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THOMAS ROIJAKKERS (1821-1898), EEN HELMONDSE 

ARCHITECT, AANNEMER EN FABRIKANT IN DE 2E HELFT 

VAN DE 19E EEUW 

Deel 4 Giel van Hooff 

In mijn artikelenserie over Thomas Royakkers heb ik in 
aflevering 3, bij het overzicht van zijn activiteiten 
als architect/aannemer, geen definitief uitsluitsel 
kunnen geven of de Helmondse firma Royakkers & Everts 
nu werkelijk bemoeienis heeft gehad met de bouw van 
het post- en telegraaf kantoor op de Blaak te Rotterdam. 

Welnu, ik kan de lezer alsnog mededelen dat Royakkers 
& Everts inderdaad de aannemers van het desbetreffen
de bouwwerk zijn geweest. 

Op 28 januari 1872 werd de bouw aanbesteed en door 
Royakkers & Everts aangenomen voor ƒ.262.000. Het ge
bouw (zie bijgaande tekeningen) was over de voorgevel 
bijna 50 meter lang en ruim 40 meter diep, en maakte 
onderdeel uit van de reconstructie van de Rotterdamse 
binnenstad als gevolg van de aanleg van de spoorweg 
door de binnenstad. Een uitvoerige beschrijving van 
deze hele onderneming is te vinden in de Verhandeling
en van het Kon.Instituut van Ingenieurs, pg. 189^/1895> 
waaruit ook het hierbij afgedrukte berichtje over de 
bouw van het post- en telegraafkantoor is genomen. 

De uitvoering van dit werk leverde geen enkel tech
nisch bezwaar op; maar het zij door onbedrevenheid 
van den aannemer, of om welke andere reden ook, 
van voortvarendheid in de uitvoering was niets te be
speuren. In den aanvang ging het vrij goed; maar hoe 
meer het werk vorderde des te langzamer werd er 
gewerkt. Er kwam geen einde aan het afwerken, tot 
eindelijk in Juli 1875 de afdeeling posterijen in eigen 
uitvoering werd voltooid en aan den Directeur werd 
overgegeven. De voltooiing van den geheelen spoorweg 
werd door dit getalm vertraagd. 

Blijkbaar hadden Royakkers & Everts wat te hoog gegre
pen, en misschien is dit ook wel aanleiding geweest 
voor de scheiding tussen hen in 1875-
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PIET DE WIT 
Jan Zeeuwen 

Toen Piet de Wit op 7 februari 19^7 in een voorstad 
van Brussel ontsliep, betekende dit het einde van een 
Helmonderj die bijna een kwart eeuw een ongelofelijke 
stenpel op onze samenleving had gedrukt. 
Want op welk gebied hij zich ook bewoog, zakelijk of 
politiek, hij roerde de top. 
Met een verbluffend gemak aanvaardde hij de nederlaag, 
die altijd weer volgde, maar met de vasthoudendheid 
van een terrier beet hij zich vast in de hoop van een 
volgend opjekt. Met een élan, dat verwonderlijk was en 
een optimisme, dat zo vaak werd ontluisterd. Maar met 
een bekwaamheid, die aan het wonderbaarlijke grensde. 
Want toen hij, als 26-jarige, de zaak van zijn vader 
overnam, een bontgoederenfabriek, bleek dat hij niet 
alleen technisch knap was. Dat had hij voor een groot 
deel te danken aan de grondige vooropleiding aan de 
Höheie Textilschule in Mönchen-Gladbach,maar ook aan 
de zorg van de Eerw.Broeders in Weert, waar hij als 
7-jarige in het internaat zijn elementaire opleiding 
begon. 
Toch bleek al spoedig, dat hij naast zijn kwaliteiten, 
de eigenschap miste cm taktvol met minderen om te gaan 
Tegenover hen gedroeg hij zich autoritair op het on
hebbelijke af en zijn visie moest zegenvieren. Het 
'" méén is bas " lag op zijn lippen bestorven en kon-
flikten konden dan ook niet uitblijven. De eerste Hel-
mondse staking, in zijn bedrijf, was hiervan dan ook 
direkt gevolg. Niet op financiële gronden, maar uit 
humane overwegingen. Het kwam zelfs zover, dat een op
roer dreigde en burgemeester-brouwer van Hoeck een sa
menscholingsverbod uitvaardigde en de gehate marechaus
see op liet treden. Maar door toedoen van wethouder 
Willem Berings werden de moeilijkheden opgelost. 
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Piet J.J. de Wit, fabrikant, en grondlegger van "de Wit.s" 
dekenindustrie. Voor zijn rekening werd het imposante 
P.E.A.park aan de Aarle-Rixtelseweg gebouwd. Dhr. P.J.J. 
de Wit overleed te Ukkel m België. 

(GAH, fotodocumentatie) 



Niet voor lang, want om de haverklap waren er menings
verschillen met het personeel en de irritatie nam toe. 
Die verdween ook niet, toen Piet de Wit de Amsterdamse 
compagnon de Vries aantrok en met hem een weverij 
stichtte, waarvan een van de grootste landelijke bla
den berichtte: " Deze weverij is de eerste in Nederland, 
die geheel elektrisch is ingericht ". Dat was in I898. 
Enkele jaren later is de droom uit en in 1902 verlaat 
Piet de Wit's gezin huize Karelstein en worden de daar
achter gelegen fabrieksgebouwen ontruimd en verkocht. 
Vanaf 1912 wordt Abr. van Dam alleen eigenaar en grond
vest daar zijn kartonnagefabriek. 
Maar Piet de Wit zit niet bij de pakken neer en samen 
met zijn jongere broer Willem en zijn oom Kobuske 
werpt hij zich met grote energie op de fabrikage van 
dekens uit vodden. Maar ook daar weer konflikten te 
over. In de oude brouwerij van Hub Berings aan het 
Binderseind, maar ook tussen Oliemolen en kanaal,waar 
hij later produceerde en de grondslag legde voor een 
grotere industrie. Daar hield hij de bijnaam Piet Tod 
aan over, een tweede naam, die aan duidelijkheid niets 
te wensen over liet. 
Maar ook op politiek gebied weert hij zich, met als 
eeuwige rivaal Jos van Wel, de andere grootheid. In 
de gemeente-politiek, want hij vervult de funktie van 
loko-burgemeester en wethouder, maar ook provinciaal 
en landelijk, want hij wordt afgevaardigde naar de 
Provinciale Staten en lid van de Eerste Kamer van de 
Staten-Generaal, met andere voortreffelijke stadgeno
ten als Kerel Raymakers en Willem Prinzen. 
En steeds weer slaat hij zijn vleugels verder uit, de 
man met de grote ogen en verbaasde blik, de man,, wiens 
handtekening getuigde van een enorme drift, de levens
genieter die weggaf wat hij over twee jaar hoopte te 
verdienen. En hij genoot bij voorbaat van een succes, 
dat hem telkens ontglipte, maar dat kon hem niet de
ren. Want lagen aan de horizon weer geen andere moge
lijkheden, die hij kon benutten, mèt de grote gaven 
die hij had ontvangen, met zijn inventieve geest, met 
zijn fantasie, die schijnbaar onuitputtelijk was. Een 
warmtebron, die hem inspireerde tot ongelofelijke 
dingen; de niet te vermijden ontmoedigingen schoof 
hij stoicijns terzijde. 
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Dit was ook het geval op een van zijn Afrikaanse rei
zen, toen hij in Cairo een Egyptische het hof maakte, 
die zijn genegenheid niet beantwoordde. 
Daar kwam hij tegenover zijn mensen ook rond voor uit, 
met de kanttekening: de prinses heb ik niet gekregen, 
maar het kasteel bouw ik ervoor en een prinses 
die maak ik een. En hij hield woord, want toen de Wes-
selmannen in 1923 het kasteel verlieten,zetelde Piet 
met zijn gracieuze vrouw in het Frans Kasteel, het 
Pea-park. 
Maar tussen dat tijdstip en 1902, lag de wereld van 
zijn vrijgezel zijn. Een periode dat hij heel Europa 
bereisde en zijn gesprekspartners soms tot verbazing 
bracht, niet alleen op zakelijk gebied, maar vaak na 
besprekingen bij de haard. 
Want overtroefde hij in Algiers niet de beste Franse 
biljarters met een serie caramboles, die bijna onmoge
lijk bleken. Waren de Duitse fabrikanten in Hamburg 
niet stomverbaasd, toen hij en passant de vreemdste 
goocheltrucs weggaf. Zodat zij niet meer wisten of 
deze man uit Helmond zakelijk wel serieus te nemen was. 
Dat ontging hem natuurlijk niet en daarover kon hij na-
gnuiven in het grote hoekhuis aan het Stationsplein,te
genover de villa van de familie Holtus. Want na Karel-
stein en een tijdelijk verblijf in hotel Bruxelle^.ves
tigde het gezin de Wit zich in het pand, tegenover het 
beginpunt van de Bosse Tram. 
Daar besprak hij de zakelijke ontwikkeling met zijn 
broer Willem, zijn naaste medewerker, en hij verhaalde 
van een Franse reis, enkele maanden geleden, toen hij 
in midden-Frankrijk een wonderlijk kasteel aanschouwde. 
Met wouden en bergen als achtergrond. Al maanden was 
hij gebiologeerd door het bouwsel, doch er ontbraken 
maar twee dingen, die een realisatie in de weg stonden: 
de vrouw die mèt hem zijn leven zou delen en de finan
cier. Dat laatste was geen probleem, want met geldschie
ters kon hij goed overweg; immers hoe vaak kwam het niet 
voor, dat bankdirekteuren naar hem kwamen om een krediet 
op te zeggen, maar na een dialoog nog grotere bedragen 
ter beschikking stelden. Want hij had de gave mensen 
te overtuigen van zijn standpunt, met een welsprekend
heid, die vertrouwen wekte. Soms had hij maar enkele 
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woorden nodig om iemand terecht te wij"zen. Zoals die 
ene keer toen hij in Praag een telegram van zijn hoofd
klerk ontving, met het bericht: "De fabriek afgebrand. 
Wat moeten we doen ?" Hij seinde twee woorden terug, 
die karaktereristiek waren voor zijn persoonlijkheid: 
"Opbouwen. Verdomme". Een stimulans dus èn een verwijt. 
Bouwen altijd maar weer opnieuw. Met grote voortvarend
heid startte hij elk projekt, altijd was er wel een 
krediet te krijgen. Tot grote verbazing van zijn mede
fabrikanten, die uiterst behoedzaam opereerden en zelfs 
in hun privé leven een grote soberheid aan de dag leg
den. 
Een uitlating van Willem Prinzen hield zowel een soort 
bewondering als een vraag in, want op een gegeven mo
ment liet hij zich ontvallen: "Als die het kent, kan 
ik er niks van. Dan doet ie mirakelen". En Willem 
Prinzen was niet de eerste de beste. In tegenstelling 
tot Piet kon hij uitstekend met zijn personeel over
weg, dat in hem dan ook een goede patroon zag,want 
hij betaalde redelijk en was bezorgd als in de gezin
nen tekorten waren. 
Die eigenschap miste Piet en de gevolgen bleven niet 
uit, want het eeuwige geruzie met hen eindigde als 
hij zijn biezen pakte en Europa bereisde om niet al
leen zijn produkten, maar van alles en nog wat, te 
verhandelen. Want op een van zijn Balkan-reizen ver
kocht hij in Boedapest twee wagonladingen lucifers en 
verzocht toen zijn concern in Noorwegen de provisie 
even telegrafisch over te maken aan zijn hotel in de 
Turkse hoofdstad Constantinopel, waar hij mogelijk 
dekens•verkocht om koude Turken voor reuma te behoe
den. Die droegen dan het etiket Made in Holland -
Helmond en de opdrachten werden natuurlijk besproken 
in het hoekhuis aan het Stationsplein, waar zijn broer 
de trouwe wachter was, die verhaalde van de orders,die 
waren binnengekomen tijdens zijn afwezigheid.Soms trok
ken zij zich terug, want het was nog een hele drukte 
aan het plein. Vader en moeder ontbraken echter op het 
appèl, want beiden overleden vóór de eeuwwisseling in 
huize Karelstein en werden in Aarle-Rixtel ter aarde 
besteld. 
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Maar als het gezin konpleet was, telde het toch nog 
een zevental, waarover het oudste zusje Francina de 
scepter zwaaide. Dat zou na enige maanden anders wor
den, want in 1902 wordt een huishoudster uit Venray 
in dienst genomen, die voor een grote verlichting zou 
zorgen. En niet alleen dat. 
Inmers vanaf het eerste ogenblik voelde Piet zich aan
getrokken tot de lieftallige Anna Arts, die niet onge
voelig bleek voor zijn chaniie. Want ofschoon hij bekend 
was om zijn brute uitvallen tegen zijn arbeiders, kon 
hij vaak een grote tederheid tentoonspreiden en zijn 
invloed op vrouwen was niet gering. Dat lag misschien 
wel aan die wonderlijke blik, waannede hij de mensen 
om zich heen bezag of aan de ietwat melancholieke 
trek om zijn mond, dit in tegenstelling tot zijn brui
send optimisme. Een enthousiasme dat hem nooit verliet, 
ondanks de bittere teleurstellingen, want een slagen 
beleefde hij al in de eerste fase, als het projekt nog 
in wording was en het succes wel lonkte, maar nog ver 
was. Een fantast ? Wie zal het zeggen, maar dan wel 
met enorme gaven en een elokwentie die spreekwoordelijk 
was. Eigenlijk het enfant terrible in een fabrikanten
dom, dat vrij gezapig was en altijd het zekere boven 
het onzekere verkoos en een grote soberheid betrachtte, 
zeker in de privé-sektor. 
Natuurlijk waren er uitzonderingen, want Willem Prinzen, 
de goedlachse, kon royaal zijn en waar hij verscheen , 
trakteerde hij desnoods een hele zaal. Ook toen er een 
spotdicht op hem werd gemaakt op de melodie van Rozen-
kransje, u zij lof, waarin het derde couplet niet aan 
duidelijkheid te wensen overliet. 

Maar wat is die schele prins 

wel van zins ? 

Ons het plakken af te leren ? 

Hij komt zelf nooit in de kroeg, 

zuipt thuis genoeg 

Daar kan hij zijn wel met 
boter smeren, 

daar kan hij zijn wel met 
boter smeren. 
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Daar moest zelfs Willem, de boterfabrikant, om lachen 
en hij trakteerde de hele tent, ofschoon dit het begin 
betekende van een ontluistering van de werkgevers, die 
als een soort God beschouwd werden. Maar het dient ge
zegd: hij was een bezorgde vader voor zijn mensen en 
de goedheid zelve. 
Dat nam natuurlijk niet weg,dat de stakingen bij de 
Wit en spotliederen op de fabrikanten het begin waren 
van een stuk zelfstandigheid, dat zó nodig was. En het 
was zoals Jos van Wel zo kernachtig uitdrukte: de spot 
had de spiegel beslagen en nooit, nooit werd het waas 
afgewist. 
Want ook de stakingen bij Piet de Wit werden bijge
legd, omdat hij wel inzag dat de onredelijkheid op zijn 
konto geschreven moest worden en dat de argumenten van 
zijn werknemers billijk waren. Maar ook hem trof de 
spot van de Helmonder, vaak enkele woorden , maar dan 
wel midden in de roos: Piet Tod. 
D̂ t inkasseerde hij rustig, want kleinigheden zag hij 
over het hoofd en de massa lapte hij aan zijn laars. 
Ook zijn mede-fabrikanten, die het fenomeen de Wit wel 
ervoeren, maar er schouderophalend aan voorbij gingen. 
Dat deed hem weinig, want kleinburgelijkheid lag hem 
niet. En als hij zich ergens aan ergerde, dan was het 
wel de gezapigheid van een bourgeoisie, een ondoor
dringbare clan, die elke virtuositeit miste. Maar die 
wel boordevol kritiek en sarkasme zat en ook zijn ver
houding met huishoudster Anna onder de loupe nam en be
lachelijk maakte. 
Doch ook zijn zuster Anna wijst de avances van Piet voor 
haar af,omdat het geen partij voor hem is, verlaat het 
huis en vestigt zich in Almelo bij haar zus Francina, 
die getrouwd is met de zakenman Voets, een protestant. 
Natuurlijk waren die verloving en trouw onderwerp van 
gesprek, want het was wel zeer ongebruikelijk, dat een 
katholiek huwde met een protestant, en ook Piet had de 
verbintenis fel gehekeld, maar Francina ging haar eigen 
weg. 
Datzelfde gold voor Piet, die zich door niemand en 
niets liet beïnvloeden, de kritiek terzijde schoof en 
zijn geliefde huwde. 
De trouwpartij vond in Venray plaats, haar geboorte-



plaats, met zijn broers Jacques, de kommissionair en 
Jan de zakenman, als getuigen. 
Voorlopig bleef hij aan het Stationsplein,maar al snel 
rijpte een plan, dat kost wat kost gerealiseerd moest 
worden. Want alras bleek dat zijn vrouw door de echt
genoten van de fabrikanten niet werd geaccepteerd en 
dat bleef een voortdurende bron van ergenis. 
Telkens weer werd hij eraan herinnerd dat zijn huwe
lijk in hun ogen een mesalliance, een huwelijk bene
den zijn stand, was en hij besprak met vrienden een 
plan om zich in Eindhoven te vestigen. Want buigen 
voor wie, lag niet in zijn aard en was het niet zo, 
dat de meeste vaders van de fabrikanten en hun vrou
wen zelf de klompen anper waren ontwassen. En waarom 
gold voor hem de onuitgesproken wet niet, dat de man 
de status van de vrouw bepaalt. En als het materiële 
niveau van de man alles bepalend leek,dan stond hij 
zijn man.En wat intelligentie betrof, wie kon zich 
eigenlijk met hem meten ?En zijn vrouw? Qua uiter
lijk had zij haar gelijke nauwelijks in onze stad en 
een natuurlijke beschaving kon haar niet worden ont
zegd. 
Waarom dan die bitterheid en spot ? 
Toch lie: en de besprekingen met de Eindhovense Notaris 
Pens op niets uit,omdat intimi hem ontrieden Helmond 
te verlaten. Accoord dan, in zijn geboorteplaats blij
ven, maar dan wel met de clausule, dat hij eens zou 
gloriëren. En weer kreeg een oud idee vaste vorm. 
Mogelijk waren de Wesselmannen zijn inspirators, de 
oudste elite van onze gemeenschap, dat hartelijk slag 
mensen, dat de oudste burcht van onze stad bewoonde. 
Eenvoudig en toch ongenaakbaar, open maar soms ontoe
gankelijk. Hij zou zich dezelfde houding aanmeten en 
naast WesseluHn zetelen. En weer herinnerde hij zich 
het Bretonse kasteel van enkele jaren terug. En plots 
zag hij het voor zich: een witte burcht met als na
tuurlijk decor de Warande. Hij draalde geen moment 
en belde not?-"is Dijkhoff, die dezelfde avond nog een 
voorlopig kc /kontrakt opstelde, waarin de grondver-
koop door Wesselman werd geregeld. 
Een maand voor het uitbreken van de eerste wereldoor
log, in juli 'l4, was het dan zover en nam Helmond ken-
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nis van zijn schepping het Pea-park met Frans kasteel. 
Pleskens dirigeerde en Anna, met Piet, recipieerden, 
koninklijk, gracieus. De fabrikanten, de dekenij, de 
kieskring, allen vergaapten zich aan de spiegelzalen, 
het meubilair, het marmer en het parket. Het pleit 
leek beslecht en de overwinning voor het grijpen. Al
thans zo dacht niet alleen het echtpaar de Wit. 
Toch bleef de kontroverse tussen hen en de fabrikan
ten bestaan, ondanks de Breughelliaanse manier van le
ven op het Prans Kasteel. Want het gros van de bezoe
kers kwam van buiten en ieder werd op vorstelijke wij
ze ontvangen, ofschoon zich anper 5 jaar na ingebruik
name met Pea-park reeds ernstige financiële moeilijk
heden voordeden. 
Piet moest dan ook vaak heel zijn rethoriek,zijn over
redingskracht aanwenden om de financiers te sussen, 
die altijd weer verwachten, dat het getij zou keren. 
Toch tilde hij niet zo zwaar aan zijn zakelijke avon
turen, voor hem was het belangrijk dat zijn gezinsle
ven gelukkig was. En dat was het. Want hij glom van 
trots als hij zijn vrouw met de twee zonen, August en 
Pieter, naar de O.L.Vrouwekerk begeleidde. Of als zij, 
als knappe amazone, het kasteel verliet, vaak tot erge-
nis van de fabrikantsvrouwen. Natuurlijk zat er een 
show-element in die handelwijze, een antwoord dus op 
een Helmondse uitdaging. Want hij had de handschoen 
opgenomen en er was geen weg terug, ofschoon zijn schul
denlast toenam en de toestand zorgelijker werd. 
Dat tekende zich reeds in 1921 en 1922 af, toen de Wes-
selmannen het kasteel verlieten en aan Piet de fakkel, 
als burchtheer, overdroegen. 
Het échec kwam naderbij. De nederlaag ? Was hij het dan 
niet die ons r.k.Middelbaar Onderwijs onder dr.Knippen
berg op poten zette ? En bij de stichtingsbrief een 
prinselijke gift voegde ? In I916 weliswaar, enkele 
jaren daarvoor, maar wie maakte ooit in Helmond pro 
Deo zo'n gebaar ? 
Waarom dan toch die halsstarrige houding van de kleine 
top, die leiding gaf? Een gedrag dat hem en zijn vrouw 
tot een soort persona non grata trachtte te degraderen. 
Zeker de zakelijke vooruitzichten waren somber, maar 
zijn vindingrijkheid had steeds weer nieuwe bronnen 

16 



PEA Park van de fabrikant Piet de Wit de verklaring van 
PEA IS Piet en Anna, Heeft gestaan van 1914 tot 1928 (GAH, fotodocumentatie) 



aangeboord. Tot verwondering van zijn collegae, die 
Piet de Wit meer als koorddanser beschouwden, iemand 
die vaste grond onder de voeten miste en de realiteit 
\n.t het oog verloor. Want toen de baisse zich afteken
de, trachtte hij als Ie Kamerlid, de regering te inte
resseren voor de stichting van een dekenfabriek in 
Drenthe, met overheidssteun. Ongekend in die tijd,dus 
een onwerkelijkheid, waarmee druk werd gespot in onze 
stad. De overheid gaf geen gehoor aan zijn wens en ver
wierp de utopie. 
In 1924 spitsten de moeilijkheden zich zo toe,dat een 
enorme nederlaag in het verschiet lag en één jaar later 
was het zover. Toen immers werd in september het faillis
sement uitgesproken en bleek er een miljoenenschuld te 
zijn. Aan de Bourgondische leefwijze van Piet, Anna en 
de kinderen kwam een einde, en de droefenis was groot. 
Want de afgelopen 20 jaar hadden niet alleen succes te 
zien gegeven, maar ook spot, verbittering en een gren
zenloos sarkasme. Niet in het begin periode toen zij 
het kasteel betrokken en onverslaanbaar leken. Maar 
toen het getij keerde, resteerde niemand. Vrienden in 
de nood, honderd in een lood; de ratten verlieten het 
zinkende schip. Vijf jaar na de eerste kasteelheer, 
sneuvelde de tweede, ofschoon de Wesselmannen bijna 
anderhalve eeuw regeerden en Piet's periode slechts 
kort duurde. Immers, amper 11 jaren had hij de Hel-
mondse society getard en de beste troeven in handen 
gehad. 
Maar daaraan kwam een einde en het doek viel. 
Een melodrama vond zijn einde, soms onderbroken door 
applaus, vaak door boe-geroep en de akteurs ontdeden 
zich in de kleedkamer van het mombakkes en spiegelden 
zich. 
Het kaartenhuis stortte ineen. Curatoren kwamen en 
legden beslag en bankdirekteuren reklameerden on
roerend bezit. De kille werkelijkheid maakte balans 
op en zorgde voor ontluistering. 
Toch had Piet op het hoogtepunt van zijn macht meer 
dan 1000 mensen in dienst en de Wit's dekenindustrie, 
met een produkt uit loirpen vervaardigd,draaide goed 
en de fabrieken in Helnrmd en Geldrop produceerden 
vaak op hoge toeren. Mogelijk dat hij teveel hooi op 

8 



zijn vork had genomen, want de twintiger jaren waren 
voor onze basis-industrieën gunstig, zodat het een 
ongeloofwaardige zaak was, dat hij juist in die jaren 
sneuvelde. 
Het einde van het drama was, dat op het gehele bezit 
van Piet beslag werd gelegd, inklusief het Frans Kas
teel. Het kwam voor nauwelijks de grondprijs in han
den van een andere Helraondse reus 'Pasturke' van Thiel 
die het m.et de grond gelijk liet maken. Honni soit, 
que mal y pense. 
Het spel was uit, the party was over ! Piet vervulde 
nog enkele jaren een funktie als mede-direkteur,maar 
verliet in het begin van de dertiger jaren zijn stad 
en vestigde zich in een voorstad van Brussel. 
Wie zou denken dat hij timide en teruggetrokken ver
der zou leven, had het mis. Want met al de energie 
waarover hij beschikte, wierp hij zich op de kommis
sie- en inporthandel van Japanse kunstnijverheidsar-
tikelen. Fn hij glorieerde opnieuw. En was het niet 
zoals Jos van Wel zei: "Vaak was het eenvoudig hem te 
vellen, maar uittellen, dat nooit. Er zat een elasti
citeit in hem, die hem altijd weer op deed veren; een 
totale overwinning ontging hem, maar van een alles om
vattende nederlaag was nimrrer sprake". 
Aan elk eind zat een begin gekoppeld. 
Hij overleed op 7 februari 19^7 in Brussel.Zijn bid
prentje vermeldde: Industrieel en Lid van de Eerste 
Kamer van de Staten-Generaal en was in het Frans ge
steld. Zijn vrouw zou hem op bijna 100-jarige leef
tijd in 1975, volgen. 

-Unne rusteloze mens, zei Piet de kastelein, altijd 
in de weer, net as un bedrijvige mier. 

-Ja, antwoordde jhr. EMlie, ergus briljant, mar ok 
wir zo naief as un kind. Hij ha de grootste smul in 
um geld uit te geve.Hoe meer hoe liever,dan kon ie 
gnuive. 

-Bij Louis Meelis op de Mert ok, vervolgde broeder 
Olijf, as ie zunne keu krijtte en iederein verbaasd 
waar over dien onmuggelijken bal, dat hij makte. 



-Unne wonderlijke kerel, viel Jean-Claude in, mar 
wel de primus inter pares. 

-Nou denkte gij natuurlijk antwoordde de dove Gregoor, 
dé ik nie weet, wa gij bedoelt. Mé oe buitenlands 
gezijver. 

-Och antwoordde Jean-Claude ontspannen, ge kant alles 
op tweej maniere zegge.Vur elk woord hedde wel un 
ekwivalant. 

-Ja zeker, antwoordde Gregoor vinnig,mar wa zedde dan 
tiggen un warhoofd ? 

-Unne halve gare,zei Jean-Claude rustig,mar hoe noem
de gij tweej warhoofde eigenlijk? 

-Bedoelde gij ons mè tweeje?, vroeg Gregoor traag, 
dan dacht ik eigenlijk, inne volledige gare. 

De lezer van mijn artikelen in ons lijfblad, dient 
zich te realiseren, dat het een stukje Helmonds heem 
is, dat noch wetenschappelijk, noch historisch pre
tendeert te zijn. 
Het is vaak een Brabantse vertelling met wat overdrij
vingen en vrijpostigheden, zonder voetnoten en verwij
zingen naar bronnen. Soms wat chaotisch aandoend,zoals 
veel Brabantse verhalen, maar wel met een waarheidsge
trouwe kern. 
Dit graag aan mevr. Biemond-Kam en de heer Relou. 



ENKELE OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HERTOG 

HENDRIK I VAN BRABANT. ZIJN DOCHTER MARIA 

HAAR ECHTGENOOT OTTO IV EN DE KLOOSTERSTICHTING 

„BINDEREN" BIJ HELMOND 

Gerrit-Jan van Bussel 

DEEL I 

Aanleiding van dit artikel is de onzorgvuldigheid ten 
opzichte van een aantal betrekkelijk eenvoudig na te 
speuren historische gegevens, waarvan blijk gegeven 
wordt in de redactionele leiding, bedoeld om de veran
dering van de omslag van de Heemkroniek te rechtvaar
digen (1). Moge ik positief staan ten opzichte van de
ze verandering, ten opzichte van een deel van die in
leiding is dat zeer zeker niet het geval ! Om het ge
heugen op te frissen en het vervolg van dit artikel 
te verduidelijken, zal ik de door mij te bekritiseren 
passage hier nog eens volledig citeren: 

" Keizerin Maria werd geboren in 1188. Zij was een 
dochter van Hendrik I, die Hertog van Boulogne was. 
In mei 12l4 trouwde ze met Otto IV, keizer van Duits
land, die al in 1218 (2) overleed. Daarna heeft de 
keizerin-weduwe zich teiTjggetrokken van het keizer
lijk hof, in onze onherbergzame streken. In Helmond 
stichtte ze in 1232 het klooster "Binderen", bestemd 
voor adelijke jonkvrouwen ." 



Met als uitgangspunt een aantal dubieuze uitspraken 
uit dit korte verslag, zal één doelstelling van dit 
artikel duidelijk zijn : ik zal proberen om de voor
kanende historische onnauwkeuri^eden recht te zetten. 
Vervolgens zal ik in de loop van dit artikel een aan
tal aanvullingen geven, die dit korte, en derhalve 
sterk gesinplificeerde, verslag kunnen verduidelijken. 

Maar laat ik nu, na deze korte uiteenzetting van mijn 
bedoelingen, overgaan tot de uitwerking daarvan. 

Het lijkt mij raadzaam, alvorens te beginnen met mijn 
kritiek, iets te vertellen over de gebeurtenissen die 
zich afspeelden "im Heiligen Romischen Reich Deutscher 
Nation" (3). De doel dan vooral op de gebeurtenissen 
uit de laatste jaren van de 12de, en de eerste jaren 
van de 13de eeuw : de periode van Hendrik VI en die 
van de tweede, beslissende, strijd tussen Welfen en 
Staufen om de konings-, maar vooral om de keizers -
troon (4). Hoewel dit een vrij lange uiteenzetting 
zal vergen, denk ik dat het de situatie ten zeerste 
zal verduidelijken, wanneer we de gebeurtenissen zo
als die zich in onze streken afspeelden (en waartoe 
ook het huwelijk van Maria van Brabant met één van 
de troonpretendenten behoort ! ) in een groter ver
band zien: namelijk in het kader van het Duitse Rijk, 
waarvan de Nederlanden toen immers deel uitmaakten. 
Ik zal mijn uiteenzetting beginnen op het moment dat 
de macht der Hohenstaufen zijn hoogtepunt naderde, d. 
w.z. met de troonbestijging van Hendrik VI, zoon van 
Frderik I Barbar os sa. Ondanks alle pogingen van Barba-
rossa was het toekomstige Duitse regeringspatroon nog 
niet vastgelegd (5). Hij had de fundamenten gelegd 
voor een versteviging van de koninklijke macht, maar 
de uitbouw hiervan hing af van de politiek van zijn 
opvolger. Deze concentreerde zich echter veel meer op 
de ontwikkelingen in Italië (6). Hendrik VI (1190-1197) 
was nog tijdens het leven van zijn vader tot Rooms -
koning gekozen en gekroond (7). Hij oefende bij zijn 
vaders dood het regentschap uit, omdat Frederik deel
nam aan de Derde Kruistocht (1189-1192) (8). Hij was 
derhalve verzekerd van de opvolging. In 1191 werd hij 



Paus Innocentius III, 1198 - 1216. Onder zijn regering 
bereikte de Kerk het hoogtepunt van haar macht. In de 
strijd tussen Welfen en Hohenstaufen neemt hij een zeer 
belangrijke plaats in. 
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dan ook door Paus Celestinus III in Rome tot keizer ge
kroond (9). Dat wil echter niet zeggen dat die opvol
ging zonder problemen plaatsvond. Hendrik de Leeuw had 
een sterke bondgenoot gevonden in zijn zwager Richard 
I Leeuwenhart van Engeland (10). Door veel Engels geld 
uit te geven wist hij heel wat onrust te verwekken in 
het Duitse Rijk (11). Al in noventoer II91 werd Hendrik 
geconfronteerd met deze Anglo-Welfische onrust (12). 
Hendrik de Leeuw maakte zich meester van de imacht in 
Saksen en alleen door de afgedwongen bemiddeling van 
Richard I werd dit alles (tijdelijk) opgelost (13)> 
Veel erger was, dat de Paus uitzonderlijk vijandig 
stond ten opzichte van de keizer (l4). De aanleiding 
hiervoor was onder andere het Siciliaanse huwelijk van 
Hendrik VI. Prederik I Barbarossa was er namelijk in 
geslaagd een huwelijk tot stand te brengen tussen zijn 
zoon en Constantia, erfgename van het sterke Zuidita-
liaanse Noormannenrijk (15). Zij was een tante van de 
toenmalige Siciliaanse koning Willem II (16). "Voor de 
Paus was het angstaanjagend om ingesloten te raken tus
sen twee, door de Hohenstaufen gedomineerde rijken. 
Derhalve zocht hij contact met de Duitse vorstenoppo-
sitie (17), derhalve ook trachtte Celestinus III Hen
drik VI een spaak in het wiel te steken bij zijn po
gingen Sicilië te verwerven (18). Een door de Paus ge
steunde partij zette namelijk in II90 een bastaardbroer 
van Willem II, Tancred van Lecce, op de troon (19) • 
Hendrik was echter absoluut niet van plan deze in
breuk op de rechten van zijn vrouw zomaar te accepte-' 
ren. Tijdens zijn tweede Italiëtocht (20) maakte hij 
zich meester van Napels en Sicilië (21). Kerstmis 119^ 
werd hij te Palermo tot koning gekroond (22). De paus 
joeg hij nog meer tegen zich in het harnas door te wei
geren leenhulde te doen voor zijn nieuwe koninkrijk (23). 
Hendriks macht was sterk vergroot : door de centrale 
positie van Sicilië in de Middellandse zee was hij in 
staat die zee te beheersen (24). 

Nu, op het hoogtepunt van zijn macht, moest hij ech
ter wel tot overeenstemming zien te komen met de Paus 
en met de Duitse vorsten. De instandblijving van zijn 
grote Rijk hing af van de keuze van zijn zoontje 



Frederik-Roger tot Roons-koning (25). Hendriks' grote 
plan was de koningskroon van het Duitse Rijk erfelijk 
te maken in zijn familie. Op deze manier zou Sicilië 
voor altijd verenigd kunnen worden met het Duitse 
Rijk (26). Tegelijkertijd zou de invloed van de vor
sten op de koning sterk worden verminderd (27). Ech
ter, zowel de onderhandelingen met de Duitse vorsten 
als die met de Paus mislukten. Frederik werd nog wel 
gekozen tot Rocms-koning, maar bij de dood van Hen
drik was hij als zodanig nog niet gekroond (28). De 
Paus bleef als voorheen de grote vijand,beangstigt 
door de nagestreefde staats-vereniging.(29) Zonder 
nog iets te kunnen doen voor de oplossing van de pro
blemen stierf Hendrik onverwacht te Messina, 26 sept. 
1197 (30). Zijn vrouw Constantia werd regentes over 
het koninkrijk Sicilië (31). Wellicht was ze al tij
dens het leven van haar echtgenoot betrokken geweest 
in de oproeren tegen diens regering (32). Ze brak in 
iedergeval volledig met de Duitsers en zocht steun 
bij de Paus. Ze bracht hem de leenhulde en in 1199 
(33)' op haar sterfbed benoemde zij de Paus tot regent 
en voogd voor haar zoon (3^). Intussen had Innocentius 
III goed gebruik gemaakt van de onstane onrust. Hij 
haastte zich de Kerkelijke Staat te vergroten door de 
zgn. "recuperationes" (terugvordering van oude rechten). 
Uit het Rijksgebied eigende hij zich Spoleto en Ancona 
toe, met als gevolg dat de Kerkelijke Staat als een 
barrière tussen het Duitse Rijk en Sicilië kwam te lig
gen (35). 

Hendriks'jongere broer Philips (1198-1208), toen onge
veer twintig jaar oud (36), had zich intussen naar het 
Duitse Rijk gehaast om zich daar als regent voor zijn 
driejarig neefje te laten erkennen (37). De ontstane 
onrust bood de Welf en natuurlijk een uitmuntende ge
legenheid toe te slaan. Hendrik de Leeuw was overleden, 
maar zijn zoon Otto leefde nog aan het Engelse hof(38). 
Hij was op dat monent l6 jaar oud en was door zijn oon 
Richard I met het graafschap Poitou beleend (39). Met 
veel Engels geld verscheen hij in het Duitse Rijk, en 
wist een aantal vorsten, o.a. aartsbisschop Adolf van 
Keulen en Hendrik I van Brabant (40) aan zijn zijde 



te krij'gen. Hoewel Frederik II reeds als Rooms-koning 
was aangewezen, drongen zowel Welfen als Staufen op 
een nieuwe keuze aan. 2 Maart II98 kozen de Hohenstau-
fen Philips van Zwaben tot koning en op 2 juni kozen 
de Welfen Otto als zodanig (4l). Hierna ontbrandde zich 
een felle troonstrijd, die de ondergang van het koning
schap versnelde (42). Het was de beide troonpretenden
ten namelijk onmogelijk geworden met groot gezag op te 
treden (43). Wanneer zij iets wilden bereiken, zochten 
zij bondgenoten door rijksgoederen te verkwanselen (44). 
De ontstane troonstrijd gaf aan Innocentius III een uit
muntende gelegenheid te interveniëren in het Duitse Rijk 
en de macht van de Heilige Stoel duidelijk te laten voe
len (45).Tegenover een groep kardinalen verklaarde hij 
in 1200, dat, hoewel de Duitse vorsten het recht had
den om een koning te kiezen, hij, de Paus, te beslis
sen had of de bekwaam- c.q. geschiktheid van die ko
ning voldoende was om tot keizer te worden gekroond 
(46). Hiermt volgt natuurlijk, dat bij een discuta
bele verkiezing de Paus zelf kon beslissen wie hij 
als keizer wilde zien (47). Handelend vanuit de prin
cipe steunde Innocentius eerst de Welf tegen Philips 
van Zwaben (48), die dan ook in de kerkelijke ban ge
daan werd (49). Dankzij de steun van de Paus behaal
de Otto aanvankelijk dan ook successen (50). Hij was 
echter niet opgewassen tegen de sluwe politieke ma
noeuvres van Philips en in 1204 stortte zijn koning
schap ineen (51). Opnieuw moest hij naar England uit
wijken (52). Innocentius werd derhalve verplicht tot 
overeenstemming te komen met Philips (53). In 1208 
veranderde echter de gehele situatie weer. Philips, nu 
duidelijk aan eb winnende hand, werd op 21 juni nl.door 
paltsgraaf Otto van Wittelsbach vermoord (54). Otto 
keerde terug en werd nu ook door de Staufische aan
hangers tot koning gekozen. Het Duitse Rijk was weer 
verenigd onder één koning (55). Na het herstel van de 
Rijksrechten in Italië, werd hij in 1209 toch nog tot 
keizer gekroond door de Paus (56). Innocentius werd 
echter al weer spoedig teleurgesteld. Otto maakte geen 
aanstalten om de door hem in Spiers gedane beloften 
waarheid te maken (57).In 1210 verzamelde hij zijn 
troepen zelfs voor een invasie in het door de Hohen-



Hendrik VI (1190 - 1197), zoon van Frederik Barbarossa. 
Sluw en koelbloedig "real-politiker", die de macht der 
Hohenstraufen op zijn hoogtepimt bracht. Zijn dood in 
1197 werd de aanleiding van een langdurige troonstrijd. 
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staufen bezette Sicilië (58), iets wat Innocentius als 
beschermer van Frederik II niet kon toestaan. Hij ex-
conmuniceerde Otto onmiddelijk (59) en verklaarde hem 
vervallen van de keizerstitel (60). Als noodzakelijk, 
maar gevaarlijk geneesmiddel schoof Innocentius nu zijn 
pupil Frederik II Roger naar voren (6l). Frederik had 
echter wel moeten beloven, dat hij bij het verkrijgen 
van de keizerstitel afstand zou doen van Sicilië (62). 
De Paus wist verschillende vorsten te vinden,die Frede
rik in september 1211 opnieuw tot Rooms-koning kozen 
(63). In de herfst van 1212 begaf Frederik zich naar 
het Duitse Rijk, waar hij in Mainz werd gekroond (64). 
Otto keerde zo snel mogelijk uit Italië terug om zijn 
positie te verdedigen. Om de steun van de Paus te be
houden moest Frederik in de Gouden Bul van Eger (13 
juli 1213) Otto's concessies aan de Paus ovememen(65). 
Otto verloor intussen steeds meer terrein, en in 1214, 
in een poging zijn Engelse bondgenoot Jan zonder land 
te ondersteunen in zijn strijd tegen de Franse koning, 
op 27 juli, leed hij samen met zijn bondgenoten een 
verpletterende nederlaag bij Bouvines, tussen Dowaai 
en Rijssel (66). Na de slag zond Philipp-Auguste de 
buitgemaakte gouden rijksadelaar naar Frederik II, 
en droeg hiermee de heerschappij van Otto op Frederik 
over (67). Otto was een verloren man. Hij werd in 1215 
nogmaals, maar nu definitief, als keizer afgezet (68). 
In 1218,na een hopeloze strijd zonder enige aanhang 
van belang, stierf hij op de Harzburg (69). De Duitse 
troonstrijd was voorbij 
In het voorgaande heb ik geprobeerd de figuur van Otto 
IV te plaatsen in een achtergrond, in de belangen en 
de gebeurtenissen van zijn tijd. Over de Nederlanden, 
en dan met name de rol van Brabant,is in het voorgaan
de niet gerept. In het volgende deel zal dat aspect 
uit de verf worden gedaan, waarin de positie van Hen
drik I m.b.t. de Duitse troonpretendenten naar ik hoop 
duidelijker worden. 

Ten tijde van Hendrik VI hielden de Nederlandse vor
sten zich over het algemeen vrij rustig t.o.v. de ko
ning-keizer. Natuurlijk waren er spanningen. Denk b.v. 
aan de gebeurtenissen van II91-II92 (70). Hendrik I 
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van Brabant was er namelijk in geslaagd zijn broer 
Albert tot Bisschop van Luik te laten kiezen. Keizer 
Hendrik VI wist de investituur echter te verhinderen. 
Gevolg was echter het ontstaan van een coalitie, die 
er naar streefde de koningskroon aan te bieden aan 
Hendrik I. Deze coalitie kon zich verheugen in de 
steun van Paus Gelestinus III. Hendrik VI wist echter 
ook dit gevaar te csrizeilen (71). Met het ontstaan van 
de Duitse troonstrijd werden tegelijkertijd alle rem
men losgegooid. De Nederlandse vorsten (72) trachtten 
te berekenen van welke koning zij de meeste steun c.q. 
het grootste voordeel konden krijgen (73). Zij bepaal
den hun houding door grof opportunisme (7^)s en hun 
keuze werd natuurlijk ook bepaald door de houding van 
Engeland, Frankrijk en de Paus (75). De Nederlandse 
gewesten werden in het spel van de internationale ge
beurtenissen betrokken. Ze begonnen een eigen buiten
landse politiek te voeren, waarbij het belang van hun 
eigen gewest altijd voorop stond (76). Hendrik I heeft 
deze situatie het beste uitgebuit (77). 

De leider van de Welfische partij was Aartsbisschop 
Adolf van Keulen (78). Hetzij bij de keuze, hetzij bij 
de kroning te Aken (79) waren de meeste Nederlandse 
vorsten aanwezig: Hendrik van Liraburg, de Hertogin van 
Brabant, die haar man vertegenwoordigde. Dirk VII van 
Holland, zijn broer Willem en Otto I van Gelre (80). 
Zelfs de Utrechtse bisschop Dirk van der Are, net te
ruggekeerd van het Staufische hof in Sicilië, was aan
wezig (8l). De meesten werden aangelokt door de finan
ciële mogelijkheden van de Welf (82). Hendrik I had 
de band nauwer aangehaald. Op 11 juli II98 had Mat bil
de van Brabant haar dochter Maria, toen ongeveer negen 
jaar oud, aan Otto als verloofde gegeven-(83). 

De eensgezindheid was echter niet van lange duur (84 '1. 
Reeds in 1200 kwam de eerste erote crisis (85). De 
graven van Gelre en Holland vielen door de machinaties 
van Phillip-Auguste openlijk van Otto IV af, gingen 
over naar de Staufen en kwamen dus in het anti-Brabant
se kamp terecht (86). Ook Dirk van der Are twijfelde 
al (87). De actieve persoonlijkheden van de Welf en in 



de Nederlanden waren Adolf van Keulen en Hendrik van 
Brabant (88). De laatste moest door zijn politiek van 
Brabantse territoriale versterking in het noorden wel 
in conflict komen met de beide graven (89). De Hertog 
trachtte de graven met geweld tot het weer erkennen 
van de Welf te brengen (90).In november 1200 dwong 
de Hertop; eerst Dirk VII om Dordrecht en het naburige 
gebied als leen van Brabant te ontvangen (91). Twee 
maanden later moest ook de graaf van Gelre op derge
lijke vernederende voorwaarden vrede sluiten (92). De 
Welfische coaltitie was derhalve in de Nederlanden 
weer hersteld. Deze gewelddadige overtuiging tekende 
echter tegelijkertijd de grote zwakte van het verbond. 
Die werd niet weggenomen toen Innocentius zich in 1201 
openlijk voor de Welf verklaarde (93)• Zo gauw Holland 
en Gelre de kans zouden zien zich van de Brabantse he
gemonie te bevrijden, zouden ze die natuurlijk grijpen 
(94). In 1202 leek het zover te zijn (95). Toen vielen 
de twee graven om de een of andere reden het Sticht 
Utrecht binnen. Dirk van der Are riep onmiddellijk 
Hendrik van Brabant te hulp (96). Hendrik dreigde on
middellijk Gelre binnen te vallen. Hij bracht Otto zo 
in het nauw dat deze gedwongen werd onderhandelingen 
te beginnen (97). Tijdens die onderhandelingen trok 
Dirk VII echter Brabant binnen en plunderde 's Herto-
genbosch (elders wordt Orthen genoemd) en Tiel.Hendriks' 
broer Willem van Perwez viel hem in de handen (98). 
Hendrik staakte onmiddellijk de onderhandelingen, 
slaagde erin Dirk bij Heusden gevangen te nemen en trok 
Gelre weer binnen (99). In septeiriaer 1203 te Maastricht 
werd, door tussenkomst van Otto IV, de vrede gesloten, 
wederom onder zware voorwaarden (100). 
De atmosfeer in de Nederlanden bleef natuurlijk ten 
zeerste gespannen. Na de dood van Dirk VII (1203) komt 
het tot een ontploffing (101) Zijn broer Willem van 
Huntingdon beschouwde zich als de enige rechthebbende 
op de opvolging (102). Dirks dochter Ada trouwde ech
ter onmiddellijk met de machtige leenman van Luik,graaf 
Lodewijk van Loon. Deze bezette het graafschap onmiddel
lijk (103). Lodewijk werd echter nog hetzelfde jaar 
door Willem uit Holland verdreven (104). In 1204 pro
beerde Lodewijk het opnieuw, nu echter gesteund door 



een Welfische coalitie (105). Deze tocht was succesvol. 
Het graafschap Holland werxi bezet, maar al Lodewijks 
bondgenoten trokken zich één voor één terug. Voor Lo-
dewijk bleef toen ook niets anders meer over (106). 
De hertog van Brabant en de graaf van Gelre hadden zich 
afzijdig gehouden. Brabant zag machtsvergroting van de 
Loonse graaf niet graag (107). Derhalve steunde het in 
het geheim Willem (108). In de loop van 1204 verzoende 
de hertog zich met de Stauf Filips van Zwaben (109),on
danks het feit dat zijn dochter Maria met Otto IV was , 
verloofd. Deze trok zich van deze verloving echter ook 
niet veel meer aan toen hij door Pilips in het nauw 
gedreven werd. Hij probeerde zich met hem te verzoe
nen (misschien om zo zijn troon te redden ) door met 
zijn dochter Beatrix te trouwen (110). Ook de graaf 
van Gelre en de aartsbisschop van Keulen sloten zich 
aan bij de winnende partij (111). Alle ruggesteun viel 
toen voor Lodewijk van Loon en zijn vrienden weg.Wil
lem werd, dankzij de bemiddeling, van Hendrik en die 
van Otto van Gelre als graaf van Holland erkend (112). 
Toen Lodewijk zag dat er van de Welfen geen steun meer 
te verwachten was sloot hij zich bij de Staufen aan 
(113). De bisschop van Utrecht volgde dit voorbeeld 
snel (ll4)j zodat in 1206 alle vorsten de Stauf erken
den. 

Een grote omkeer vindt weer plaats in 1208, na de 
moord op Filips van Zwaben (115), toen Otto IV weer 
werd gekozen als koning (ll6). Alle vorsten gingen 
weer over naar de Welfische partij. Na Otto's excom
municatie kwamen de zaken weer anders te liggen (117). 
Prederik II werd toen nl. weer door een grote groep 
vorsten tot Rooms-koning gekozen en veel Nederlandse 
vorsten gingen weer naar de Staufen over (llB).Willem 
I van Holland bleef trouw aan Otto, omdat hij diens 
steun tegen Lodewijk van Loon wilde hebben (119).Hij 
liet zich zelfs een renteleen aanbieden door Otto's 
bondgenoot Jan zonder Land (120). De hertog van Bra
bant wisselde nu vrij snel van partij, afhankelijk; 
van zijn bedoelingen. Hij had van Otto IV in 1212 toe
stemming gekregen op te trekken tegen de bisschop van 
Luik, als die Otto niet wilde erkennen. De hertog ver
overde de stad Luik op hemelvaartsdag 1212 en de bis-



schop moest vluchten naar Hoei (121). Begin 1213 acht
te hij het voor zijn politiek t.o.v.Luik beter over 
te gaan naar de Staufen, beter gezegd naar Philippe-
Auguste (122). Hij trouwde derhalve, voor de tweede 
keer, met de gravin-weduwe van Namen Maria van Frank
rijk, een dochter van Philippe Auguste (123). Ferrand 
van Vlaanderen verenigde zich toen met de bisschop van 
Luik en viel Brabant vanuit het westen binnen (124). 
Op 13 oktober 1213 verloor Hendrik de oorlog in de 
slag bij Steppes (125), waar zijn twee zonen gevangen 
genomen werden (126). Hierxioor ging hij weer over naar 
Otto IV (127) en, om zijn bondgenootschap met de Her
tog te bezegelen, besloot Otto met zijn dochter Maria 
te trouwen. Beatrix van Hohenstaufen was nl.intussen 
overleden. Op 17 mei 12l4 bracht Hendrik Maria naar 
Maasstricht. Op 19 mei wordt het huwelijk gesloten, 
niet voor een priester (Otto was geëxcommuniceerd ! ) , 
maar voor Willem I van Holland (128). Spoedig daarna 
valt de beslissing te Bouvines (129). Hendrik I trok 
onmiddellijk zijn conclusies: hij sloot zich snel aan 
bij de overwinnaar, die hem in het bezit van Maastricht 
bevestigde (130). En Maria ? Otto vluchtte met haar 
naar Keulen en vandaar uit naar Brunswijk. Uit Keulen 
moest ze vluchten in de kleren van een schildknaap(131)• 
Tot aan zijn dood in 12l8 bleef Maria bij haar man. 

Na deze lange uiteenzetting zijn naar ik hoop verschil
lende zaken iets duidelijker geworden, nl.de figuur 
van Otto rv, de opportunistische politiek van Hendrik 
I van Brabant ten opzichte van de beide troonpretendenten 
ten en de plaats van het huwelijk van Maria daarin. 

In de boven geciteerde inleiding wordt Otto "keizer 
van Duitsland" genoemd. Naast het feit, dat ik in de 
plaats van "Duitsland" liever het "Duitse Rijk" of 
"het Heilige Roomse Rijk" gelezen zou hebben, lijkt 
de uitspraak te gesimplificeerd. Ik wil niet zeggen 
dat men Otto geen keizer mag noemen, want hij is het 
zonder twijfel geweest. Het bovenstaande betoog geeft 
echter wel aanleiding genoeg om die titel "keizer" te 
relativeren. Otto werd, zoals we hebben gezien, in 
1209 door de Paus tot keizer gekroond (132). 



' ^ , ^ : - ^ 5 % , iM^ 

Richard I. Leeuwenhart, 1189 - 1199, koning van Enge
land, "held" van de Derde Kruistocht. Hij werd partij 
in de Duitse troonstrijd door zijn familiebanden met 
Otto IV. 
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Dat was op het moment, dat hij daar ook aanspraak op 
kon maken: hij was tot koning gekozen door de verenig
de Rijksvorsten, zowel door Welfen als door Staufen 
(133). We hebben echter ook gezien,dat nauwelijks een 
jaar later de Paus Otto vervallen verklaarde van de 
keizerstitel m.a.w. voor de paus was er op dat moment 
geen keizer meer. We mogen rustig aannemen, dat Otto 
de keizerstitel heeft behouden. In de tijden van grote 
verwarring was dat mogelijk : er bestonden immers twee 
groeperingen, waarvan de één de vervallenverklaring 
niet, de andere wél accepteerde. Otto's keizerstitel 
was dus hoogst onzeker en niet algemeen aanvaard. Maar 
pas na zijn nederlaag, kon men er helemaal een eind aan 
maken (135). Dat wil zeggen dat er vanaf dat moment of
ficieel en officieus geen keizer meer bestond. 

Dit leidt dan direct naar een volgende relativering nl. 
de keizerinnetitel van iv^ia, die in de geciteerde in
leiding ook verschillende keren verschijnt. Er is zelfs 
een dubbele relativering mogelijk : het is een titel, 
die, zoals net gezegd bij de titel van Otto, niet meer 
algemeen geaccepteerd is. Vervolgens heeft Maria die 
titel nauwelijks een jaar kunnen dragen, want in 1215 
wordt Otto als keizer afgezet, definitief wel te ver
staan. Men zou derhalve enigszins bezwaar kunnen maken 
tegen het in de inleiding gebruikte "keizerin weduwe" 
en tegen " het keizerlijk hof ", omdat op het moment 
van Otto's dood hij officieel geen keizer meer was (en 
zij dus geen keizerin meer zijn kon ) en Maria dus het 
" keizerlijk " hof niet kon verlaten, omdat het dat 
niet meer was. Natuurlijk kan men dit allemaal als "mug
genzifterij" beschouwen, maar ik denk dat het goed is, 
als er eens op gewezen wordt. Dat zij de keizerinnetitel, 
zij het slechts voor die korte tijd 12l4 - 1215, gedra
gen heeft, wordt verder wel duidelijk uit middeleeuwse 
oorkonden, die haar bijna allen benoemen als " quondam 
imperatrix romanorum " ofwel " voorheen keizerin der 
Romeinen ''. 

Dat de zin : " In mei 12l4 trouwde ze (Maria) met Otto 
IV, keizer van Duitsland, die al in 1218 overleed ", 
uit een veel groter verband gerukt is, nl. de Staufisch-
Welfische troonstrijd en de politiek van Hendrik I in 
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die strijd, zal wel duidelijk zijn. Ik hoef daar niet 
meer op in te gaan. 

Rest mij in dit eerste deel van mijn reactie op deze 
" inleiding " nog één opmerking : de indruk wordt nl. 
gewekt, dat Maria zich direct na de dood van Otto heeft 
teruggetrokken in Helmond en omgeving. Dat is echter 
niet juist.Haar vader huwelijkte haar namelijk nog uit 
aan zijn bondgenoot Willem I van Holland, die daarmee 
hoopte de leenhoogheid van Brabant over Dordrecht te 
kunnen opheffen. Hendrik trapte daar niet in: daar 
was wel iets meer voor nodig. Pas enige tijd na Willem' 
s dood (4 februari 1222 ) kwam ze in deze streken te
recht (136). 

Tenslotte nog een korte recapitulatie : 

Na een uitgebreide aanvulling over aanleiding en ver
loop van de Staufisch-Welfische partijstrijd met als 
bedoeling een achtergrond te geven waartegen zowel 
Otto IV, Hendrik I van Brabant en zijn dochter Maria 
werden afgezet, heb ik geprobeerd om zowel de keizer-
titel van Otto als de keizerinne-titel van Maria enigs
zins te relativeren. Tenslotte heb ik nog gewezen op 
het in de inleiding niet naar voren gebrachte tweede 
huwelijk van Tferia van Leuven. 

Het tweede deel van deze reactie zal handelen over een 
paar grote onjuistheden in de geciteerde inleiding,nl. 
in de eerste plaats een reactie op de uitspraak"Hendrik 
I, die hertog van Boulogne was." Dit noopt mij nl. tot 
het enigszins uitwerken van de relaties van Brabant met 
Boulogne, een Frans graafschap. Een verdere reactie is 
noodzakelijk op de zin : " In Helmond stichtte ze in 
1232 het klooster " Binderen ", bestemd voor adelijke 
jonkvrouwen". Met dit laatste pas zullen we direct het 
terrein van de geschiedenis van Helmond betreden. 
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