
fel verzet vanuit de 
Vlaamse, Brabantse en 
Hollandse gewesten die 
gezamenlijk gaan optrek-
ken tegen de hertog. Door 
deze samenwerking wordt 
de basis gelegd voor het 
ontstaan van de latere Ne-
derlanden.  
 
Hertog en graaf is hij al 
maar hij wil, eerzuchtig als 
hij is, ook koning worden. 
Dat kan echter niet zonder 
hulp van de Duitse keizer  
 

Grondgebied Bourgondië in 1467 
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Frederik III. Karel bedenkt een slimme zet. Hij biedt in ruil voor 
de koningstitel, zijn dochter en enige erfgenaam Maria als bruid 
voor Maximiliaan, de zoon van de Duitse keizer. Maria is een 
zeer aantrekkelijke partij. Ze zal als enige erfgename het totale 
bezit van haar vader erven. En tot dat bezit horen de welvarende 
Nederlanden. Ze wordt dan ook terecht "Maria de Rijke" ge-
noemd. De Duitse keizer en ook zijn zoon gaan zoals te verwach-
ten zonder aarzelen in op het aanbod van Karel.  
 
Maximiliaan verlooft zich met Maria op 6 mei 1476 en hij gaat 
meteen aan de slag met het werven van fondsen voor een on-
vergetelijke bruiloft in Gent. Karel de Stoute sneuvelt onverwacht 
op 5 januari 1477 bij de Slag bij Nancy. Zonder een koningstitel.  
 

De pas 20-jarige Maria 
krijgt als onervaren alleen-
staande vorstin een onmo-
gelijke taak. Het wankele 
land heeft een verslagen le-
ger en grote schulden.  
Karel heeft kort voor hij 
sneuvelt het prinsbisdom 
Luik en het hertogdom 
Gelre met harde hand on-
derworpen. Die willen hun 
vrijheid weer terug. En snel. 
Ook de hertog van Luxem-
burg wil het gezag van de 
Bourgondiërs niet meer ac-
cepteren.  
De steden en gewesten be-
ginnen meteen met onder-
handelen met de onge-
huwde Maria om meer zelf-
bestuur.  
 
 

Grondgebied van Bourgondië 1477 
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Er is veel ongenoegen en er moet coute que coute voorkomen 
worden dat in de toekomst de steden en gewesten weer overge-
leverd kunnen gaan worden aan dwang en willekeur van de 
vorst. Maria staat er echter niet alleen voor. Zij wordt onder-
steund door haar wijze stiefmoeder Margaretha van York.  
Er ontstaat een euforisch gevoel onder de bevolking. Maria is van 
meet af aan bereid aan de wensen van de bevolking tegemoet te 
komen. Op 11 februari, nauwelijks een maand na haar aantreden 
wordt er al een vergaande overeenkomst gesloten met de steden 
en gewesten.  
Maria verplicht zich om een Grote Raad in het leven te roepen 
die medeverantwoordelijkheid gaat dragen voor het bestuur van 
het land. Zij bouwt voort op wat haar grootvader Filips de Goede 
heeft opgebouwd. Deze algemene vergadering krijgt grote privi-
leges op basis van het charter “De Blijde Incomste” dat 120 jaar 
eerder, op 3 januari 1356 wordt ondertekend door hertogin Jo-
hanna van Brabant en haar man Wenscelas.  
 

Maria wordt in 1457 in Brussel geboren en over-
lijdt te Brugge in 1482 
 
Burgers en hun vertegenwoordigers 
krijgen instemmingsrecht bij: 

 toekomstige huwelijken van Maria  

 het verklaren van oorlogen  

 het opleggen van belastingen 

 aanstellen van rechters  
 
De gewestelijke en de lokale overheden 
krijgen hun bevoegdheden terug: het 
recht tot aanstelling van eigen rechters 
en bestuurders en het recht om zelf be-
lastingen te innen. 

De door haar vader ingevoerde bestuurlijke en gerechtelijke cen-
tralisaties worden weer teruggedraaid. Aan burgers wordt het 
"recht van passieve weerstand" toegekend. Dat wil zeggen dat 
er door iedere individuele burger weerstand mag worden gebo-
den als door de regering bepalingen worden uitgevaardigd die in 
strijd zijn met de inhoud van de overeenkomst. (Willem van 
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Oranje zal jaren later een beroep op dit recht doen om zijn verzet 
tegen Spanje juridisch te onderbouwen.)  
 
Tot overmaat van ramp valt Lodewijk XI van Frankrijk haar rijk 
binnen. Ten onrechte gaat hij er vanuit dat de Bourgondische le-
nen aan Frankrijk toevallen nu Karel de Stoute geen mannelijke 
opvolger heeft. Hij neemt een voorschot op de erfenis en bezet 
Bourgondië, Picardië, Artesië, France-Comté en Henegouwen. 
In mei 1477 stemt de Grote Raad, waarin nu ook Holland en 
Zeeland zitting hebben gekregen, in met het huwelijk van Maria. 
In augustus trouwt ze vol pracht en praal te Gent met haar Maxi-
miliaan. Het is geen kil verstandshuwelijk. Iedereen kan zien dat 
ze van elkaar houden.  
Door dit huwelijk worden de Nederlanden na lange tijd staatkun-
dig weer verenigd. Met een doortastende man naast zich, laten 
de militaire successen niet lang op zich wachten. Het Franse le-
ger wordt in 1479 een gevoelige nederlaag toegebracht in de 
slag bij Guinegate.  
 
Maximiliaan krijgt als aartshertog van Oostenrijk en vanaf 1508 
als keizer van het Heilige Roomse Rijk, veel internationaal aan-
zien dat afstraalt op de Nederlanden waarvan hij na het overlij-
den van zijn vrouw in 1482, de feitelijke machthebber is. 
De burgers in de steden ontwikkelen zich tot mondige, zelfbe-
wuste individuen. Zij hebben inspraak en mogen meebeslissen 
in zaken van algemeen belang. Ze organiseren zich in gilden die 
waken over de gezamenlijke belangen.  
Als Maria van Bourgondië in 1482 sterft door een val van haar 
paard, is haar zoon Filips (de Schone genaamd) pas 4 jaar oud. 
Zijn vader Maximiliaan oefent tijdens de minderjarigheid van zijn 
zoon het regentschap uit over de Nederlanden.  
 
Filips woont in Mechelen en wordt opgevoed door zijn (stief-) 
grootmoeder Margaretha van York, de derde echtgenote van 
grootvader Karel de Stoute. Op 20 oktober 1496 treedt Filips in 
Lier het huwelijk met Johanna van Castilië. Dit huwelijk legt de 
basis voor een band van meer dan 200 jaar tussen Spanje en de 
Nederlanden. 
Door het overlijden van haar broer en kroonpretendent Juan, 
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wordt Johanna erfdochter van Spanje. Filips eist de troon op en 
wordt op 15 juli 1506 officieel geïnstalleerd als Filips I. Een paar 
maanden later overlijdt Filips. Zijn oudste zoon Karel is dan am-
per 6 jaar oud.  
Grootvader Maximiliaan stelt met instemming van de Staten-Ge-
neraal, tante Margaretha van Oostenrijk aan als voogdes. 
Als Karel V in 1519 tot keizer wordt gekroond is hij heerser over 
een Europees Rijk dat groter is dan dat van zijn illustere voor-
ganger Karel de Grote. Hij draagt de Lage Landen een warm hart 
toe. Tussen 1521-1549 worden door hem de 17 Provinciën ge-
vormd (het prinsbisdom Luik blijft afzijdig).  
 
De Pragmatische Sanctie 
In de “Pragmatische Sanctie” van 1549 wordt vastgelegd dat de 
17 Provinciën een ondeelbare eenheid vormen en dat het gebied 
bij overerving ongedeeld moet blijven. Sinds 1515 heeft Karel de 
Lage Landen uitgebreid van 11 naar 17 landsheerlijkheden. Met 
de verwerving van het hertogdom Gelre in 1543 ontstaat er een 
afgeronde territoriale eenheid. De Pragmatische Sanctie moet de 
staatkundige eenheid gestalte geven. Hiermee is een belangrijke 
stap gezet naar de vorming van een Nederlandse Staat zoals 
Karels voorouders altijd gewild hebben. 
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Karels wensen zullen niet in vervulling gaan. De ongedeelde 
eenheid van de 17 gewesten zal slechts 100 jaar standhouden. 
Zijn zoon Filips zal bij het mislukken van de harmonie een be-
langrijke rol in spelen. Het zal een eeuw worden waarin Europa 
ondergedompeld wordt in felle godsdienstoorlogen, kerkscheu-
ring en ingrijpende staatkundige veranderingen. Deze dramati-
sche ontwikkelingen worden extra ingewikkeld door de onverzet-
telijkheid van zijn zoon Filips. 
Karel V is geboren en getogen in Gent, maar Filips wordt in 
Spanje geboren en streng katholiek opgevoed. Hij spreekt geen 
woord Engels of Frans, laat staan Nederlands en kan niet wen-
nen aan het vrijpostige gedrag van de bewoners van de Neder-
landen. Dat zal aanleiding worden tot veel misverstanden en 
foute inschattingen vooral ten aanzien van de groeiende kritiek 
van hervormingsgezinden op het functioneren van de kerk van 
Rome. 
Filips volgt als Filips II in 1556 zijn vader op als vorst over de 
Nederlanden. Tot zijn sterfdag 13 september 1598 zal hij zich 
verzetten tegen de vele wensen van de 17 gewesten. Zij willen 
nadrukkelijk een grote mate van zelfbestuur, vrijheid van gods-
dienst en het recht om zelf handel te drijven. Filips blijft zich ver-
zetten. De noordelijke provincies die het calvinisme hebben om-
armd, willen uit onder het Spaanse juk. 
Er ontstaat een afscheidingsoorlog die bijna 80 jaar zal duren. 
Bij de Vrede van Munster in 1648 worden de 7 afgesplitste ge-
westen feitelijk een zelfstandige republiek. De Zuidelijke Neder-
landen blijven onderdeel van Spanje en worden in 1715 bij het 
Verdrag van Utrecht deel van het Oostenrijkse keizerrijk.  
Tot dat moment gebruikt de Republiek de Zuidelijke Nederlanden 
als buffer tegen de groeiende dreiging vanuit Frankrijk dat bege-
rig kijkt naar de zuidelijke gewesten, die steeds meer door het 
verzwakte Spanje kunnen worden verdedigd 
We staan op het punt getuige te worden van de afbraak van de 
oude vertrouwde kerkelijke en staatkundige verhoudingen en 
structuren. 
Talloze oorlogen, ontelbare doden, onherstelbare schade aan 
mensen en cultuur zijn het gevolg. Deze periode uit onze ge-
schiedenis is cruciaal voor de staatkundige, politieke en culturele 
verhoudingen in de Lage Landen, tot op de dag van vandaag.  
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ONDER SPAANSE HEERSCHAPPIJ (1556-1713) 

 Reformatie 

 1568-1648: 80-jarige oorlog waarin:  
Gouden Eeuw, 12-jarig bestand, 30-jarige oorlog  

 1576: Pacificatie van Gent 

 1594: Republiek der 7 Verenigde Nederlanden 

 Naar een erfelijk stadhouderschap 

 1630-1631 Vredesconferentie van Tilburg 
 

DE NEDERLANDEN UITEEN (1713-1815) 

 1713 Vrede van Utrecht 

 1715: Het Zuiden onder Oostenrijks bewind 

 1715: Het Noorden wordt een Republiek 
 
ONDER FRANS BEWIND 

 1794: Het zuiden wordt een Franse provincie 

 1801-1813: Lodewijk-Napoleon koning van Nederland 
 
KORTE TIJD WEER SAMEN (1815-1839) 

 Stadhouder Willem I wordt koning van de Lage Landen 

 1830: 10-daagse veldtocht 

 1839: België officieel onafhankelijk 
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De Reformatie  
Het Heilige Roomse Rijk (HRR) begint in 800 met de kroning van 
Karel de Grote tot keizer. Het HRR heeft een essentieel reli-
gieuze functie: het bewaken van de eenheid van kerk en staat 
onder gezag van de paus van Rome. De Kerk bezit en bewaakt 
de enige, absolute christelijke waarheid die voor iedereen geldt.  
Gedurende de hele 14e eeuw tot begin 15e eeuw davert de Kerk 
op haar grondvesten. Er is diepe verdeeldheid over uitwassen, 
vooral de grote weelde en macht van Paus en clerus roepen 
weerstand op.  
De tijden zijn definitief veranderd. De steden met hun geldeco-
nomie, nijverheid, vrijheden, gilden en cultuur hebben een grote 
machtspositie veroverd. Het is de emancipatie van de burgers 
die debet is aan de uiteindelijke afkalving van de absolute macht 
van de kerk. Een religieuze en politieke hervorming kan niet meer 
uitblijven.  
 
Het loopt behoorlijk uit de hand. Er worden twee pausen geko-
zen: de ene zetelt in Rome en de andere in Avignon. Tussen 
1409 en 1414 zijn er zelfs drie pausen die elkaar fel bestrijden. 
Het is een regelrechte aanfluiting die het aanzien van de Kerk 
ernstige schade toebrengt. De Kerk is hardleers. Een eeuw later 
blijkt er binnen de Kerk nog weinig veranderd. Maarten Luther 
laat in 1517 als eerste van zich horen, in 1522 gevolgd door 
Zwingli en in 1534 door Calvijn.  
 
In 1545 begint het Concilie van Trente dat totaal 18 jaar zal du-
ren. Doel van het Concilie is de misbruiken en misstanden in de 
katholieke kerk aan te pakken en duidelijkheid te scheppen over 
de door de protestanten betwiste geloofspunten.  
Een aantal storende misbruiken wordt opgelost maar de geloofs-
waarheden worden niet besproken. Ze worden slechts verduide-
lijkt en aangescherpt. De theologische messen zijn geslepen, de 
actie tegen de afvalligen kan beginnen: de Contrareformatie is 
een feit.  
 
Ook is er behoefte aan afstemming op staatkundig en politiek 
terrein. 



26 

In 1555 bereikt Karel V met de Duitse keurvorsten een compro-
mis. Het principe “cuius regio, eius religio” zal voortaan uitgangs-
punt zijn bij de oplossing van bestaande en komende godsdienst-
twisten: de godsdienstige overtuiging van de vorst zal de gods-
dienstige overtuiging zijn of worden van de bewoners van het 
vorstendom.  
 
Geheel in de geest van deze overeenkomst neemt kardinaal 
Granvelle van Atrecht in 1562 het besluit om over te gaan tot de 
invoering van de (kerkelijke) Inquisitie in de Spaanse Nederlan-
den. Die zijn Spaans bezit, dus is het katholicisme de (enige) 
toegelaten godsdienst. 
Dat is het moment waarop Willem van Oranje en de graven Eg-
mont en Horne in actie komen. Ze sturen een brief aan Filips II 
waarin ze aankondigen hun ontslag te nemen als leden van de 
Staten-Generaal als Granvelle niet vertrekt. De koning stemt toe 
en Granvelle vertrekt in 1564. Graaf Egmont verzoent zich weer 
met de koning en gaat in 1565 naar Spanje om Filips de wensen 
van de hoge adel over te brengen. Zij willen herroeping van de 
plakkaten tegen ketterij en geen invoering van de Inquisitie. 
Filips is onvermurwbaar en schrijft in oktober 1565 twee brieven 
waarin hij zegt onverkort te zullen vasthouden aan de afgekon-
digde maatregelen tegen de ketterij van de protestanten. Dit is 
het sein voor de protestanten om in verzet te komen. Er ontstaan 
spontane opstanden die leiden tot een vernietigende Beelden-
storm. 
 
Beeldenstorm 
De bevolking is hevig verontwaardigd omdat Filips II zijn woord 
niet houdt. De woede zoekt een uitweg. In de Westhoek, het 
zuidwestelijke deel van het graafschap Vlaanderen begint het. 
Op 10 augustus 1566 gaat een grote groep opgewonden kerk-
gangers na een opruiende preek in de kerk van Steenvoorde de 
straat op en richt grote vernielingen aan. In korte tijd ontstaan 
ook oproeren in o.a. de steden Veurne, Ieper en Wervik. Oproer-
kraaiers koelen hun woede op de bezittingen van de Kerk. De 
volksopstand slaat over naar de Schelde-streek. Binnen een 
week vallen Antwerpen, Oudenaarde en Gent ten prooi aan de 
ontketende volkswoede.  
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Tussen 20 en 27 augustus worden grote verwoestingen aange-
richt in de genoemde steden en vele omliggende dorpen. Onge-
veer 200 Calvinisten bestormen en bezetten de kathedraal van 
Antwerpen. In Gent is de schade het grootst. In 24 uur tijd worden 
in totaal 8 parochiekerken, 25 kloosters, 7 kapellen en 10 hospi-
talen grondig geplunderd.  
De Geuzen doen ook een flinke duit in het zakje. Het zijn zeeka-
pers maar ze houden ook vaak plundertochten op het vasteland. 
Ze hebben het op de kerken gemunt. Er is berekend dat tijdens 
die plunderingen er meer dan 400 kerken en ongeveer 3000 
schilderijen worden vernield. Filips stuurt de hertog van Alva die 
de opdracht krijgt om met harde hand de orde te herstellen. 
 
INTERMEZZO 
 
Als de Lage Landen in het bezit komen van het Spaanse ko-
ningshuis doet ook de Spaanse Inquisitie bij ons zijn intrede. 
Deze Inquisitie is geen kerkelijke instelling maar een door het 
Spaanse vorstenhuis (Reyes Catolicos) in het verleden in het le-
ven geroepen instituut, bedoeld om vooral politieke en financiële 
doelen te dienen. Het gaat de Spaanse vorsten daarbij om: 

 het scheppen van eenheid van godsdienst op het Iberische 
schiereiland 

 het bestrijden van de oppositie en andersdenkenden, vooral 
door het straffen en bekeren van de moslims en de joden  

 vooral het spekken van de staatskas door confiscatie van de 
bezittingen van de veroordeelden  

 
Na het uitbreken van de Reformatie wordt de Inquisitie met de-
zelfde bedoelingen ingezet tegen protestanten en andersden-
kenden. In ons collectieve geheugen zijn beelden opgeslagen 
van bloedige en wrede vervolgingen. Uit onderzoek blijkt echter 
dat deze beelden bijgesteld moeten worden. Tussen 1560-1700 
worden er door de Spaanse Inquisitie in totaal 49.072 processen 
gevoerd. Er worden 933 personen tot de brandstapel veroor-
deeld. Dat is slechts 1,9% van het aantal veroordeelden. Tegen 
de achtergrond van de toen geldende rechtspraak is dat eigenlijk 
heel weinig. Het gaat dan ook vooral om het “kaalplukken” van 
rijke andersdenkenden. 
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De vermaledijde Spaanse Inquisitie wordt dan ook verward met 
een andere vorm van Inquisitie: de kerkelijke Inquisitie. Dat is 
een kerkelijke rechtbank, die eind 12e eeuw speciaal wordt inge-
steld om de oprukkende ketterij van de Katharen in Frankrijk een 
halt toe te roepen.  
Doel van deze diocesane rechtbanken is het bewaken van de 
zuiverheid van de leer, opsporing van ketterij en de bestrijding 
ervan. Deze kerkelijke Inquisitie heeft in de Lage Landen echter 
maar op zeer beperkte schaal gefunctioneerd. 
Waarom zitten we dan toch met beelden van bloedige en mas-
sale berechting van protestanten? De verklaring daarvoor moet 
mede gezocht worden in de ontwikkeling van de Nederlandse 
identiteit. In 1567 wordt door Alva de Raad van Beroerten inge-
steld (1567-1576).  
Deze Raad is gericht op het aanhouden en berechten van men-
sen die aan de Beeldenstorm hebben deelgenomen, zich er niet 
(voldoende) tegen hebben verzet of ermee hebben gesympathi-
seerd. Het gaat dus primair om het opsporen en berechten van 
personen die zich verzet hebben tegen de koning en zijn wetten, 
geen jacht op protestanten. 
In de korte periode tussen 1566-1567 worden er door de Raad 
van Beroerten 1000 mensen ter dood veroordeeld, zowel katho-
lieken als protestanten. 
De Spaanse- en kerkelijke Inquisitie zijn in de Lage Landen dus 
niet zo bloedig geweest als in ons collectief geheugen is vastge-
legd. De Raad van Beroerten is de bloedigste rechtbank geble-
ken, maar deze rechtbank vervolgde zowel protestanten als ka-
tholieken. Dat de Beeldenstorm begint in het katholieke Vlaan-
deren en dat Antwerpen een Calvinistisch en anti-Spaans bol-
werk blijkt te zijn, brengt ons in verwarring. Het is alsof de noor-
delijke gewesten de reformatie in de Lage Landen hebben ge-
kaapt en het Calvinisme als breekijzer hebben gebruikt tegen het 
katholieke Spanje. Daarvan is niets in de Nederlandse geschie-
denisboekjes terug te vinden. We pakken de draad weer op. 
 
1576: De Pacificatie van Gent 
Op 4 november 1576 plunderen muitende Spaanse en Waalse 
troepen Antwerpen en steken de stad in brand. Er wordt massaal 
geplunderd en verkracht. Veel rijke burgers worden gegijzeld 
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voor losgeld. 
Ondanks de afspraken die bij de overgave van de stad op 24 juli 
1577 zijn gemaakt, valt Don Juan toch vanuit Luxemburg Namen 
binnen dat Spanje trouw is gebleven. De gewesten voelen zich 
door Spanje bedrogen. Er ontstaat onder alle gezindten een 
sterke anti-Spaanse stemming. Dit mondt uit in een snelle en 
eensgezinde actie.  
 
Op 8 november 1576 sluiten tijdens een vergadering in Gent, alle 
gewesten van de Nederlanden zich aaneen en nemen een plan 
aan dat Holland en Zeeland samen met Bommel en Buren reeds 
een jaar eerder in het verdrag van de Unie van Dordrecht hebben 
vastgelegd:  

 de Spaanse troepen moeten de Nederlanden verlaten 

 de Staten-Generaal moet zonder landvoogd kunnen vergade-
ren  

 amnestie voor de opstandelingen 

 herstel van de privileges van kerkelijke en wereldlijke hiërar-
chie 

 soevereiniteit van de Spaanse koning wordt erkend 

 Holland, Zeeland, Bommel en Buren worden calvinistisch  

 de andere gewesten krijgen een katholieke signatuur 

 de katholieke gewesten zullen de calvinisten niet vervolgen 

 Willem van Oranje wordt naast de landvoogd ook  regerings-
leider van Holland en Zeeland 

 
De Staten-Generaal (exclusief Luxemburg) bekrachtigt het vre-
desverdrag van Gent op 7 januari 1577. Landvoogd Don Juan en 
koning Filips II gaan kort daarna met tegenzin akkoord. Ze kun-
nen niet anders omdat ze niet meer de macht bezitten om hun 
wil dwingend op te leggen. Het ideaal van Willem van Oranje 
komt binnen handbereik: eenheid van alle 17 gewesten op basis 
van godsdienstvrijheid.  
Maar zijn droom vervliegt binnen een paar jaar: de Nederlanden 
zullen uiteenvallen. De spanning wordt grimmig, Willem van 
Oranje wordt vogelvrij verklaard en vindt het raadzaam om Brus-
sel te verlaten.  
Egmond en Horne besluiten echter te blijven.  
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Ze worden door Alva gevangengenomen, voor de Raad van Be-
roerten geleid, aangeklaagd voor hoogverraad, schuldig bevon-
den en ter dood veroordeeld ondanks het feit dat zij vrome ka-
tholieken zijn. Egmond wordt op 5 juni 1568 samen met Horne 
onthoofd op de Grote Markt te Brussel. Voor Willem van Oranje 
is nu de maat vol. Hij besluit tot georganiseerd verzet tegen het 
Spaanse gezag. 
 
Hollandse Opstand of 80-jarige Oorlog (1568-1648) 
We zoomen in op de Lage Landen waar zich een cruciaal proces 
gaat voltrekken dat zal leiden tot een van de belangrijkste ge-
beurtenissen in de Nederlandse geschiedenis, de opstand tegen 
Spanje, ook wel de Hollandse Opstand of 80-jarige Oorlog ge-
noemd.  
 
Bijna 80 jaar lang zijn de noordelijke provincies opstandige pro-
vincies, maar formeel nog steeds onderdeel van het Spaanse 
rijk.  
Het is een vrijheidsstrijd waarin stapje voor stapje aan de onaf-
hankelijkheid wordt gewerkt. Het is goed om ons te realiseren dat 
de strijd zich afspeelt in de nadagen van het Spaanse wereldrijk. 
Spanje zet met de moed der wanhoop alles op alles om zijn po-
sitie te behouden in de Lage Landen. 
Op 1 april 1572 veroveren de watergeuzen Den Brielle. Dit wa-
penfeit wordt als het eerste militaire succes van de Hollandse 
Opstand beschouwd. Er volgt een langdurige periode van onrust 
afgewisseld door oorlogsgeweld. De Spaanse troepen en de 
Staatse troepen organiseren over en weer kleinere en grotere 
veldtochten en uitvallen. Het is een patstelling die geen overwin-
naar en geen verliezer kent.  
Ondertussen hebben de gewesten voortdurend overleg met el-
kaar en met Spanje om de ingewikkelde processen in goede ba-
nen te leiden. 
 
Unie van Atrecht en Unie van Utrecht 
Op 6 januari 1579 verenigen de Franstalige graafschappen Ar-
tois en Henegouwen en Rijsels-Vlaanderen zich in de Unie van 
Atrecht met het doel zich te verzoenen met Spanje. Wat deze 
graafschappen precies bezielt is niet helemaal duidelijk. Volgens 
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historici is het een mix van verschil in taal, cultuur, godsdienst en 
tegenstrijdige economische belangen. 
De Unie van Atrecht is het signaal dat de eenheid van de gewes-
ten definitief voorbij is en dat nu maatregelen nodig zijn. Enkele 
weken later, op 23 januari 1579, tekenen de andere gewesten 
samen een overeenkomst waarin ze afspreken gewapenderhand 
de Spanjaarden uit de Lage Landen te zullen verdrijven: de Unie 
van Utrecht is een feit.  
Volgens tijdgenoten zijn de Walen de veroorzakers van de ver-
breking van het Vredesverdrag van Gent. 
Door de tweespalt wordt de onderhandelingspositie van de ge-
zamenlijke 17 gewesten sterk ondermijnd. Een aantal gewesten 
kiezen voor het eigenbelang. Er wordt op 26 juli 1581 een ver-
klaring ondertekend door de gedeputeerden van Brabant, Gelre 
en Zutphen, Vlaanderen, Friesland, Holland, Zeeland, Mechelen 
en Overijssel, dat ze de eed aan de koning van Spanje verbreken 
en voortaan volledig zelfstandig hun gewesten zullen gaan be-
sturen. Ze vormen samen een centrale regering die op zoek gaan 
naar een andere koning. Als die niet wordt gevonden zal in 1588 
alsnog de republiek worden uitgeroepen.  
De datum 26 juli 1581 wordt vaak als het officiële begin van de 
Nederlandse staat gezien omdat er voor het eerst sprake is van 
een overkoepelende centrale regering. Voor anderen is de Vrede 
van Munster (1648) het officiële begin omdat dan de Republiek 
internationaal als soevereine staat wordt erkend. 
De Spanjaarden geven niet op. Op 3 juli 1584 is er weer een 
beleg van Antwerpen onder leiding van landvoogd Alexander 
Farnese. Hij wil de stad onderwerpen en de groeiende invloed 
van de Calvinisten een halt toeroepen. Op 17 augustus 1585 valt 
hij de stad binnen.  
  
Er ontstaan deze keer geen plunderingen. Er wordt een voor die 
tijd zeer humane regeling getroffen door Farnese in overleg met 
burgemeester Marnix van St. Aldegonde. Willem van Oranje is 
nauw betrokken bij de onderhandelingen. De protestantse inwo-
ners krijgen 4 jaar de tijd om weer terug te keren tot de katholieke 
kerk, anders moeten ze de stad verlaten. Wederom vindt er een 
massale uittocht plaats. Van de ruim 100.000 inwoners blijven er 
slechts 40.000 over. 
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Vele tienduizenden, meestal welgestelde hoogopgeleide, Walen 
en Vlamingen ontvluchten het geweld en wijken uit naar het vei-
lige Noorden. Ze vestigen zich vooral in Amsterdam, Haarlem, 
Leiden, Rotterdam, maar ook vlak over de grens in Breda en Ber-
gen op Zoom. Deze immigranten zullen met hun geld, kennis en 
deskundigheid een belangrijke rol spelen in de zakelijke succes-
sen in wat wij de Gouden Eeuw zijn gaan noemen.  
 
12-Jarig Bestand 1609-1621 
Op 6 mei 1598 geeft Filips II zijn dochter Isabella (1566-1633) bij 
haar huwelijk met Albrecht van Oostenrijk, de Nederlanden als 
bruidsschat.  
Albrecht en Isabella willen vrede en beginnen onderhandelingen 
met het Noorden. In 1609 wordt een voorlopige wapenstilstand 
gesloten die 12 jaar zal duren. Het is een periode van relatieve 
rust en welvaart, vooral voor de Zuidelijke Nederlanden dat een 
periode van diplomatieke, artistieke en economische bloei door-
maakt.  
 
In het Noorden breekt echter een bestuurlijke chaos uit. Het is 
een explosief mengsel van tegenstellingen tussen de tegenpolen 
Van Oldenbarnevelt en prins Maurits. Het is een verbeten 
machtsstrijd tussen de bestuurlijke elite en de militaire elite onder 
leiding van de Oranjes. De burgers willen rust en vrede, de Oran-
jes willen de geldverslindende oorlog voortzetten. Ook nu weer 
wordt godsdienst gebruikt voor politieke doeleinden. Rekkelijken 
en preciezen strijden met elkaar over de vraag of de Bijbeltekst 
letterlijk moet worden genomen of mag worden geïnterpreteerd. 
De preciezen winnen en Van Oldenbarnevelt wordt veroordeeld 
en op 13 mei 1619 onthoofd. 
 
Ondanks deze binnenlandse ellende vergroot en versterkt de 
Republiek de buitenlandse betrekkingen. Er komt een ambassa-
deur in Parijs en Londen. In 1610 zijn officiële banden aange-
knoopt met het Ottomaanse Rijk en Marokko. In 1619 wordt een 
vertegenwoordiger aangesteld bij de Republiek Venetië. De 
jonge Republiek der Nederlanden staat al internationaal op de 
kaart terwijl over de onafhankelijkheid formeel nog moet worden 
onderhandeld. 
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In 1621 overlijdt Albrecht van Oostenrijk kinderloos. De Zuidelijke 
Nederlanden komen weer onder Spaans gezag. Maar de noor-
delijke Nederlanden hebben geen behoefte aan een verlenging 
van het bestand. De marinevloot is uitgebreid en de greep in 
Zuid-Azië is versterkt: de oorlogsmachine kan weer draaien.  
De vijandelijkheden worden hervat, formeel omdat Spanje eisen 
stelt die voor de Republiek onacceptabel zijn. De eisen zijn:  

 het beëindigen van de handel met Oost-Indië 

 volledige godsdienstvrijheid voor de katholieken  
 
Na het beëindigen van het bestand barst het geweld weer in volle 
hevigheid los. Isabella wil terug naar Spanje, maar wordt door 
haar broer koning Filips IV gedwongen om landvoogdes van de 
Nederlanden (lees Zuidelijke Nederlanden) te blijven. Ze treedt 
in als non bij de Orde van de Clarissen en streeft vanuit het kloos-
ter naar vrede.  
 
Vredesconferentie van Tilburg (1630-1631) 
De langdurige afscheidingsoorlog brengt veel rampspoed voor 
de inwoners van de Meijerij, die voortdurend in de frontlinie lig-
gen. Brandschattingen, berovingen, plunderingen zijn aan de 
orde van de dag. 
 
Enkele voorbeelden: 
1581 Het kasteel aan de Hasselt en Het Huis van Broekho-

ven worden zwaar beschadigd 
1584 Tilburg moet een brandschatting van 16.000 gulden be-

talen 
1587 Brandschatting van Loon op Zand 
1595 De kerk van Tilburg wordt in brand geschoten en totaal 

verwoest. Het duurt 22 jaar voordat de herbouw is vol-
tooid en de kerk kan worden ingewijd. 

 
In 1629 wordt Den Bosch definitief veroverd door de Staatse 
troepen. 
Dit is aanleiding voor een aantal geestelijke en politieke leiders 
uit de Meijerij een poging te doen om de vredesbesprekingen 
over de situatie in noordelijk Brabant op gang te brengen. Ze 
schrijven een rekest namens de gehele Meijerij naar de Staten-
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Generaal van de Republiek, waarin ze verzoeken om met afge-
vaardigden van de Spaanse koning gesprekken te beginnen over 
alle problemen in de Meijerij. Onder de indieners zijn Marcen van 
Gerwen, schout van Peelland, en Christiaen Cauthals, deken 
van het kapittel van Hilvarenbeek.  

  
 Op 29 december 1629 wordt er toestemming gegeven voor het 

houden van de conferentie. Er zullen in totaal 5 gespreksrondes 
plaatsvinden. Op 24 januari 1630 zijn de eerste gesprekken 
waarin de Republiek een Spaans plakkaat uit 1628 ter sprake 
brengt waarin gesteld wordt dat gebieden met een hoofdstad zul-
len overgaan naar de zijde van degene die de hoofdstad in han-
den heeft. Deze claim wordt door Spanje afgewezen. 

 
Eisen namens de Staten-Generaal: 

 er worden gereformeerde predikanten toegelaten 

 voor hun onderhoud zal worden gezorgd 

 kerken worden ingeruimd voor de protestantse eredienst 

 pastoors en kapelaans mogen hun werk blijven doen 

 gelovigen mogen ongehinderd naar de protestantse eredienst 

 vacatures worden voorlopig niet ingevuld 

 de hoofdschout en zijn stadhouder blijven in functie 

 kwartierschouten, vorsters, landmeters en notarissen mogen 
in functie blijven maar moeten de eed afleggen aan de Staten-
Generaal 

 de administratie van de domeinen en leengoederen geschiedt 
op 50/50-basis, evenals de verdeling van de inkomsten 

 de hoven van justitie van beide partijen blijven competent 
 
Eisen namens Spanje: 

 gedurende 2 jaar zullen alle geestelijken in functie blijven 

 ze blijven beschikken over hun kerken en kapellen 

 predikanten worden alleen aangesteld in plaatsen waar gere-
formeerden wonen 

 ze mogen preken in eigen locaties en betalen zelf het onder-
houd 

 de administratie van de leengoederen blijft in Brussel 

 de domeinen blijven van de koning van Spanje 
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 alle notarissen en deurwaarders blijven in functie 

 de 4 schouten van de kwartieren Peelland, Maasland, Kem-
penland en Oisterwijk blijven in dienst op basis van hun eed 
aan de koning van Spanje 

 de stadhouder van de Meijerij wordt door de koning aange-
steld 

 
Voorstel voor een compromis: 

 waar 2 kerken of een kerk en kapel zijn worden gebouwen 
verdeeld en waar maar een kerkgebouw is wordt de ruimte 
verdeeld door een te bouwen muur 

 wordt er geen akkoord bereikt, dan ieder in een aparte behui-
zing 

 
Het delen van de kerken zal uiteindelijk niet worden geaccep-
teerd door Spanje. Er worden ook afspraken gemaakt over de 
handel in granen. Er mag alleenhandel in eigen granen plaats-
vinden op regionaal niveau tussen platteland en stad. Zo wordt 
doorvoer van en naar de republiek en andere delen van de Zui-
delijke Nederlanden voorkomen. 
Door Spaanse starheid wordt er geen compromis gesloten. Het 
gevolg is dat Spanje bij de Vrede van Munster veel meer moet 
inleveren dan tijdens de Tilburgse Conferentie werd voorgesteld. 
 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
Het is een hele mond vol, maar eigenlijk vormen de opstandige 
gewesten en de Generaliteitslanden in 1581 een nogal onstabiel 
geheel.  
Als het zoeken naar een vervangende vorst niet lukt, ontstaat het 
idee om dan maar een republiek te beginnen en neemt steeds 
concretere vorm aan.  
In 1594 wordt, na een gedwongen inlijving van Groningen, de 
republiek uitgeroepen. Drenthe wordt ook lid maar krijgt geen 
stemrecht: te klein en te armoedig. Er ontstaan de zogenaamde 
Generaliteitslanden: Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Lim-
burg en het zuidoosten van Groningen. Ze worden bezet door de 
Republiek en dienen als buffer tegen pogingen van Spanje om 
verloren gebieden terug te veroveren. Het zijn kolonies van de 
republiek, zonder lidmaatschap en zonder stemrecht. Filips II 
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overlijdt in 1598. Spanje geraakt nog verder in de problemen. 
Al gaat het bij de start wat knullig, het republiekje met een bevol-
king van niet meer dan 2,5 miljoen inwoners is op alle terreinen 
zeer succesvol aan het worden. Door de oprichting van de VOC 
(1602) en de WIC (1621) groeit de republiek uit tot de machtigste 
handelsnatie van de wereld. 
 
Baas op zee 
In militair opzicht gaat het ook voortreffelijk. De prinsen Maurits 
en Frederik Hendrik blijken bekwame opperbevelhebbers te zijn. 
Er worden grote militaire successen geboekt tegen landen die 
aanzienlijk groter zijn, zoals Spanje en Engeland. Ook op zee 
hebben we een vloot van 2000 schepen, die groter is dan die van 
Frankrijk en Engeland samen. Dankzij Piet Hein, Maarten Tromp 
en Michiel de Ruijter worden onze vijanden verslagen en onze 
handelsschepen en de koloniën beveiligd. Zonder Gouden Eeuw 
was de financiering van de kostbare jarenlange oorlog tegen 
Spanje niet mogelijk geweest. 
  
Ook op land wordt hevig strijd geleverd. Er vinden in totaal meer 
dan 150 grotere en kleinere veldslagen plaats. Enkele niet ver 
verwijderd van Genk: Maastricht, Veltwezelt/Lanaken, Stokkum, 
Eigenblizen.  
Deze oorlogshandelingen gaan met veel doden, gewonden en 
enorme verwoestingen gepaard. Het prinsbisdom Luik blijft neu-
traal grondgebied en heeft geen eigen leger. De rondtrekkende 
troepen hebben daardoor vrij spel. De burgerwachten kunnen 
weinig uitrichten tegen de onophoudelijke plunderingen. 
De Republiek wil zijn koloniale goudmijn niet opgeven en is 
bang dat door een volledige godsdienstvrijheid het overwicht 
van het Calvinisme in gevaar zal komen. Ze kiest voor macht en 
geld, met als gevolg dat het nog bijna 30 jaar langer gaat duren 
voor er vrede wordt gesloten. 
Tegen de zin van Spanje wordt de West-Indische Compagnie 
(WIC) toch opgericht.  
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Na de Vrede van Munster (1648) 
Wat een glorieuze start van de Republiek had moeten worden, 
begint met een drama. Prins Frederik Hendrik, zoon van Willem 
van Oranje en Louise de Colligny, sterft in maart 1647, een jaar 
voor de Vrede van Munster. Hij is net als zijn vader, tolerant en 
verdraagzaam en wil voorkomen dat de tegenstellingen tussen 
calvinisten en rooms-katholieken die in meerderheid in de Gene-
raliteitslanden wonen) verder op de spits worden gedreven.  
  
Zijn zoon en opvolger, stadhouder Willem II, denkt daar anders 
over. In de paar jaar die hij aan de macht is probeert hij een cal-
vinistische staat met gecentraliseerd bestuur tot stand te bren-
gen. Hij overlijdt plotseling op 6 november 1650. Zijn vrouw Maria 
Stuart I (1631-1660), dochter van de Engelse koning Karel I, is 
hoogzwanger. 
Willem II heeft kort voor zijn dood nog even een staatsgreep ge-
pleegd, een militaire dictatuur gevestigd en zijn tegenstanders 
opgesloten in Slot Loevestein.  
Enkele dagen na zijn overlijden wordt een zoon geboren. De re-
gentenpartij die op dat moment in de meerderheid is, besluit tot 
het instellen een stadhouderloos bestuur. Even rust. 
 
Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk zal duren van 1650 tot 1672. 
Maar ook zonder stadhouder zijn er de nodige perikelen. Er wordt 
ondermeer een aantal zeeoorlogen met Engeland uitgevochten, 
die veel geld kosten, zoveel geld dat er te weinig middelen over-
blijven om een stevig landleger op de been te houden.  
 
Rampjaar 1672 
Aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk komt na 22 jaar een 
einde. Daar is wel een ramp voor nodig. In 1672 lopen Engeland 
en Frankrijk, gesteund door legers van de bisschoppen van Keu-
len en Munster, de Republiek in korte tijd bijna volledig onder de 
voet.  
Holland kan nog op tijd de waterlinie in werking stellen en moet 
verder gespannen afwachten. Utrecht is de dominantie van Hol-
land meer dan beu en opent enthousiast zijn poorten voor de 
Fransen. 
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Koning-stadhouder Willem III (1650-1702) 
Stadhouder Willem III trouwt in 1677 met zijn volle nicht Maria 
Stuart II, (1662-1694) de dochter van de latere Engelse koning 
Jacobus II. Maria is 15 jaar, Willem 27 jaar oud. Hij wordt door 
het huwelijk koning-stadhouder van Engeland en de Republiek. 
De hele onderneming kost flink wat geld en levert uiteindelijk niet 
veel op: het huwelijk blijft na vele miskramen kinderloos. Van de 
bedoelde hegemonie van Engeland en de Republiek komt weinig 
terecht en de bedoelingen van Willem III om een belangrijke rol 
te spelen in het Europese machtsspel worden ook niet gereali-
seerd.  
 
Frankrijk ziet de Rijn als zijn natuurlijke noordgrens. Tussen 
Frankrijk en de Rijn liggen de Spaanse Nederlanden en de Ge-
neraliteitslanden. 
Er is grote angst en ontreddering in de Republiek. Dit wordt door 
de Orangisten aangegrepen om een felle hetze te beginnen te-
gen raadspensionaris Johan de Witt. Hij en zijn broer Cornelis 
worden tot zondebokken gemaakt en in hetzelfde jaar nog ge-
lyncht door een woedende, opgehitste Haagse bevolking. 
Deze moord roept herinneringen op aan de moord op Johan van 
Oldenbarnevelt in 1619. Ook toen speelde een lid van de Oranje-
familie een directe en bepalende rol bij het uit de weg ruimen van 
tegenstanders. 
In 1702 overlijdt koning-stadhouder Willem III. Het overlijden van 
Willem III komt op een erg ongelukkig moment: de Spaanse Suc-
cessieoorlog breekt uit. 
Er zijn grote onduidelijkheden over zijn opvolging. Zeeland en 
Holland hebben in 1674 met de schrik van de Franse overrom-
peling nog in de benen, gekozen voor de zekerheid van een er-
felijk stadhouderschap voor de nakomelingen van Willem III. 
Maar wat te doen als er geen nakomelingen zijn? Daar is niet 
aan gedacht. Waar haal je zo snel een nieuwe stadhouder van-
daan? De andere gewesten kennen zelfs geen stadhouder-
schap, laat staan een erfstadhouderschap. 
 
De Engelsen sluiten vrede met Spanje zodra de scheiding van 
de Spaanse en Franse troon is geregeld. De personele unie met 
de Republiek is niet meer nodig en wordt beëindigd. Dat is een 
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flinke domper want de Republiek had samen met Engeland een 
belangrijke rol voor zich in gedachten op het Europese toneel.  
 
De Republiek had rond 1648 een groot en goed getraind leger 
op volle oorlogssterkte. Er was geld in overvloed en met Menno 
van Coehoorn (1641-1704) beschikte men over een groot mili-
tair-strateeg met een indrukwekkende staat van dienst. Hij 
maakte naam bij de succesvolle verdediging van Maastricht in 
1673, en van Namen en Hoei in 1692 en 1694. Vooral de her-
overing van de Citadel van Namen in 1695 is een huzarenstukje. 
 
Ook de garnizoenen in de Barrièresteden hadden hun maximale 
slagkracht, zodat de toenemende dreiging van aanvallen van de 
Fransen buiten de landsgrenzen van de republiek konden wor-
den opgevangen en afgeslagen. Hoe anders is de militaire posi-
tie van de Republiek tijdens de Spaanse Successieoorlog. 
 
De Spaanse opvolgingsoorlog 1702-1713 
Koning Karel II van Spanje overlijdt in 1700 zonder een erfopvol-
ger.  
Er ontstaat een felle strijd om de Spaanse troon tussen verschil-
lende machtsblokken: o.a Engeland, Frankrijk Spanje, Oostenrijk 
en Pruisen. Niet alleen in Europa wordt de strijd geleverd maar 
ook in overzeese gebiedsdelen zoals Noord-Amerika en India. 
 
Deze opvolgingsoorlog is van groot belang omdat genoemde 
machtsblokken tegen elke prijs willen voorkomen dat het machts-
evenwicht in Europa wordt verstoord als de koning van Frankrijk 
ook koning van Spanje kan worden. Er worden offensieve en de-
fensieve allianties gesloten; het spel van dreigen en aanvallen 
kan beginnen. Religie en ideologie spelen nauwelijks een rol.  
 
De oorlogen hebben een traumatische uitwerking die als een 
angstgolf door de noordelijke gewesten trekt. En die angst is niet 
ongegrond. 
De Republiek kiest daarom voor de vlucht naar voren en ver-
overt, gesteund door Engeland in mei 1706 het grootste deel van 
de Zuidelijke Nederlanden. Frankrijk blijft alles in het werk stellen 
om het vacuüm op te vullen dat is ontstaan door het verdwijnen 



40 

van Spanje uit de Nederlanden. In juli 1708 probeert het de Zui-
delijke Nederlanden daadwerkelijk te annexeren, maar deze po-
ging wordt voorlopig verijdeld in een veldslag bij Oudenaarde. 
 
1713 Verdrag van Utrecht: de onafhankelijkheid is een feit 
Na ruim 10 jaar oorlog wordt uiteindelijk een regeling getroffen 
die de machtsverhoudingen in Europa en in de overzeese ge-
biedsdelen flink door elkaar schudt. In 1713 wordt het Verdrag 
van Utrecht gesloten. Daarin worden de afspraken, gemaakt bij 
de Vrede van Munster concreet uitgewerkt. Aan de godsdienst-
oorlogen komt definitief een einde. Omdat de Republiek geen 
machtsfactor van betekenis meer is, krijgt het de eer de vredes-
onderhandelingen te mogen organiseren. Er wordt voor Utrecht 
gekozen om de door machtsdenken geleide Staten van Holland 
in Den Haag buiten de deur te houden. 
 
Voor het eerst in de Europese geschiedenis besluiten de betrok-
ken partijen met elkaar te gaan praten en door te onderhandelen 
een systeem van machtsevenwicht in Europa te ontwikkelen. Dit 
gebruik van het gezonde verstand gaat in deze eeuw van de Ver-
lichting steeds meer de overhand krijgen bij het regelen van con-
flicten. 
Door het Verdrag van Utrecht verdwijnt Spanje definitief uit de 
Lage Landen en Noord en Zuid gaan een heel eigen weg. De 
voormalige Spaanse Nederlanden worden een autonoom onder-
deel van de Habsburgse monarchie en heten vanaf nu de Oos-
tenrijkse Nederlanden. 
 
Barrière-Tractaat  
De Republiek heeft tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen 
Spanje en direct na de Vrede van Munster in 1648, steden in de 
zuidelijke gewesten bezet en als vooruitgeschoven verdedigings-
posten ingericht. Dat heeft diverse keren voorkomen of bemoei-
lijkt dat de vijand op het grondgebied van de Republiek in wor-
ding kon doordringen. De Republiek had toen een machtig leger 
en bekwame veldheren. 
Na 1648 vlakt de Gouden Eeuw af en daarmee de welvaart. 
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Bij de Vrede van Utrecht in 1713 zijn de zorgen nog lang niet 
voorbij. Het is nu Frankrijk dat met zijn expansiepolitiek de Zui-
delijke Nederlanden dreigt te annexeren. De Republiek weet dat 
Frankrijk ondanks het Verdrag van Utrecht, zal blijven proberen 
om de Rijn tot haar natuurlijke noordelijke grens te maken.  
Oostenrijk is niet van plan het nieuw verkregen grondgebied se-
rieus te verdedigen. Ze willen de Zuidelijke Nederlanden eigenlijk 
graag kwijt. Ruilen voor Beieren, dat mooi sluit aan op het Oos-
tenrijks grondgebied. Ze proberen de keurvorst van Beieren over 
te halen van grondgebied te wisselen en koning van de Oosten-
rijkse Nederlanden te worden. Pruisen laat weten een oorlog te 
beginnen als Beieren bij Oostenrijk wordt ingelijfd.  
De Republiek wil daarom het Barrière-Tractaat, ondanks de hoge 
kosten, toch in stand houden. Er komt uiteindelijk een tamelijk 
voordelige deal tot stand. Oostenrijk zal bijdragen in de kosten 
van de uitvoering van het Tractaat, want Oostenrijk heeft even-
zeer te vrezen voor de Franse expansiepolitiek. 
Het gaat niet alleen om de 8 Barrièresteden in het zuiden, maar 
ook om 5 vestingen in het oosten, in de huidige provincie Zuid-
Limburg dat tot de Oostenrijkse Nederlanden behoort. Er worden 
garnizoenen gelegerd in Namen, Doornik, Menen, Fort Knokke, 
Waasten, Veurne en Ieper, in het oosten in Roermond, Venlo, 
Weert, Geldern en het Land van Kessel.  
Hoe begrijpelijk het ook is dat de Republiek het Barrière-Tractaat 
overeind wil houden, er zijn onvoldoende middelen om de ves-
tingen goed te onderhouden, de manschappen te trainen en hun 
aantal op peil te houden. Wat is dan de militaire zin van dit alles? 
Het geeft enkel een gevoel van bescherming. Dat zal snel blijken.  
 
Rampjaar 1672 
Nederland staat er alleen voor als Frankrijk op 12 juni 1672 bij 
Lobith de grens oversteekt en binnen korte tijd het grootste deel 
van de Republiek bezet. Engeland en de bisdommen Munster en 
Keulen steunen de Franse acties. Waarom staat Nederland er 
alleen voor? 
Frankrijk en Engeland willen het handelsmonopolie van de Re-
publiek vernietigen. Koning Karel II van Engeland denkt met de 
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oorlog de staatsgezinde regering van de Republiek omver te kun-
nen werpen en zijn neef stadhouder Willem III aan de macht te 
helpen. 
 
Frankrijk zoekt expansie en trekt de zuidelijke gewesten binnen. 
De Spanjaarden bieden geen enkele weerstand. De Barrièreste-
den worden onder de voet gelopen. Frankrijk staat binnen de 
kortste keren aan de oostgrens van de Republiek en het Hol-
landse landleger wordt volledig onder de voet gelopen. Meer dan 
de helft van het grondgebied van de Republiek wordt in 1672 
door de Fransen bezet! Deze vernietigende nederlaag gaat de 
geschiedenis in als het Rampjaar 1672, dieptepunt in de Hol-
landse Oorlog die van 1672 tot 1678 duurt. 
 
Bij de Vrede van Nijmegen in 1679 krijgt Frankrijk delen van de 
Zuidelijke Nederlanden, maar drijft de Republiek en Engeland in 
elkaars armen. De oorlogen blijven Europa in hun ban houden. 
Engeland en de Republiek dwingen een aantal jaren later Frank-
rijk op de knieën. Zij moeten de veroveringen in de Zuidelijke Ne-
derlanden weer ongedaan maken. Ondertussen realiseert de 
Republiek zich veel te weinig dat de garnizoenen in de vesting-
steden als bezettingsmacht worden beschouwd. De Vlamingen 
storen zich zeer aan de aanwezigheid van de calvinistische Hol-
landers die zich nogal arrogant gedragen.  
 
De spanningen en ongenoegens lopen zo hoog op, dat de herin-
neringen aan de vermaledijde godsdiensttwisten uit de Spaanse 
tijd weer levend worden. Volgens historici waren de inwoners van 
de Barrièresteden bereid massaal in opstand te komen, als 
Frankrijk zijn steun zou hebben toegezegd.  
 
De protesten worden steeds luider. In 1781 zal Keizer Jozef II 
van Oostenrijk onder druk van de bevolking het Tractaat eenzij-
dig opzeggen en de vestingsteden waarvan de meeste in slechte 
staat van onderhoud zijn, laten ontmantelen met uitzondering 
van Antwerpen en Luxemburg. 
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DE OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN 
 
In de Nederlandse geschiedenisboekjes wordt nauwelijks aan-
dacht besteed aan de ingrijpende veranderingen die zich in de 
periode 1715-1790 in de Zuidelijke Nederlanden voltrekken. Aan 
ons de taak de kennisachterstand wat te verkleinen in het besef 
dat onze voorvader Mathijs en zijn Genkse ouders en familiele-
den al deze ingrepen aan den lijve hebben ondervonden. 
 
Bestuurlijke moeilijkheden  
In de kleine Zuidelijke Nederlanden heeft Oostenrijk het intussen 
moeilijk met het scheppen van werkbare bestuurlijke structuren.  
Eugène van Savoye wordt in 1716 landvoogd. Dat zal hij tot 1725 
blijven als hij wordt teruggeroepen naar Wenen, waar hij begin 
1726 plotseling overlijdt. 
De situatie waarin Eugène samen met gevolmachtigd minister 
De Pre in 1716 terechtkomt, kan als chaotisch worden omschre-
ven: de landsdelen worden door 4 verschillende machten be-
stuurd: 
 

 Oostenrijk bestuurt Limburg.  
De keizer heeft intussen heimelijk Limburg als weggevertje in 
leen gegeven aan paltsgraaf Johan Willem von Palts-Neu-
burg. Hij is o.a. hertog van Berg en Gulik (Juelich) en een fer-
vent verzamelaar van kunst. De deal wordt door de andere 
provincies met succes aangevochten omdat het in strijd zou 
zijn met de afspraak dat de landsdelen ondeelbaar zouden 
zijn. 

 
Dat de afspraak niet doorgaat vindt Johan Willem niet zo’n 
probleem, hij heeft zijn handen vol aan het beheren van zijn 
kunstschatten, voornamelijk van zijn schilderijen. Zijn indruk-
wekkende collectie is te bewonderen in de Pinacotheek van 
München. 

 

 Vlaanderen, Brabant en Mechelen worden door de Conferen-
tie der Zeemogendheden bestuurd (dat zijn Engeland en de 
Republiek die samen hun handelsbelangen op zee bewaken). 
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 Maximiliaan Emanuel, keurvorst van Beieren bestuurt Luxem-
burg en Namen en ommelanden. Hij wordt op initiatief van de 
Republiek in 1691 als landvoogd over de Zuidelijke Nederlan-
den aangesteld. 

 

 De Republiek bezet Henegouwen, Doornik en omgeving, 
West-Vlaanderen en Spaans-Gelderland, maar zal deze ge-
bieden terug moeten geven aan Oostenrijk. 

 
Het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden bestaat in to-
taal uit 11 provincies: Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Na-
men, Luxemburg, Limburg, Gelderland, Mechelen, Doornik en 
het Doornikse gebied en West-Vlaanderen. 
De Republiek toont zich rond de overdracht van de militaire 
steunpunten in de zuidelijke gewesten tamelijk arrogant. Ter-
gend langzaam wordt overgegaan tot het overdragen van steden 
en provincies aan Oostenrijk.  
Vanaf 1714 staat Jozef van Koenigsegg namens Oostenrijk klaar 
om als gevolmachtigd minister de formaliteiten te starten. Pas in 
februari 1716 worden Brabant, Vlaanderen, Mechelen en Hene-
gouwen door de Republiek vrijgegeven. In maart volgen Roer-
mond en het Oostenrijkse deel van Gelderland. Jaren later, op 
22 november 1719 worden eindelijk West-Vlaanderen en het 
Doornikse overgedragen.  
 
Middeleeuwen botsen met Verlichte 18e eeuw 
De rechtlijnige landvoogd prins Eugenius van Savoye en rech-
terhand De Pre hebben in februari 1716 tijdens de overdracht 
van de soevereiniteit een ontmoeting met de Staten van Vlaan-
deren en Brabant. Daar stuiten ze op een denkklimaat dat hen 
volledig vreemd is. 
  
De Staten blijken zich onverkort te willen houden aan een ver-
drag dat uit de Middeleeuwen stamt. Het verdrag wordt de “Blijde 
Incomste” genoemd en werd op 3 januari 1356 door het Verbond 
van Brabantse steden gesloten met hertogin Johanna van Bra-
bant en haar echtgenoot Wenscelas. Het verdrag garandeert be-
langrijke privileges (zie pagina 22). 
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Het vasthoudend en koppig opkomen voor het recht op zelfbe-
stuur roept onze bewondering op. In 1699 is een boek versche-
nen met de titel “De luyster van Brabant” waarin trots en zelfver-
zekerd de glorie van de “Blijde Incomste” breeduit wordt beschre-
ven. Het boek is een bestseller. 
De medaille heeft een keerzijde: er heerst een sterk provincia-
lisme, achterlijkheid en benepenheid zijn kenmerkend. Vooral de 
behoudzucht van de gildes is erg groot.  
De rijke bovenlaag woont in lusthoven en monumentale huizen. 
Pracht en praal uit het verleden worden zoveel mogelijk in stand 
gehouden en nagebootst, desnoods met goedkopere middelen. 
Als je echt marmer niet kunt betalen, dan schilder je toch gewoon 
een marmerstructuur op hout. Als je dat door een goede vakman 
laat doen is het eindresultaat nauwelijks van echt marmer te on-
derscheiden. 
Dit zal leiden tot eindeloze discussies, protesten en taaie oppo-
sitie vanuit de bevolking. Ook in de tegenwoordige tijd zien we 
datzelfde koppige streven, nu naar volledige autonomie voor 
Vlaanderen.  
 
Relatieve welvaart 
Tussen 1720-1780 is er sprake van welvaart en rust in de Oos-
tenrijkse Nederlanden. Door de afwezigheid van oorlog krijgen 
het leven en de economie weer een kans. De oogsten worden 
niet meer verwoest, er zijn geen plunderingen en brandschattin-
gen meer te vrezen.  
De bevolking groeit. De productie in de primaire sector neemt 
sterk toe waardoor de afzetmogelijkheden groter worden.  
Er is in deze periode voor het eerst sprake van voldoende land-
bouwopbrengsten zodat voor het eerst in lange tijd in de behoefte 
van de bevolking kan worden voorzien. Er kunnen zelfs over-
schotten in het buitenland worden verkocht. Vooral de Republiek 
wordt als afzetgebied steeds belangrijker. Daar is de grote bloei-
periode namelijk voorbij en de handel met de Baltische staten 
verslechtert zienderogen.  
 
De overschotten zijn mooi maar er moeten ook steeds meer 
monden van de eigen bevolking worden gevoed want het prole-
tariaat in de steden groeit snel. Er wordt daarom terecht voorrang 
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gegeven aan de binnenlandse consumptie. Dat werkt een pro-
tectionistisch handelsbeleid in de hand. 
Het inlandse transport vindt plaats via de uitstekende waterwe-
gen waardoor Oostende, Brugge, Gent, Brussel, Lier Leuven, 
Mechelen en Antwerpen gemakkelijk kunnen worden bevoor-
raad. Via het kanaal Gent-Zelzate kunnen vrachten nog dezelfde 
dag worden afgeleverd in Zeeland. Door het nog steeds voort-
woekerende bekrompen eigenbelang worden de krachten niet 
voldoende gebundeld om tot een gezamenlijke handelsvloot te 
komen. Dat heeft volgens historici het realiseren van een eigen 
graanstapel in de weg gestaan 
 
Wat de VOC kan, kunnen wij Vlamingen ook 
De handel laat zich door bestuurlijk geharrewar in steden en ge-
westen nauwelijks afremmen. Na de Vrede van Utrecht ontstaat 
er een nieuw elan. Er worden meteen pogingen ondernomen om 
een nieuw centrum van koloniale handel te stichten. Dat wordt 
mogelijke omdat de Spaanse koning zijn Oostenrijkse collega de-
zelfde privileges in de Spaanse kolonies verleent als aan de VOC 
en de Engelse handelsvloot. 
Op 19 december 1722 wordt een handelsmaatschappij “De Ge-
nerale Keizerlijk Indische Compagnie” (GIC) opgericht met de 
Aandelenbeurs van Antwerpen als zetel en Oostende als cen-
trale haven.  
Uit vele landen stromen kapitaal, ondernemers, zeelui en avon-
turiers toe. Merkwaardig groot is de financiële deelname van 
hoge ambtenaren en adellijke families uit de eigen steden en pro-
vincies.  
 
Er wordt gretig ingetekend op de aandelen. Binnen de kortste tijd 
is er een beginkapitaal van 4,5 miljoen gulden beschikbaar terwijl 
de aandelen nog maar voor 75% zijn volgestort.  
In februari 1724 varen de eerste 4 schepen uit: 2 schepen gaan 
naar China, 1 naar Bengalen en 1 naar Jemen. De “Oostende 
Compagnie” (O.C.) is de enige handelsonderneming op het Eu-
ropese vasteland, die zich volledig toelegt op de handel met Kan-
ton. De binnenkomende goederen worden geveild in Oostende 
en bij toerbeurt in Brugge en Gent. 
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Geen fair play 
De O.C. doet niets wat strijdig is met de handelsethiek. Maar de 
Republiek en ook Engeland stellen alles in het werk om het suc-
ces van de O.C. te dwarsbomen. Oostenrijk verkeert in een te 
afhankelijke positie om de poot stijf te houden. De obstructie gaat 
erg ver. Vooral als we bedenken dat dezelfde Nederlandse staat 
generaties lang wereldwijd heeft getracht het beginsel van “vrij 
schip, vrij goed” ingang te doen vinden. (Het vrijgeven van handel 
en goederenverkeer wordt overigens nooit echt nagestreefd om-
dat de bevolking terecht vreest dat vrijhandel de prijzen flink zal 
opjagen en het leven een stuk duurder zal maken.) 
 
Het wordt matrozen uit Engeland en de Republiek zelfs verboden 
om in Oostenrijkse dienst te varen en ook staan er zware straffen 
op het huren en in commissie laten varen van schepen van de 
O.C. Zelfs op het hebben van aandelen van de GIC staan in de 
Republiek forse straffen. Op 31 mei 1727 wordt het octrooi van 
de O.C. voorlopig opgeschort. Definitieve opschorting volgt op 16 
maart 1731.  
 
De O.C. blijft echter handeldrijven tot 1777. Het ingelegde kapi-
taal is in 1737 bijna volledig teruggestort. De eindafrekening le-
vert een zuivere winst op van niet minder dan 7.500.000 gulden 
Dat is 166% van het beginkapitaal! 
In 1725 besluiten de Staten-Generaal van de Republiek eenzijdig 
een hoog invoertarief vast te stellen, maar ze ontzeggen de Oos-
tenrijkse Nederlanden om hetzelfde bij de import van goederen 
uit de Republiek te doen. Daardoor worden verschillende bedrij-
ven zoals weverijen en zoutziederijen in het zuiden volledig te 
gronde gericht. 
 
Maria-Elisabeth (1725-1741) 
Op 23 december 1724 roept Karel VI van Oostenrijk zijn land-
voogd en gevolmachtigd minister markgraaf De Pre terug naar 
Wenen omdat de markgraaf er niet in is geslaagd een centralis-
tische, verlichte bestuursvorm in te voeren. Hij heeft het moeten 
afleggen tegen de halsstarrigheid van de bevolking: steden, gil-
den en kerk.  
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Nog dezelfde dag stelt hij Karel zijn zuster en aartshertogin Ma-
ria-Elisabeth (1680-1741) aan als landvoogdes van de Zuidelijke 
of Oostenrijkse Nederlanden. Maria-Elisabeth gaat uit een ander 
vaatje tappen. Ze speelt het machtsspel via de godsdienst. Ze 
ontpopt zich als een stijve en strikt godsdienstige conservatieve 
dame. Ze bezoekt frequent bedevaartplaatsen en woont gods-
dienstplechtigheden bij, alles tot grote tevredenheid van de be-
volking. Onder leiding van de Jezuïeten komt er, gesteund door 
de katholieke universiteit van Leuven, een strenge kerksheid. Al 
het onderwijs wordt onder het toezicht van de almachtige kerk 
geplaatst.  
Terwijl het volk wordt gepaaid met terugkeer naar oude rooms-
katholieke gewoonten en rituelen, wordt ondertussen wel het 
centralistische en verlichte Oostenrijkse bestuursstelsel inge-
voerd, dat onder De Pre nog zo werd gehaat. 
Jezuïeten en Jansenisten komen heftig in conflict over het 
dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Maria-Elisabeth laat toe 
dat Willem Van Espen, de leider van de Jansenisten, zwaar 
wordt aangevallen. In deze aanvallen speelt de Universiteit van 
Leuven een belangrijke rol. Willem van Espen vlucht naar 
Utrecht. Dat wordt door bisschoppen en Jezuïeten als een over-
winning gevierd, maar ze zien niet dat Wenen zich overigens wel 
door de grondbeginselen van Van Espen laat leiden. 
 
Cornelius Jansenius wordt in 1585 geboren in het dorp Acquoy, 
bij Leerdam geboren en studeert in Utrecht, Leuven en Parijs. Hij 
vindt dat de kerk verloedert en wil terug naar de kerk van de oud-
heid, naar de ideeën van Augustinus (354-430). 
In zijn boek “Augustinus” kunnen we lezen dat Jansenius terug 
wil naar een strenge zedenleer waarin erfzonde, Gods genade 
en het uitverkoren zijn (predestinatie), centraal staan. Hij staat 
lijnrecht tegenover de Jezuïeten. Hij wordt bisschop van Ieper en 
overlijdt in 1638 aan de pest. Enkele jaren na zijn dood, in 1641, 
wordt zijn boek veroordeeld door de Inquisitie en door paus Ur-
banus in de ban gedaan. Het Jansenisme lijkt in zijn leerstellin-
gen veel op het Calvinisme, maar dat heeft Jansenius altijd ont-
kend. De huidige “Oudkatholieken” baseren zich op de leer van 
Jansenius. 
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Het gezonde verstand wint 
Na de vlucht van Van Espen wordt de volgende stap gezet: de 
uitroeiing van de hervormde gemeenschappen in Vlaanderen. 
Het zijn kleine gemeenschappen waar niemand aanstoot aan 
neemt. Maria-Elisabeth laat in 1734 een edict (aankondiging van 
wet) verschijnen, dat doet denken aan de donkere dagen van de 
geloofsvervolging door Karel V. De inhoud liegt er niet om: 

 boete en verbanning voor degenen die de sacramenten niet 
gebruiken; 

 verbod op het drukken, verkopen of lezen van slechte boe-
ken; 

 verbod op het zingen van psalmen, het bijwonen van geheime 
vergaderingen en het sluiten van gemengde huwelijken. Dat 
wordt door velen in maatschappij veel te gortig gevonden. Het 
edict verdwijnt in een la en krijgt daardoor nooit de status van 
wet. 

Maria-Elisabeth overlijdt plotseling op 26 augustus 1741. Ze 
wordt begraven in de St. Goedele kathedraal te Brussel. Haar 
broer Karel VI overlijdt een jaar eerder op 20 oktober 1740.  
 
Maria-Anna van Oostenrijk en Karel van Lorraine 
In 1744 volgt Maria-Anna, dochter van keizerin Maria-Theresia, 
samen met haar man Karel van Lotharingen, tante Maria-Elisa-
beth op. Karel is de broer van Frans I van Lotharingen, de man 
van keizerin Maria-Theresia. De opvolging kan in alle rust wor-
den geregeld omdat de bestuurlijke zaken na het overlijden van 
Maria-Elisabeth zonder onderbreking voortgang kunnen vinden. 
Karel is direct na haar overlijden aangesteld als interim-land-
voogd, na een aantal jaren de persoonlijke adjudant van de on-
gehuwde Maria-Elisabeth te zijn geweest. Maria-Anna en Karel 
nemen het bestuur over de zuidelijke gewesten op zich, als het 
voortbestaan van de Oostenrijkse monarchie op het spel staat: 
Maria-Theresia is haar vader opgevolgd en er ontstaat een oor-
log om de Oostenrijkse troon. 
In januari 1744 starten Maria-Anna en Karel feestelijk hun re-
geerperiode. Maria-Anna is in verwachting van haar eerste kind. 
Mei 1744 verlaat Karel met spoed Brussel om het bevel op zich 
te nemen van de Oostenrijkse troepen die verwikkeld zijn in een 
bloedige successieoorlog. In december bevalt Maria-Anna. Zij 
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sterft in het kraambed, 26 jaar oud. Karel krijgt het bericht op het 
slagveld. Hij zal altijd weduwnaar blijven. 
Waarom breekt er eigenlijk oorlog uit als Maria-Theresia haar va-
der Karel VI wil opvolgen? Door de onbetrouwbaarheid van de 
vorsten in Europa, die blijkt uit de volgende gang van zaken. 
In 1713 heeft Karel VI in een “Pragmatische Sanctie” laten vast-
leggen dat opvolging in de vrouwelijke lijn voortaan ook mogelijk 
zal zijn. Om een opvolging via de vrouwelijke lijn geaccepteerd 
te krijgen, heeft Karel bezoeken moeten brengen aan alle ge-
kroonde hoofden van Europa. Hij moet flinke concessies doen, 
maar krijgt uiteindelijk hun instemming. Karel blijkt een vooruit-
ziende blik te hebben, want zijn enige zoon die daarna geboren 
wordt overlijdt in 1716. Verder krijgt Karel drie dochters, van wie 
Maria-Theresia de oudste is. 
Karel overlijdt in 1740 in de overtuiging dat hij de troon van Oos-
tenrijk voor zijn afstammelingen veilig heeft gesteld. Dat blijkt 
echter niet waar te zijn, want een aantal vorsten vindt bij nader 
inzien hun baan niet geschikt voor een (zwakke) vrouw.  
 
Waarschijnlijk hebben ze ingezien dat het instemmen met een 
opvolging in de vrouwelijke lijn een precedent schept waarvan de 
gevolgen voor de eigen dynastie niet te overzien zijn. 
Na de dood van Karel willen Frankrijk, Beieren, Saksen, Spanje, 
Polen en ook Pruisen hun toezegging niet nakomen. Pruisen en 
Beieren vallen meteen aan. Er volgt alsnog een Successieoorlog 
die 8 jaar gaat duren (1740-1748). Tijdens de oorlog neemt Ma-
ria-Theresia in 1741 plaats op de Oostenrijkse troon en zij moet 
meteen aan de slag om zich met geweld de belagers van het lijf 
te houden. Ze weet niet veel van besturen en oorlog voeren en 
is opgevoed vanuit het idee dat haar man het rijk feitelijk zal be-
sturen. 
Daarom trouwt zij in 1736 met Frans I, hertog van Lotharingen. 
In 1745 wordt hij ook nog verkozen tot keizer van het Heilige 
Roomse Rijk; een machtig man. Maria-Theresia en Frans I heb-
ben geen verstandshuwelijk zoals in hun kringen gebruikelijk: ze 
houden erg veel van elkaar. Uit hun huwelijk worden maar liefst 
16 kinderen geboren, waarvan er 14 volwassen worden. Na de 
dood van haar man in 1765 zal zij Maria-Theresia voor de rest 
van haar leven rouwkleding dragen. 
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Oostenrijkse Successieoorlog 
Oostenrijk krijgt steun van Hongarije en sluit ook een wapenstil-
stand met Pruisen om tijd en geld te winnen om Beieren te kun-
nen verslaan. Pruisen zal vermoedelijk gedacht hebben: “Waar 
twee vechten om een been”. Beieren wordt verslagen. Daarna 
wordt de strijd met Pruisen weer hervat om het bezit van Silezië. 
De kern van het machtsspel in Europa spitst zich toe op de strijd 
tussen Oostenrijk en Pruisen en, zoals altijd, tussen Engeland en 
Frankrijk. Er zullen drie bloedige oorlogen tussen Oostenrijk en 
Pruisen nodig zijn om definitief te beslissen wie van beide in het 
bezit komt en blijft van Silezië. Pruisen wint uiteindelijk de strijd. 
 
Oostenrijks legerleider Karel van Lotharingen heeft in Pruisen 
een tegenstander die over een geduchte legermacht beschikt en 
gebruik maakt van de modernste aanvalstactieken. Dat zal Karel 
ondervinden tijdens de slag bij Leuthen in december 1757, 
waarin hij een zware nederlaag lijdt in de beslissende derde 
Silezische Oorlog. De nederlaag is tevens het einde van zijn mi-
litaire loopbaan. 
 
In 1780 komt keizer Jozef II op de Oostenrijkse troon. Deze vorst 
is een van de grote verlichte monarchen van Europa. Hij regeert 
zijn rijk en de Oostenrijkse Nederlanden op centralistische en ra-
tionele wijze.  
Hij heeft een probleem dat met voorrang opgelost moet worden: 
de groeiende onvrede over de kosten en irritaties die door het 
Barrière-Tractaat worden opgeroepen.  
Vooral de toename van de (godsdienstige) spanningen die daar 
het gevolg van zijn, zijn niet bevorderlijk voor een goed overleg-
klimaat. Jozef zegt dan ook in 1781 het Tractaat eenzijdig op en 
ontmantelt de vestingsteden. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld 
door de gewesten en steden, maar het blijft erg moeilijk de ge-
westen centraal te besturen: ze hebben nooit een bovenliggende 
bestuursstructuur gekend. 
 
Jozef zet de boel flink op zijn kop.  

 Hij bestrijdt de feodale structuren op stedelijk en provinciaal 
niveau omdat hij het bestuur wil centraliseren. 

 Hij stimuleert landbouw, nijverheid en handel. 
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 Hij bestrijdt analfabetisme en zet een onderwijsnet op. 

 Hij ontkoppelt de kerkelijke structuren van Rome. Er komen 
algemene seminaries in Leuven en Luxemburg. In 1783 wor-
den er 163 kloosters opgeheven. 

 
Brabantse Opstand 
De maat is vol als keizer Jozef de “Blijde Incomste” herroept en 
besluit de Provinciale Staten af te schaffen. De vlam slaat in de 
pan: in 1789 breekt er in Brussel een opstand uit.  
 
Alle Oostenrijkse militairen worden verdreven, in wat later de 
“Brabantse Revolutie” wordt genoemd. Naar Amerikaans voor-
beeld worden de bevrijde gebieden tot “De Verenigde Neder-
landse Staten” uitgeroepen. Maar door onderlinge verdeeldheid 
(een oude Vlaamse gewoonte) zal de republiek echter maar 11 
maanden bestaan: het bleek slechts een voorproefje te zijn op 
de echte revolutie, de Franse Revolutie. De Luikenaars komen 
ook in opstand en sluiten een verbond met de Brabantse opstan-
delingen.  
Jozef II overlijdt op 20 februari 1790.  
 
Hij wordt opgevolgd door zijn broer Leopold II, die in de korte tijd 
voor zijn overlijden op 1 maart 1792, de oude situatie van voor 
de Brabantse opstand probeert te herstellen zowel in de gewes-
ten als in Luik. 
 
In 1794 zijn de Fransen definitief heer en meester in de Neder-
landen. Snel daarna worden Luik en de provincies gereorgani-
seerd tot departementen. Met de (Bataafse) Republiek loopt het 
anders. Het wordt een Frans koninkrijk met Lodewijk Napoleon, 
de broer van Napoleon op de troon. De Fransen introduceren 
voor het eerst het koningschap in de Republiek. 
 
De Lage Landen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog 
De zuidelijke gewesten van de Lage Landen worden tijdens de 
Oostenrijkse Successieoorlog deze keer geen slagveld. Wel 
maakt Frankrijk van de gelegenheid gebruik om druk te zetten op 
Oostenrijk en valt in 1744 maar weer eens de Oostenrijkse Ne-
derlanden binnen.  
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De Republiek heeft zich verplicht om Oostenrijk hulp te bieden, 
maar de steun heeft niet veel om het lijf. In korte tijd wordt het 
Staatse leger onder de voet gelopen. In 1747 worden Bergen op 
Zoom en Maastricht belegerd en ingenomen. Deze smadelijke 
nederlaag kan niet het gevolg zijn van verwaarloosde slagkracht, 
want het leger van de Republiek is kort tevoren op volle oorlogs-
sterkte gebracht. 
 
Het zal de laatste actie van de Republiek zijn in de strijd om de 
macht in Europa. Bij de Vrede van Aken van 1748 wil de Repu-
bliek echter de zeer verwaarloosde grensvestingen toch weer te-
rug, ondanks hun bewezen nutteloosheid en hoge kosten.  
Jozef II van Oostenrijk zal het Barrière-Tractaat in 1781 eenzijdig 
opzeggen en de vestingsteden, op Antwerpen en Luxemburg na, 
in 1781 onteigenen en slopen. De Republiek probeert zijn gezicht 
nog te redden door de aftocht van de legereenheden aan de bui-
tenwacht te verkopen als een herschikking van troepen. 
 
DE REPUBLIEK NA 1715 
 
De steden en gewesten in de Oostenrijkse Nederlanden hebben 
na 1713 veel moeite om te wennen aan de nieuwe machthebbers 
met hun verlichte ideeën. De Republiek kent geen machtswisse-
ling maar maakt toch tumultueuze tijden door. In 1701 valt Frank-
rijk de Zuidelijke Nederlanden binnen. Ook nu verdedigt Menno 
van Coehoorn met succes Zeeuws-Vlaanderen, Venlo, Roer-
mond, en Luik. Hij overlijdt in 1704.  
De Republiek zit nu zonder legerleider. 
In 1702 overlijdt koning-stadhouder Willem III kinderloos. De Re-
publiek zit nu zonder stadhouder en zonder opvolger.  
De Staten-Generaal neemt in 1702 het besluit om de formele re-
geringsvorm eerst goed te regelen voordat er weer aan de aan-
stelling van een stadhouder gedacht kan worden.  
Dit Stadhouderloze Tijdperk zal 45 jaar duren: tot 1747.  
Koning-stadhouder Willem III heeft in zijn testament zijn achter-
neef Johan Willem Friso van Nassau (1687-1711) tot erfgenaam 
benoemd. 
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Johan is een zoon van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. Jo-
han Willem Friso is stadhouder van Friesland en Groningen en 
graaf van het Duitse vorstendommetje Nassau-Dietz. Zijn beide 
grootmoeders zijn zussen van elkaar en dochters van Frederik 
Hendrik.  
Er zijn nauwe banden tussen de families van Oranje en Nassau. 
Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje, was 
gravin van Nassau-Dillenburg. Zij verbindt als eerste de vorsten-
huizen van Oranje en Nassau met elkaar. Haar zoon Frederik 
Hendrik haalt de banden nog steviger aan. Hij trouwt met Amalia 
van Solms, de kleindochter van Elisabeth van Nassau en zuster 
van Willem van Oranje.  
 
Dat is dan geregeld zul je denken. Maar het blijkt verre van ge-
regeld. In het testament zit namelijk een onduidelijkheid. Er is 
nog een andere kandidaat voor de titel: ene Frederik Willem II 
van Pruisen, kleinzoon van prins Frederik Hendrik. 
In 1711 wordt Johan Willem Friso volwassen en als stadhouder 
geïnstalleerd. Op weg naar Holland om de bestaande onduide-
lijkheden over de opvolging met Frederik Willem te bespreken, 
slaat het noodlot toe. Johan Willem Friso verdrinkt in 1711 bij een 
scheepsongeval in het Hollands Diep in de buurt van Moerdijk. 
De Republiek zit weer zonder stadhouder. Zijn rivaal Frederik 
Willem II van Pruisen, handhaaft zijn kandidatuur. 
In 1711 sterft keizer Jozef I van Oostenrijk en in 1715 overlijdt 
koning Lodewijk XIV van Frankrijk zonder directe opvolger. De 
Republiek zit nu zonder betrouwbare buur en loopt door de in-
stabiele situatie die daardoor ontstaat, extra gevaar. 
 
Regeling erfenis en opvolging 
Weer heeft een Oranje-telg bij overlijden geen mannelijke opvol-
ger. Johan Willem heeft slechts een dochter van 1 jaar oud, Anna 
Charlotte genaamd. Er zijn geen afspraken over opvolging in de 
vrouwelijke lijn.  
Maar de hoop op een zoon is nog niet helemaal vervlogen: zijn 
vrouw Maria Louise van Hessel-Kassel is hoogzwanger. Enkele 
maanden na de dood van Johan wordt er daadwerkelijk een zoon 
geboren: Karel Hendrik Friso. 
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Europa maakt pas op de plaats. Dat geeft de Republiek de mo-
gelijkheid zonder al te grote risico’s aan de slag te gaan met het 
oplossen van de vele binnenlandse problemen. De onderhande-
lingen over de erfenis van Willem III slepen zich voort. Frederik 
Willem van Pruisen is een taaie onderhandelaar. Moeder-regen-
tes Maria Louise van Hessel-Kassel ontpopt zich als een be-
kwaam tegenspeelster. Ze heeft zich volledig ingezet voor haar 
zoon Karel en zet haar inspanningen voort, nu om haar kleinzoon 
de titel “prins van Oranje” te bezorgen.  
 
De ontwikkeling naar het erfstadhouderschap 
Ondertussen is er ook ijverig gewerkt aan het versterken van het 
fundament van de Nassau-dynastie. In 1718 erkent Groningen 
de stadhouder, in 1722 gevolgd door Gelre en Drenthe. Sinds 
1674 zijn de banden met de gewesten Utrecht, Overijssel en Gel-
derland versterkt in een poging om beter weerstand te kunnen 
bieden aan de invallen van de bisschoppen van Keulen en Mun-
ster. 
In 1732 komt er een doorbraak in de jarenlange onderhandelin-
gen. Frederik Willem van Pruisen krijgt uiteindelijk de meeste be-
zittingen. De begeerde titel ”prins van Oranje” gaat naar Karel, 
die daar wel flink voor moet betalen. Maar dat is geen probleem 
omdat Karel de enige overgebleven erfgenaam van de Nassau-
tak is geworden. Er zijn hem veel geld en goederen toegevallen. 
 
Erfstadhouder Willem IV 
In 1734 treedt Karel Hendrik Friso in het huwelijk met Anna van 
Hannover. Om de continuïteit van het stadhouderschap te bena-
drukken, neemt hij de titel “Willem IV” aan. Het paar krijgt een 
zeer koele ontvangst op het stadhuis van Amsterdam: de tijd is 
nog niet rijp voor een nieuwe stadhouder. In 1747 verandert dat 
ingrijpend. In dat jaar vallen de Fransen de Republiek binnen en 
het volk raakt in grote paniek. De herinneringen aan het rampjaar 
1672 komen weer in volle hevigheid boven. Het volk wil eenheid 
en saamhorigheid in de moeilijke tijden.  
Willen IV smeedt het ijzer als het heet is: 

 de opvolging in de vrouwelijke lijn wordt ingevoerd want Wil-
lem en zijn vrouw hebben alleen een dochter (in 1748 wordt 
er toch nog een zoon geboren: Willem Batavus) 
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 Willem wordt erfstadhouder van de hele Republiek 
 
Het is deze keer weer aan de Fransen te danken dat er een stad-
houder in het zadel komt; het is voor het eerst een erfstadhouder. 
Het is de feitelijke start van het Nederlandse vorstenhuis, uit pa-
niek geboren. Het stadhouderlijk stelsel is een bestuurssysteem 
waarin het kenmerkend is dat de stadhouder als “patroon” de re-
genten via ambten en privileges aan zich tracht te binden. Ken-
merkend zijn: beloning voor steun, dienst en wederdienst, straf 
en beloning, kuiperij en vriendjespolitiek. De burgerij ziet deze 
Haagse vriendjespolitiek met afkeer aan.  
Willem Batavus (1748-1806) is een zwakke besluiteloze stad-
houder. Als in 1781 de Republiek bij de Doggersbank door de 
Engelse vloot smadelijk wordt verslagen, Jozef II van Oostenrijk 
de openstelling van de Schelde eist en eenzijdig het einde van 
het Barrière-Tractaat afkondigt, ontstaat er grote onrust. En als 
ook nog de stad Utrecht de stadhouder passeert en zelf de leden 
van de vroedschap benoemt, ziet het er somber uit voor Willem. 
 
De Patriotten 
Ontevredenheid en onenigheid nemen snel toe. Er komen vrij-
korpsen en vliegende brigades die het verzet aanwakkeren. Er 
wordt een revolutionaire beweging opgericht, “Patriotten” ge-
naamd, die af wil van de absolutistische stadhouder en de soe-
vereiniteit van het volk opeist. Helemaal in de geest van de 
Franse filosoof J.J. Rousseau en met de jonge Republiek van de 
Verenigde Staten van Amerika als een lichtend voorbeeld. 
Willem is in 1767 getrouwd met Wilhelmina van Pruisen, een kor-
date dame, die de passiviteit van haar man ruimschoots compen-
seert door handelend op te treden in staatszaken. 
Zij wordt in 1787 op weg van Nijmegen naar Den Haag door een 
vrijkorps uit Gouda aangehouden en naar Nijmegen terugge-
stuurd. Wilhelmina ervaart haar behandeling als majesteits-
schennis.  
Zij beklaagt zich bij haar broer, de koning van Pruisen, die met-
een een leger van 20.000 man laat oprukken in de richting van 
de Republiek. Hij verovert zonder veel problemen Nijmegen, 
Westervoort en Utrecht en neemt kort daarna ook Gouda in. 
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Dit doet de situatie kantelen in het voordeel van de onbekwame 
stadhouder. Willem wordt in zijn rechten hersteld en er komen 
uitgebreide vergeldingsacties tegen de Patriotten. Ze worden ge-
straft en van hun bezittingen beroofd.  
In de nacht van 9 op 10 november 1787 worden in Den Bosch bij 
ruim 850 huizen de ramen ingeslagen. Ook worden 250 huizen 
geplunderd. De volgende dag is Tiel aan de beurt. Vele Patriotten 
vluchten naar Frankrijk en wachten op betere tijden. Daar hoeven 
ze niet lang op te wachten.  
In 1794 steken de Fransen onder leiding van Pichegru de Maas 
en de Waal over. De Britse en Pruisische troepen vluchten, de 
Republiek staat er alleen voor. Willem wordt in 1795 gedwongen 
om afstand te doen van zijn rechten. In ruil daarvoor mag hij met 
zijn gezin en een lading kostbare spullen, met een omvang van 
18 volle rijtuigen, in twee vissersboten naar Engeland vluchten.  
Zijn zoon Willem is dan 22 jaar oud. Hij zal na de nederlaag van 
Napoleon de eerste koning van de Staat der Nederlanden wor-
den. 
Toen in 1958 het gebalsemde lichaam van stadhouder Willem 
vanuit Braunschweig werd overgebracht naar Delft en bijgezet in 
de grafkelder van de Oranjes, was prinses Wilhelmina niet bij de 
plechtigheid aanwezig. Naar verluidt wilde ze niet achter de baar 
van een “sufferd” lopen. 
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VOOR HET LAATST BIJEEN 
 
We nemen de draad van de geschiedenis weer op als Napoleon 
in maart 1815 ontsnapt uit zijn verbanningsoord Elba en in Zuid-
Frankrijk aan land gaat. Het Franse leger schaart zich enthou-
siast achter hem en Napoleon begint aan een ware comeback.  
De geallieerden (Engeland, Nederland, Oostenrijk, Rusland en 
Pruisen) hebben hun lesje geleerd en laten de boel niet op zijn 
beloop. Ze organiseren zich in snel tempo en treffen de Fransen 
op zondag 18 juni 1815 in de buurt van Waterloo. 
Napoleon wordt definitief verslagen en verbannen naar St. He-
lena waar hij in 1821 overlijdt. Deze laatste opleving van Napo-
leon is een extra waarschuwing voor de geallieerden die in We-
nen bezig zijn om een nieuwe staatsordening voor Europa ont-
werpen. 
 
Een stabiele noordgrens 
Er zal in ieder geval een solide machtsevenwicht moeten komen, 
zodat de kans op oorlogen kleiner zal zijn. Er wordt in Wenen 
gedacht aan een stevige bufferstaat tussen Engeland en Frank-
rijk. Dit is het juiste moment voor prins Willem Frederik, zoon van 
stadhouder Willem V, om in actie te komen. Hij heeft bij zijn vlucht 
naar Engeland officieel afstand gedaan van de Nederlandse 
troon, maar door toedoen van een koningsgezind driemanschap 
(Van Hogendorp, Van Limburg-Stirum en Van de Duyn van 
Maasdam) besluit hij alsnog voor het koningschap te gaan. In 
1813 zet hij voet aan wal in Scheveningen. 
 
Zijn plannen zijn duidelijk. Hij is vastbesloten soeverein vorst te 
worden van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden, 
een stevige bufferstaat tegen Frankrijk. Het Congres in Wenen 
stemt hiermee in. 
Op 16 maart 1815 kroont Willem Frederik zich tot Willem I vorst 
van de Nederlanden. Hij heeft geluk dat het volk in de vooraf-
gaande jaren koning Lodewijk Napoleon zeer is gaan waarderen. 
In het zuiden is de situatie totaal anders. Een meerderheid der 
afgevaardigden wil geen nieuwe vorst. Ze willen het Oostenrijkse 
vorstenhuis terug maar dat wil Oostenrijk zelf niet.  
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Een omgekeerde taalstrijd 
De zuidelijke afgevaardigden zijn allen Franstalig (ook de Vla-
mingen). Dat levert overigens geen problemen op voor het over-
leg in Den Haag, want de Noord-Nederlandse elite spreekt per-
fect Frans. 
Tot Willem Frederik, nu koning Willem I van de Verenigde Ne-
derlanden in 1819 besluit om binnen Antwerpen, Limburg en 
Oost- en West-Vlaanderen het Nederlands in te voeren als offi-
ciële voertaal voor contacten van de burgers met gemeente, 
rechters en notarissen.  

 
In 1823 moeten ook de 
autoriteiten in de provin-
cies het Nederlands als 
voertaal gebruiken. Op 4 
juni 1830 wordt vanwege 
voortdurende weerstand 
de taaldwang weer afge-
schaft. Maar dat mag niet 
meer baten.  
 
Er zijn meer spanningen.  
Naast het taalprobleem 
spelen godsdienstige te-
genstellingen een grote 
rol. Ook de 50/50-verde-
ling van het aantal zetels 
in de beide Kamers van 
de Staten-Generaal zet 
kwaad bloed, omdat de 
zuidelijke provincies 3,5 
miljoen inwoners hebben 

en de noordelijke maar 2 miljoen, én de (on)gelijke verdeling van 
de staatsschuld niet te vergeten. Nee, een solide buffer tegen 
Franse dreiging is het koninkrijk der Verenigde Nederlanden ze-
ker niet. 
In 1830 breekt de band. De zuidelijke provincies roepen de on-
afhankelijkheid uit. In enkele weken tijd is het plot beslist.  
Willem I zal nog jarenlang de formele afhandeling traineren tot 
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1839. Oktober 1840 legt Willem I zijn scepter neer, moedeloos 
en teleurgesteld, zonder van het inzicht blijk te geven dat hij een 
van de belangrijkste oorzaken is van het mislukken van “zijn” ko-
ninkrijk. 
 
Loon, Luik en Limburg 
Hun gezamenlijke voorgeschiedenis 
 
 

 Romeinen en Kelten 

 Het Prinsbisdom Luik 

 Het Hertogdom Limburg 

 Het graafschap Loon 
 De geschiedenis van Genk 
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De Romeinen 
Het eerste contact tussen de Romeinen en de oorspronkelijke 
bevolking in ons westelijke deel van Europa, vindt plaats rond het 
jaar 58. Julius Caesar wordt stadhouder van de provincie Gallië, 
dat een groot deel van het huidige West-Europa beslaat. In zijn 
"Commentarii de Bello Gallico" (Commentaren op de Gallische 
Oorlog) schrijft hij het volgende: 
"……Gallië is verdeeld in drie delen, waarvan er een bewoond 
wordt door de Belgen, een ander door de Aquitaniers, een derde 
door hen die zichzelf in hun taal Kelten noemen, maar die wij 
Galliërs noemen.  
De Galliërs zijn van de Aquitaniers gescheiden door de Garonne, 
van de Belgae door de Marne en Seine. Van hen allen zijn de 
Belgae de dappersten omdat ze het verst van de cultuur en be-
volking van de provincie verwijderd zijn, omdat weinig han-
delaars hen bezoeken (waardoor hun geest verwijfd zou raken) 
en omdat ze zich het dichtst bevinden bij de Germanen die over 
de Rijn wonen en met ze oorlog voeren. Ze verschillen onderling 
van taal, instituten en wetten."  
  
Verder schrijft Julius Caesar dat in het zuidelijke deel van Belgica 
de "Eburonen" en "Toxandriers" wonen. 
Volgens Julius zijn het geen Kelten, maar historici hebben aan-
wijzingen dat deze stammen toch van Keltische oorsprong zijn. 
Caesar deelt in zijn verslag mee dat de stam van de Eburonen 
de huidige Belgische Kempen bevolkt en de Toxandriers in het 
gebied iets noordelijker in de Kempen (de Peel) tot aan de grote 
rivieren wonen.  
 
De Kelten 
Uit grafvondsten in Wijshagen bij Bree, Eigenbilzen en Beringen 
blijkt dat rond 500 jaar voor het begin van onze jaartelling het 
Kempisch plateau door een of meer vooraanstaande Keltische 
families wordt bewoond, die contacten hebben in West- en Mid-
den-Europa. 
Deze Kelten zijn boeren en ambachtslieden. Ze zijn vanuit Zuid-
Duitsland via Luxemburg in onze gebieden doorgedrongen. Van 
de Kelten zelf hebben we geen directe overleveringen. Onze 
kennis over hun aanwezigheid in Limburg berust voornamelijk op 
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bodemvondsten, aangevuld met wat de Romeinen over hen heb-
ben geschreven. Er zijn enkele woorden in ons hedendaagse Ne-
derlands die uit de Keltische taalstammen: "Mosa" (Maas), "car-
rus" (wagen) en "Ardennen”, genoemd naar "Arduinna" de Kelti-
sche godin. 
 
De Eburonen wonen in groepen bij elkaar. Meestal in een alleen-
staande boerderij of in gehuchten van maximaal 100-150 perso-
nen, temidden van hun bouwland en in de nabijheid van stro-
mend water. De huizen zijn opgetrokken uit hout en een vlecht-
werk van met leem bestreken wilgentenen. Het dak is bedekt met 
riet en stro.  
Eburonen en Toxandriers ontlenen hun naam aan de altijd groen-
blijvende taxusboom die in het Gallisch “eburos” wordt genoemd, 
wat "symbool van leven" betekent.  
 

  
Grafvondsten in Wijshagen 

 
Het taaie veerkrachtige hout van de taxus is erg geschikt voor 
het vervaardigen van handbogen, die onmisbaar zijn als jacht-
wapen en ter verdediging tegen vijandige aanvallen. Verder haalt 
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de druïde uit de giftige bladeren en bessen een giftig sap dat bij 
rituelen wordt gebruikt en een belangrijke rol speelt bij het ver-
vaardigen van geneeskrachtige middeltjes. Het wordt ook ge-
bruikt als drankje voor het plegen van rituele zelfmoord. 
 
In technisch opzicht kunnen de Kelten zich probleemloos meten 
met de Romeinen. Het bouwen van houten huizen, fortificaties, 
schepen en vaten staat op een erg hoog peil. Hun twee- of vier-
wielige wagen (carrus) is zo'n succes dat de Romeinen het ont-
werp overnemen. Ook in de bewerking van ijzer, brons en goud 
hebben ze een ongeëvenaard vakmanschap ontwikkeld. Aarde-
werk wordt in grote hoeveelheden geproduceerd. Toch zijn de 
Kelten als volk niet tegen de Romeinen opgewassen, want de 
Kelten zijn individualisten. Het ontbreekt hen aan voldoende aan-
drang tot organiseren en besturen. Coördinatie tussen de stam-
groepen ontbreekt, waardoor besluitvorming over zaken van al-
gemeen belang niet plaatsvindt of te inefficiënt verloopt. Het ge-
volg is dat ze zich niet kunnen verdedigen tegen aanvallen van 
de Romeinen. Julius Caesar kan zonder veel moeite de onge-
coördineerde Keltische stammen verslaan door de afzonderlijke 
nederzettingen een voor een te onderwerpen. 
Maar er is een moment waarop de Kelten toch alle krachten bun-
delen en de Romeinen een zware nederlaag toebrengen. 
 
Ambiorix 
Onder leiding van Ambiorix nemen ze rond het jaar 54 voor 
Christus op bloedige wijze wraak voor de vele nederlagen die ze 
hebben geleden. Ze overvallen een Romeins legerkamp bij Atu-
atuca, het latere Tongeren en vermoorden ongeveer 1,5 legioen 
soldaten. Dat zijn 7500 manschappen!  
 
De wraak van Caesar is vele malen wreder. Hij besluit de stam 
der Eburonen uit te roeien. Ambiorix weet op het nippertje te ont-
komen en uit de handen van de Romeinen te blijven. In het jaar 
51 voor Chr. meldt Caesar dat de uitroeiing zo goed als voltooid 
is. De leegte die door de vermoorde en verdreven Kelten wordt 
achtergelaten zal opgevuld worden door Germaanse stammen, 
waaronder de Tungri, die zich in het Limburgse gebied vestigen.  
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Misschien zijn de bewoners van een aantal afgelegen gehuch-
ten, zoals het latere Genck, die diep verscholen lagen tussen 
drassige vennen, de dans ontsprongen, want bij opgravingen in 
Genk en omgeving zijn er geen resten gevonden die op aanwe-
zigheid van de Romeinen wijzen. Als in 44 voor Chr. Caesar 
wordt vermoord breekt er in Rome een burgeroorlog uit die meer 
dan 30 jaar duurt. In deze periode worden bestuur en bewaking 
van de noordelijke grenzen ernstig verwaarloosd. 
 
In het jaar 12 voor Chr. zijn de Romeinen echter weer terug in de 
Lage Landen en nemen het heft weer stevig in handen. Ze be-
ginnen met het inlijven van het gebied dat gevormd wordt door 
het huidige Nederland ten zuiden van de Rijn en het Oosten van 
het huidige België samen met een deel van Duitsland ten westen 
van de Rijn. 
In het jaar 89 wordt “Germania Inferior" een volwaardige provin-
cie. Dat wil zeggen dat het een volledig onafhankelijke positie 
krijgt onder direct gezag van de keizer in Rome. Deze situatie 
blijft gehandhaafd tot het midden van de 3e eeuw. 
 

Het prinsbisdom Luik 
In 980 krijgt Bisschop Not-
ger van keizer Otto II van het 
Heilige Roomse Rijk de 
heerlijke (wereldlijke) rech-
ten over een deel van het 
bisdom Luik. Het prinsbis-
dom geniet immuniteit onder 
bescherming van de keizer 
en is een semizelfstandig 
land. 
In de 10e eeuw krijgt de kei-
zer steeds meer invloed op 
de benoemingen van bis-
schoppen en abten, want de 
keizer moet er zeker van zijn 
dat hij de gronden en de 
macht aan betrouwbare per-
sonen geeft.  
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Bij de Vrede van St. Truiden (1465) wordt het prinsbisdom een 
protectoraat van Bourgondië omdat de Luikenaars in opstand 
waren gekomen tegen de Bourgondische machthebbers. 
 
Karel de Stoute wil de volledige macht maar de Luikenaars ge-
ven zich niet zomaar gewonnen. Pas als Karel in 1468 de stad 
platbrandt en een groot deel van de bewoners uitmoordt, geeft 
Luik de strijd op. 
Maria van Bourgondië geeft in 1479 de macht echter volledig te-
rug aan het prinsbisdom. 
 
In 1492 roept het prinsbisdom om strategische redenen de neu-
traliteit uit en besluit zich niet meer in te laten met de strijd tussen 
Frankrijk en Bourgondië. Dat komt de Luikse machthebbers goed 
uit. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) zijn ze niet verplicht 
om mee te strijden tegen de opstandige noordelijke gewesten. 
Maar dat wil niet zeggen dat de bewoners van Loon, die vanaf 
1360 onderdeel van het prinsbisdom uitmaken, geen ellende on-
dervinden van de oorlogshandelingen. 
Door geldgebrek is het Luikse leger namelijk jaren eerder opge-
doekt, zodat allerlei rondtrekkend gespuis vrij spel heeft.  
 
In 1789 komen de Luikenaars in opstand, nu tegen de eigen 
prinsbisschop, maar Leopold II van Oostenrijk kan de orde tijde-
lijk herstellen. Oktober 1795 is het definitief afgelopen met het 
prinsbisdom.  
Het wordt door Frankrijk geannexeerd, dat het gebied opdeelt in 
de departementen: Nedermaas (Loon), Ourthe (Luik en prins-
dom Staven-lot-Malmedy) en Samber en Maas (Dinant en om-
geving).  
 
In 1801 komt de wereldlijke functie te vervallen en wordt Luik en-
kel een bisdom. In 1967 wordt het bisdom Luik dat de Belgische 
provincies Luik en Limburg omvat, opgesplitst in bisdom Luik en 
bisdom Hasselt. Wie vandaag de stad Luik bezoekt en de grootte 
en omvang ziet van het voormalige prinsbisschoppelijke paleis, 
beseft hoe groot de rijkdom en de macht van de kerkelijk leider 
was voor 1795. 
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Het hertogdom Limburg 
De geschiedenis van het hertogdom/graafschap Limburg is ei-
genlijk een rommelig verhaal. Het hertogdom Limburg ontstaat in 
de 10e eeuw bij het uiteenvallen van het hertogdom Neder-Lotha-
ringen en omvat voornamelijk het land van Eupen. Rond het jaar 
1056 komt voor het eerst een heerser over het hertogdom met 
naam en toenaam in de boeken voor: Frederik van Luxemburg. 
Zijn schoonzoon Walram I, graaf van Aarlen, bouwt een burcht 
met de naam “Limburg” gelegen in het stroomgebied van de Ves-
dre en de Geul. Het vorstendommetje is hoofdzakelijk gelegen 
ten zuiden van Maastricht in het huidige Wallonië. Walram III, de 
hertog van het kleine Limburg, wordt in 1214 graaf en enkele ja-
ren later ook hertog van Luxemburg.  
Na de slag bij Woeringen (1288) komt Limburg onder gezag van 
de hertog van Brabant en vormt met de Landen van Overmaas 
een nieuw politiek verband. De Landen van Overmaas zijn: Dal-
hem, ’s Hertogenrade en Valkenburg. 
Na de Vrede van Munster (1648) sprokkelt de Republiek allerlei 
lapjes grond bij elkaar en ontfutselt aan Spaans-Oostenrijk de 
hertogdommen Kleef en Gulik, het bisdom Luik en Pruisen: 
 

 de heerlijkheid Ravenstein 

 de Baronie van Boxmeer 

 de Commanderij van Gemert 

 het graafschap Megen 

 het graafschap Horn 

 de rijksgraafschappen Wittem en Gronsveld 

 de Baronie van Kessenich 

 de heerlijkheid Rijkholt, Breust, Rimburg, Limbricht en Stein, 
Mesch, Meer, Slenaken en Epen 

 de heerlijkheid van St Pieter in Maastricht  
 

In 1661 krijgt de Republiek der Verenigde Nederlanden de helft 
van de Landen van Overmaas toebedeeld. Deze drie lapjes 
grond worden samen “Staats-Overmaaze” genoemd. Het oor-
spronkelijke hertogdom Limburg blijft bij deze verdeling echter 
volledig buiten schot. 
Het landjepik mag niet baten want na de Belgische Opstand van 
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1830 komt geheel Limburg, met uitzondering van de vestingste-
den Maastricht en Mook, onder Belgisch bestuur. In de steden 
Venlo en Roermond worden de Belgische opstandelingen en-
thousiast ontvangen. 
In 1839 legt Willem I zich uiteindelijk bij de voldongen feiten neer 
en erkent Belgische onafhankelijkheid. Het Verdrag van Londen 
uit 1832 treedt nu in werking. België staat Oost-Limburg af aan 
de Duitse Bond in ruil voor het Franstalige West-Luxemburg. Het 
gebied Oost-Limburg wordt een hertogdom met Willem I als her-
tog. 
De Nederlandse regering wil het gebied niet officieel in het ko-
ninkrijk opnemen om de Duitse Bond niet voor het hoofd te sto-
ten. In 1848 wordt er in het Nederlandse parlement zelfs een mo-
tie aangenomen waarin staat dat de aansluiting van Limburg bij 
het koninkrijk in strijd is met de grondwet. 
In 1866 wordt de Duitse Bond opgeheven en wordt Oost-Limburg 
officieel een provincie van Nederland. In ruil voor het afstaan van 
Oost-Limburg krijgt België het recht op een spoorwegverbinding 
naar Duitsland: de IJzeren Rijn. Die is anno 2015 nog steeds niet 
aangelegd, in ieder geval niet in werking. 
 

 
1+3 Koninkrijk der Nederlanden tot 
1830. 
 
4+5 Groothertogdom Luxemburg tot 
1830 
 
1+2 Koninkrijk der Nederlanden vanaf 
1830 
 
3+4 Koninkrijk België van af 1830 
 
2. Hertogdom Limburg In 1839 bij 
Duitse Bond in ruil voor Waals-
Luxemburg  
 
4. Franstalig deel van Luxemburg in 
1839 bij België 
5. Groothertogdom Luxemburg Duits-
talig vanaf 1839  
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Er zijn vele pagina’s tekst nodig om te beschrijven welke staat-
kundige veranderingen en grenswijzigingen hebben plaatsge-
vonden. 
In de 19e eeuw ontstaat de benaming “Staats-Limburg”. Deze be-
naming is historisch geheel ten onrechte. De naam “Staats-Lim-
burg” wordt veranderd in “Zuid-Limburg”. Dat is ook historisch 
onjuist, want het betreft eigenlijk het noordelijke deel van Lim-
burg. Het huidige Belgisch Limburg ligt zuidelijker. Bovenstaande 
kaart geeft de belangrijke staatkundige verschuivingen tussen 
1815-1839 vereenvoudigd weer.  
 

Het graafschap Loon 
Loon is afgeleid van 
"Lauhan” het Germaanse 
woord en betekent be-
boste heuvel. Er is geen 
duidelijkheid wanneer het 
graafschap is ontstaan. In 
1030 wordt voor het eerst 
in een acte gesproken 
van een graaf van Loon. 
In het Verdrag van 
Meerssen (870) is sprake 
van de Frankische gouw 
“Hasbania” bestaande uit 
4 graafschappen: Has-
pinga, Bruningrode, Leu-
ven en Alverna. Avernas 
is de bakermat van het la-
tere graafschap Loon. 

 
Het graafschap Loon is een onderleen van het graafschap Has-
pinga. Als Haspinga in 1040 bij het prinsbisdom Luik wordt ge-
voegd komt ook het graafschap Loon formeel onder Luiks gezag.  
Het graafschap is een soort gatenkaas omdat binnen zijn grond-
gebied enclaves liggen van het prinsbisdom Luik en het Duitse 
Keizerrijk. Diepenbeek, Alken, St. Truiden en Tongeren vallen 
onder het gezag van Luik en Thorn, Kessenich en Rekum vallen 
rechtstreeks onder het gezag van de Duitse keizer. 
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De positie van Loon is kort en bondig samen te vatten: strate-
gisch gelegen, klein, versnipperd, afhankelijk en arm. Het ligt erg 
strategisch tussen hertogdom Brabant en prinsdom Luik die elk 
een vrije doortocht afdwingen naar het gebied van Maas en Rijn 
en de belangrijke handelssteden Maastricht, Aken en Keulen. 
Eeuwenlang verzetten de bewoners van het kleine Loon zich te-
gen de overheersing door zijn machtige buren. Tot 1366 hebben 
de graven van Loon de handen vol om zoveel mogelijk uit de 
greep te blijven van machtsbeluste buren die controle willen over 
de drukke handelswegen die door het gebied van het graafschap 
lopen:  

 de handelsweg van Brugge naar Keulen, met Maastricht als 
belangrijk steunpunt 

 de handelsweg van St. Truiden naar de Maastricht 
Er is daarover voortdurend strijd tussen Loon, Gelre, Luik en Lim-
burg a/d Vesder. In 1206 komt er een grote ommekeer in de ver-
houdingen tussen Brabant en Loon. In ruil voor o.a. steunpunten 
op de weg van Maastricht naar St. Truiden belooft de hertog van 
Brabant het graafschap Holland aan de graaf van Loon. 
 
In de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 verslaat de hertog van 
Brabant zijn tegenstanders definitief. Hertog Jan I van Brabant 
vestigt zijn gezag tussen Maas en Rijn en aan de aanspraken 
van de aartsbisschoppen van Keulen op de hegemonie over  
Neder-Lotharingen komt voor altijd een eind. Als graaf Lodewijk 
IV van Loon kinderloos sterft, is het prinsbisdom Luik er snel bij 
om het graafschap voor zich op te eisen. De prinsbisschop be-
roept zich op de beslissing van de Rijksdag van Frankfurt van 13 
augustus 1246, die inhoudt dat als een vazal kinderloos sterft, 
alle lenen van de kerk teruggegeven worden aan de kerk.  
 
De Loonse Successieoorlogen (1336-1346) 
Lodewijk IV heeft echter zijn neef Diederik van Heinsberg tot op-
volger benoemd. Diederik roept de hulp in van de hertog van Bra-
bant en slaagt erin de Luikse partijen tegen elkaar uit te spelen. 
Na 10 jaar strijd legt Diederik alsnog de leeneed af aan de prins-
bisschop zelf.  
Waar Diederik evenwel niet in slaagt, is voor nakomelingen te 
zorgen. Als hij in 1361 kinderloos sterft, proclameert het kapittel 
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van Luik, dat Loon alsnog zijn zelfstandigheid verliest. Loon gaat 
in 1366 deel uitmaken van het prinsbisdom Luik maar behoudt 
het recht op eigen gewoonten, rechtelijke organisatie en privile-
ges.  
 
In 1408 gaat Hasselt weer het Loonse wapenschild voeren, in 
1431 gevolgd door Bilzen, Hert en Maaseik. Er zijn een aantal 
redenen voor de bekoeling van de relaties. De belangrijkste re-
den is de ondemocratische overmacht van Luik bij de te nemen 
beslissingen. Het deelnemen aan de landdagen is vaak te ge-
vaarlijk vanwege rondtrekkende vreemde troepen. Er wordt door 
de Dietse steden een advocaat aangesteld die hen op de hoogte 
moet houden van de ontwikkelingen. 
 
De ruggengraat van het bestuur van het prinsbisdom wordt ge-
vormd door een aantal plaatsen met een bestuurlijke en verdedi-
gende functie. Ze hebben een omwalling of krijgen het recht om 
een omwalling aan te leggen. Deze plaatsen, “Bonnes Villes” of 
“Goede Steden” genoemd, nemen deel aan de Statenvergade-
ring van Luik en hebben het recht om een “perroen” op te richten. 
Dat is een hardstenen zuil met daarop een bol in de vorm van 
een pijnappel met kruis, symbool van vrijheid en autonomie. 
Rond 1500 zijn er 23 goede steden: 12 Dietse (Nederlandstalige) 
en 13 Franstalige. De Dietse steden zijn: Beringen, Bilzen, Borg-
loon, Bree, Hamont, Hasselt, Peer Herk-de-Stad, Maaseik, St. 
Truiden, Tongeren, Stokkum. 
 

Wapen van graafschap Loon (1040-1366) 

 
In het begin van de 17e eeuw worden op bevel 
van de prinsbisschop voor de Dietse verte-
genwoordigers geen vertalingen meer ge-
maakt van de Franstalige teksten. De relatie 

tussen Loon en Luik is danig bekoeld en afstan-
delijk geworden.  

Deze situatie blijft bestaan tot 1794 als Frankrijk de dienst gaat 
uitmaken in de lage landen. De Loonse steden strijden fanatiek 
aan de zijde van de opstandelingen tegen het prinsbisdom Luik. 
Als de Zuidelijke Nederlanden zich in 1830 afscheiden van het 
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koninkrijk der Nederlanden, zal 
het nog 9 jaar duren voordat het 
voormalige graafschap Loon 
definitief beslist om toe te treden 
tot het koninkrijk België. De ge-
schiedenis heeft hen geleerd 
om op hun hoede te zijn voor 
vreemde overheersers. Waak-
zaamheid zit in hun genen, tot 
op de dag van vandaag. 

 
Borgloon 
Het bestuurlijke centrum is Borgloon. De naam betekent "burcht 
op beboste heuvel". De burcht steekt 30 meter uit boven de om-
geving en ligt op een plek die economisch en strategisch van 
groot belang is: de verbindingsweg tussen het (Duitse) Heilige 
Roomse Rijk en het hertogdom Brabant. In 1180 verwoest de 
prinsbisschop van Luik de burcht. De graven van Loon vluchten 
naar hun kasteel in Kueringen, vlak bij Hasselt. Borgloon levert 
grote inspanningen om na de verwoesting zijn positie als cen-
trumplaats terug te veroveren. Rond 1200 wordt er een tweede 
omwalling aangelegd en worden stadsrechten verleend. Maar 
het mag niet meer baten. De grafelijke familie keert niet meer 
terug naar de burcht omdat Hasselt centraler ligt, meer faciliteiten 
biedt en de abdij van Herkenrode in de directe omgeving ligt. In 
de loop van de 13e eeuw verliest Borgloon zijn positie aan Has-
selt dat definitief het bestuurlijke en financiële centrum van het 
graafschap wordt. 
Tussen 1870-1877 worden de stadswallen gesloopt en tussen 
het puin vindt men veel bewijzen van de Romeinse aanwezig-
heid. Wie Borgloon bezoekt ziet dat de stad ondanks plunderin-
gen en verwoestingen zijn middeleeuws karakter heeft behou-
den, getuige het bestaande stratenplan, de markt en de smalle 
steegjes die daarop uitkomen. 
 
Kempen  
“Kempen” stamt van het Latijnse “Campina”, dat vlakte of lege 
ruimte betekent. De Kempen beslaat het grootste deel van Loon 



72 

en is een uitgestrekte vlakte vanaf de rivier de Demer in het zui-
den tot aan de huidige A2 in Noord-Brabant. In Nederland noemt 
men de Kempen "de Peel".  
 
De Loonse Kempen was door haar onvruchtbaarheid en onher-
bergzaamheid niet erg aantrekkelijk voor de Romeinen en ook 
niet voor de Franken. Daarom zijn er niet veel restanten uit die 
tijd gevonden in de Kempische bodem. Rond 358 na Chr. mogen 
de Laeti zich van de Romeinen in de Kempen vestigen.  
De Laeti zijn (nakomelingen van) krijgsgevangenen aan wie land 
wordt toegewezen in ruil voor militaire diensten. Vanaf de 18e 
eeuw krijgt de Kempen door ontbossing meer en meer het aan-
zien waar het nu om bekend is: uitgestrekte heidevelden. Op de 
hoger gelegen drogere gronden wonen arme boeren met hun 
schaapskuddes, in de lager gelegen natte beekvalleien wonen 
rijkere boeren met hun vee. Deze situatie blijft eeuwenlang on-
gewijzigd. De heide-economie kent haar hoogtepunt rond 1800. 
Het is een gesloten economie waarin de heide een centrale en 
allesbepalende rol speelt. De oude heide wordt gemaaid en ge-
bruikt voor in de potstal. De jonge heide van 1 tot 2 jaar oud is 
bijvoeder voor het vee. De schaapherders trekken met hun kud-
des over de heide en zorgen op tijd terug te zijn in de stal om de 
mest te kunnen vergaren. 
Het vee staat van oktober tot augustus (10 maanden!) in de pot-
stal voor de productie van mest. Mest is immers onontbeerlijk 
voor het verrijken van de schrale zandgrond.  
 
De geschiedenis van Genk 
Na veel omzwervingen zijn we aangeland in de stad en streek 
van herkomst van de familie Coninx. We nemen een duik in de 
geschiedenis van Genk en maken aansluitend kennis met onze 
oudste voorvaders en -moeders. Het wordt een verhaal waarin 
gegevens ontbreken en bepaalde zaken onduidelijk zijn, als op 
een oude foto die vergeeld en wazig is geworden.  
Genk is waarschijnlijk ontstaan uit een Keltische nederzetting. De 
kerstening rond de tiende eeuw maakt een eind aan deze onbe-
kende en duistere voorgeschiedenis. De kerstening geschiedt 
vanuit de abdij van Munsterbilzen die is gesticht door volgelingen 
van St. Lambertus. Zij bouwen in Genk een primitieve bidplaats. 
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Genk ligt eeuwenlang als onopvallend gehucht verstopt in de on-
metelijke heidevelden van de Kempen. Bodemvondsten uit de 
Steentijd wijzen uit dat Genk al voor 800 voor Chr. wordt be-
woond.  
 
In de 8e eeuw worden Genk en de omringende woongemeen-
schappen vanuit de abdij van Munsterbilzen bestuurd. De ab-
dijen brengen het christendom, ontginnen de woeste gronden en 
dragen zorg voor de ontwikkeling van de streek. Deze abdijen 
zijn o.a. Tongerlo, Achiel, Munsterbilzen, Postel, Verboden en 
Herkenrade. 
Vanaf de 10e eeuw maakt Genk deel uit van het graafschap 
Loon. De graven uit de Loonse dynastie hebben maar weinig oog 
voor de economische ontwikkeling van hun territorium. De bewo-
ners van Loon moeten veelal hun eigen boontjes doppen. 
De naam wordt voor het eerst genoemd in een schenkingsakte 
van 13 december 1108 waarin graaf Adolph van Saphenberg o.a. 
de tienden van "GENECHE" schenkt aan de abdij van Rolduc.  
 
Er is geen eenstemmigheid over de herkomst van de naam 
Genk. Er wordt gedacht aan de Germaanse eigennaam Ganna. 
In het verlengde daarvan komt het Latijnse woord Gannicum in 
aanmerking, dat huis of villa van Gan betekent. Ook twee Kelti-
sche woorden Gennus en Ganda, die edele of heer, en grind be-
tekenen, doen serieus mee als verklaringsgrond.  
Begin 14e eeuw worden Genk(e) en Riemst toegewezen aan 
graaf Ludovicus. In de jaarkeur van het jaar 1312 krijgt Genk zijn 
definitieve grenzen. Genk omvat dan de gehuchten Genk(dorp), 
Langerlo-Camerlo, Winterslag, Wintersloo, Waterschei, Gelieren 
en Sledderlo-Terboekt. 
 
De bestuurlijke structuur van Genk is eeuwenlang, zoals in vele 
andere plaatsen, opgebouwd rond groepjes erfhouders of kern-
nederzettingen, die samen een herder (scheper) in dienst heb-
ben, die voor hen de schapen hoedt. Deze eenheden heerdgan-
gen worden ook wel heerwagens of scheperijen genoemd. Rond 
1600 mag niemand meer een eigen herder in dienst hebben. 
Daardoor versterkt zich de herdgang als bestuurlijke eenheid. In 
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de loop van de 17e eeuw belemmert deze regel echter de econo-
mische groei. Door uitbreiding van de lakenindustrie zijn er gro-
tere schapenkuddes nodig die niet meer door een herder kunnen 
worden gehoed. Vanuit de scheperij ontwikkelt zich een bredere 
bestuurlijke structuur. Er wordt een dorpsmeester (parttime bur-
gemeester) aangesteld die telkens voor 2 jaar verkozen wordt. 
De nederzetting waar de parochiekerk staat wordt “Het Dorp” ge-
noemd. Bij latere gemeentelijke herindelingen krijgt de nieuwe 
gemeente de naam van het parochiedorp. 
 
Schepenbank 
Er ontstaan schepenbanken voor het regelen van lokale twisten, 
kleine overtredingen en administratieve zaken en het officieel 
vastleggen van afspraken rond eigendom, vruchtgebruik, rege-
len van het gebruik van weideplaatsen en het regelen van erfe-
nissen. Ook het innen van de grondbelasting wordt niet vergeten. 
De voorzitter van de schepenbank wordt benoemd door de prins-
bisschop. 
 
Voor gerechtelijke aangelegenheden op lokaal niveau is een 
bode aangesteld. Een soort veldwachter die de beklaagden op-
roept, opgelegde straffen uitvoert en de vonnissen en verorde-
ningen van de schepenbank bekend maakte is verder aan een 
secretaris of griffier toegevoegd voor al het schrijfwerk. Hij houdt 
het rolregister voor de rechtspraak bij en schrijft de gichten in 
waarin akten van verkoop van onroerend goed, contracten en 
testamenten worden vastgelegd. Het is werk dat nu een notaris 
doet. 
 
De Drossaard 
Voor het “zwaardere werk” is er door de graaf een drossaard 
aangesteld, ook wel schout genoemd. Omdat Genk een Loonse 
heerlijkheid is wordt het wereldlijke bestuur uitgeoefend door 
ambtenaren die zijn aangesteld door de prinsbisschop van Luik. 
Deze ambtenaren hebben een administratieve, gerechtelijke en 
financiële bevoegdheid. 
Het Loons recht wordt niet door de prinsbisschop in leen gehou-
den. Daarom moet bij elke troonsbestijging de prinsbisschop in 
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zijn functie van graaf van Loon, een eed afleggen in de kapittel-
kerk van St. Odulfus van Borgloon, waarin hij zweert dat hij het 
Loons recht zal respecteren. 
De drossaard, een adellijke vertrouweling van de prinsbisschop, 
laat het uitvoerende werk over aan de plaatsvervangende dros-
saard, die ook baljuw wordt genoemd. De baljuw is belast met de 
ordehandhaving, opsporing en voorgeleiding, vervolging en be-
rechting van zware misdadigers. Genk valt onder het drossaard-
schap van Stokkum. De andere drossaardschappen zijn Horne, 
Hasselt, Pelt-Greven-broeck, Bilzen en Montenaken. De zwaar-
ste misdaden worden behandeld door de buitenbank van Bilzen. 
Voor belangrijke burgerlijke geschillen moet men naar het opper-
gerecht van Vliermaal. 
Uit de rolregisters van de schepenbank van Genk (1437-1795) 
blijkt dat ook in het graafschap Loon de criminaliteit met harde 
hand wordt bestraft. Er wordt geradbraakt, aan de schandpaal te 
kijk gezet en opgehangen. Het is zelfs mogelijk dat iemand na 
zijn dood nog kan worden gestraft. Een voorbeeld uit Hasselt: In 
april 1566 wordt vonnis gewezen in de zaak van Mevis Moenen. 
Bij een poging om te ontsnappen is hij in de slotgracht verdron-
ken. Uitbreken is strafbaar. De beul radbraakt het lijk. Een ander 
voorbeeld: op 12 november 1666 wordt het lichaam van een ze-
kere Jan Pyp opgegraven om alsnog gestraft te worden voor het 
plegen van zelfmoord, wat streng verboden is. Het lijk wordt naar 
de galg gebracht en opgeknoopt. 
 
Schansen en schutterijen  
In de weidse verlatenheid van het Kempenland zijn de bewoners 
van de gehuchten en dorpen bijna volledig aan hun lot overgela-
ten. De heer laat zich niet veel aan hen gelegen liggen. Er is 
voortdurend dreiging van buitenaf. Rondtrekkende bendes en 
troepen maken de omgeving onveilig.  
Zelfs de Noormannen kwamen op bezoek en verwoestten de ab-
dij van Munsterbilzen, die maar 5 km van Langerlo ligt. Vanwege 
die dreiging wordt besloten om schutterijen op te richten. Weer-
bare mannen uit de eigen gemeenschap gaan zich inzetten om 
de gemeenschap te schutten: beschutten en verdedigen. 
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Na 1542 is het geldgebrek in het prinsbisdom zo nijpend dat het 
leger in snel tempo wordt ontbonden. Nu kunnen vreemde troe-
pen helemaal ongehinderd door het land trekken. De bewoners 
van Loon krijgen het recht zichzelf militair te organiseren. Ze bou-
wen met toestemming van de prinsbisschop schansen om zich 
enigszins te kunnen verdedigen tegen de rondtrekkende leger-
troepen. Genk bouwt 7 van die schansen. In de 80-jarige oorlog 
komt het geweld enkele keren erg dichtbij. Tussen maart en juli 
1579 belegert de Spaanse veldheer Alexander Farnese de stad 
Maastricht.  
 
Maastricht is in 1579 toegetreden tot de Pacificatie van Gent en 
moet teruggebracht worden onder het gezag van Spanje. Er vol-
gen zware beschietingen met muurbrekers, zware en bloedige 
gevechten in ondergrondse tunnels met vele doden en gewon-
den. Uiteindelijk valt Maastricht, maar de ellende is dan nog niet 
voorbij. Volgens geldend oorlogsrecht mag de overwinnaar een 
stad die zich niet vrijwillig overgeeft drie dagen lang plunderen. 
Het aantal doden onder de burgerbevolking bedraagt meer dan 
1000 personen. De protestanten kunnen zich bekeren of vertrek-
ken. 
In oktober 1568 doet Willem van Oranje een poging om via een 
oversteek van de Maas bij Stokkum de troepen van Alva te ver-
rassen. Maar Willem is geen veldheer en dat siert hem. Als hij op 
de Dousberg de troepen van Alva ziet verschijnen, durft hij de 
confrontatie niet aan. Willem wijkt uit om zich voor te bereiden op 
komende schermutselingen. In 1597 woedt de slag bij Turnhout 
tussen legers van de Republiek en Spanje. In 1632 wordt Maas-
tricht opnieuw belegerd. Nu door de Staatse troepen onder lei-
ding van Frederik Hendrik.  
 
Vooral tussen 1594 en 1609 hebben de bewoners van Loon veel 
te lijden onder deze troepenbewegingen. Dorpen en gehuchten 
vallen herhaaldelijk ten prooi aan plunderingen door soldaten en 
huurlingen. Belangrijke oorzaak daarvan is de zeer slechte finan-
ciële situatie van Spanje, dat niet in staat is om tijdig soldij te 
betalen. 
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Burgerwachten 
Er wordt geprobeerd om vreemde soldaten in te huren om de 
gemeentegrond te verdedigen. De soldaten worden betaald en 
de gemeente krijgt een sauvegarde of schutsbrief. Maar vaak zijn 
de ingehuurde militairen onbetrouwbaar en komen de afspraken 
niet na. 
 
Op 20 januari 1615 geeft de prinsbisschop van Luik de drossard 
officieel opdracht om burgerwachten op te richten, gevormd door 
plaatselijke mannen. Alle mannen tussen 18 en 59 jaar worden 
verplicht aan deze volksmilities deel te nemen. De schutterijen 
worden tot burgerwachten omgevormd. Er komt wel een militaire 
structuur, maar de stootkracht van de manschappen blijft belab-
berd. Ze voeren veelal alleen bewakingsopdrachten uit. 
 
Rond 1700 bestaat Genk uit vier gehuchten: Waterschei, Winter-
slag, Zwartberg en Genk. Genk heeft ongeveer 2000 inwoners. 
Het is niet meer dan een klein gehucht, een samenraapsel van 
lemen huisjes gelegen in een uitgestrekt heidelandschap. Rond 
1850 worden de pittoreske kwaliteiten van Genk ontdekt door 
kunstenaars die zich vestigen zich in het dorp. Dat zal zo blijven 
tot het einde van de 19e eeuw, wanneer er steenkool in de bodem 
wordt gevonden. In korte tijd wordt het hele landschap omge-
ploegd en onherstelbaar verminkt. Dat is de prijs voor de vooruit-
gang. 
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TOT SLOT 
 
We weten niet hoe het u is vergaan tijdens het lezen van de his-
torie van ons werelddeel Europa en de Lage Landen in het bij-
zonder. Bij ons groeide het besef dat het heden en verleden on-
losmakelijk zijn verbonden. De actuele processen rond de een-
wording van Europa blijken eeuwenoude wortels te hebben.  
 
De driedeling in 843 van het enorme Europese rijk van Karel de 
Grote, is het begin van eindeloze strijd van het Westrijk (Frank-
rijk) en Oostrijk (Duitsland) om delen van het Middenrijk: o.a. 
Bourgondië, Lotharingen, Elzas, Rijnland. Ook de Lage Landen, 
vooral de zuidelijke gewesten waren ontelbare keren een bloedig 
slagveld.  
 
Een van de belangrijkste redenen voor de stichting van de Euro-
pese Unie was, te voorkomen dat Frankrijk en Duitsland het hele 
continent blijven meeslepen in een eindeloze keten van steeds 
terugkerende oorlogen vol dood, verwoesting en ellende. Dat lukt 
al 70 jaar! 
De twee wereldoorlogen van de vorige eeuw worden echter lang-
zaam vergeten en met het vergeten groeit bij burgers “die de oor-
logen niet hebben meegemaakt” de kritiek en onvrede over de 
bemoeienissen van Europa. Zij hebben niet geleerd van de ge-
schiedenis. 
 
Het kennen van de Europese geschiedenis is ook voor het on-
derzoek naar voorouders onmisbaar, omdat het ons helpt om 
helder te krijgen waar we vandaan komen en waar we heen 
gaan. Het geeft ons ook de mogelijkheid om “dichterbij” onze 
voorouders te komen, omdat we weten wat ze hebben meege-
maakt en hoe ze zijn gevormd. 
 
 
 
 
Ad Konings 


