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Men schreef 27 september van het jaar 979. Keizer Otto u bevond zich met
zijn gevolg in de keizerlijke palts te Botfeld, gelegen in zijn eigen stamhertogdom Saksen, halverwege de Weser en de Elbe. Zijn echtgenote, de Byzantijnse
Theofanu, had in het klooster Gandersheim,waar het gezelschap zojuist vandaan kwam, een onderhoud gehad met Gerberga, de nicht van Otto. Gerberga
had voorgesteld'om Sophie, de nog zeerjonge dochter van Otto en Theofanu,
voor het kloosterleven te bestemmen. Theofanu was het daarmee eens en had
Otto het voorstel overgebracht. De keizer had welwillend geluisterd en zijn instemming betuigd. Bij zo'n oblatie, het schenken van een kind aan een klooster, hoorde echter ook een gift, een soort bruidsschat, aan het klooster te worden overhandigd en dat had men eerst moeten regelen. Een passende bruidsschat voor Sophie was bijeen gebracht en Otto vroeg een van zijn schrijvers
de schenking volgens de regels der kunst in een oorkonde vast te leggen. De
schrijver produceerde een concept, dat door bisschop Hildebold van Worms
werd goedgekeurd. Daarop werd een fraai exemplaar afgeschreven, wat men
een 'mundum', een net exemplaar, noemt, voor uitreiking aan abdis Gerberga.
De schrijver gebruikte elegante, verlengde letters voor sommige regels en tekende het monogram van de keizer, dat met een pennestreek door Otto voltrokken werd. Vervolgens werd een zegel in was aan de oorkonde bevestigd,
de datering werd aangebracht en de oorkonde kon aan Gerberga worden overhandigd. De tekst van de oorkonde, die in origineel bewaard is, luidt als volgt:
'In de naamvan de heiligeen ondeelbareDrieëenheid,Ottq door de begunstigingvan
de goddelijkegoedheidedel('augustus')keizer.Aan allendie trouw aanhet christelijk
geloofen onzemajesteitmoetenzijn en aan de dienarenvan het geloof,willen wij dat
middelsde rechtstitelvan het daartoeopgestelde
geschreven
stuk openbaarzij hoewij,
daarbijdebedeende interventievanonzegeliefdeechtgenote,
deedelekeizerinTheofanu, volgend,onzezeergeliefdedochterdie Sofiaheetin devotegeestopdragenaanGod
en zijn heiligemoeder,de MaagdMaria en aande heiligebelijdersAnastasiusen Innocentius,wier kerk in de plaatsdie Gandersheimheeteervolgebouwdis en waar,zoals
abdisleiding
men ook weet,onzenicht Gerbergahedenten dagealseerbiedwaardige
geeft;en, opdat zij daar de letterenvan de Heilige Schriftleert en het levenen gedrag
van de nonnendie God daar dienennavolg!,hebbenwij haar aande abdisvoornoemd
ter opvoeding toevertrouwd;

en aan datzelfde klooster en aan de nonnen die daar God
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en de allerheiligste Moeder Gods dienen hebben wij omwille van onze naam en de nagedachtenis van onze verwanten op de dag van haar oblatie een plaats uit ons bezit die Bilistat heet, in het graafschapvan graafSiggo en in de gouw Altgeuue gelegen,en bovendien alles wat ons:rangaat en toebehoort in de dorpen Suozare, Ericha, Ruohenstat,
Niuvuenstat, Vuestrenerich, VuolÍheresvuinidon, alle gelegen in graafschap en gouw
voorschreven, alsmede het woud dat daar in het gebied Duntstedira toe behoort en al
deze bezittingen met alles wat daar naar behoren bijhoort aan slavenvan beiderlei kunne, gebouwen, erven, bebouwd en onbebouwd land, akkers, velden, weiden en hooilanden, wouden, wateren en waterstromen, molens, visvijvers, gebaande en ongebaande
wegen, produkten en inkomsten verworven ofnog te verwerven en alle toebehoren die
op andere wijze uitgesproken ofgenoemd kunnen worden, uit hoofde van het gezagvan
onze heerschappij integraal aan het klooster voorschrevenin eigendom gegeven.En opdat deze oorkonde van onz€ schenking gedurende het komende voorbijgaan der tijden
onaantastbaar en ongestoordblijve, hebben wij dit precept van onze verhevenheid daarom laten opschrijven en, nadat het eigenhandig ondertekend was, hebben wij bevolen
het te laten tekenen met de indruk van ons zegel.
Het teken van heer Ottq de onoverwinnelijke edele keizer.
Ik, Hildeboldus, bisschop en kanselier ter plaatsvervanging van aartskapelaanUuilligisus, heb het in orde bevonden.
Gegeven op de vijfde Kal. van oktober in het jaar van de vleeswording van de Heer
Dcccclxxvrrrr, in de zesdeindictie, in het achttiendejaar van de regering van de tweede
Ottq maar in het twaalfde van zijn keizerschap;gedaante Botveldon; in de naam Gods,
gelukkig, amen'.l
Uit de oorkonde
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Oorkonden:
Met betrekking tot de geschiedenis van vrouwen in de Middeleeuwen zijn de
bronnen nogal schaars. In verhalende bronnen zoals kronieken, annalen, heiL ucn o Otto rr Nr.201, ed. in: Dra Urkundtn Otto dts u. (Ottonis n. D;plonata), ed. Th. Srcrel (Miinchen, 1888), pp.227-228.
2 Voor het volgende is vooral gebruik gemaakt van G. vax Henwr.;xnN, Sltllabuscollzgeoorlandenha (een
onuitgegeven syllabus van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam; er bestaan
verschillende edities) en P.A. HrNornmx, Rijlcsarchicfschool.Slllabus oorkondenlaar,
tweede editie ('s-Gravenhage, 1976).
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ligenlevens en dergelijke, komen vrouwen betrekkelijk weinig voor. En daar
waar ze wél voorkomen dienen we er rekening mee te houden dat de auteurs
een bepaald beeld hadden van wat de vrouw lvas en diende te zijn. Deze visie
op vrouwen in het algemeen bepaalde de beoordeling van en aandacht voor
individuele vrouwen. Over 'gewone' vrouwen, hun invloed, rol en betekenis
in het dagelijkse, normale lwen horen we buitengewoon weinig; aandacht krijgen veelal alleen uitzonderlijke vrouwen, heiligen ofheksen. Deze vermeldingen zijn echter vaak stereotiep en daarom moeilijk te interpreteren.
Naast de verhalende bronnen zijn er de niet-verhalende bronnen, tot welke
categorie we onder meer het type bron rekenen waarop we ons hier richten,
de oorkonden. Wat zijn oorkonden? De letterlijke betekenis van het Nederlandse woord oorkonde is: 'geuite kennis'.3 Een definitie zoals die in de oorkondenleer gehanteerd wordt, geeft heel duidelijk het formele enjuridische karak'Een oorkonde is een schriftelijk, in een bepaalde
ter van de oorkonde weer:
vorrn opgemaakt bewijsstuk omtrent een onderwerp van juridische aard, hetzij een rechtshandeling (bijvoorbeeld een schenking of een verkoop), hetzij een
rechtstoestand (bijvoorbeeld een bezitsbevestigr.tg), of tenslotte een feitelijk
gegeven dat echter rechtsgevolgen kan hebben'.a De schrijver, de opsteller, de
oorkonder, betrokkenen bij de totstandkoming van de oorkonde, hebben niet
de bedoeling iets te verhalen en daarmee anderen te overtuigen; in die zin hebben oorkonden geen 'ideologisch' karakter zoals verhalende bronnen dat kunnen hebben. Dat wil echter niet zeggen dat het gebruik van oorkonden zonder
problemen is. Een van de problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik
van oorkonden door de historicus is dat van de echtheid van de oorkonde. Is
ze wat ze zegt te zijn en dus te gebruiken als bron voor de erin vermelde situatie? Of is ze dat niet en hebben we met een vervalsing te doen die ons wel iets
zal leren over de tijd en omstandigheden van de vervalser, maar minder over
de situatie waarover de oorkonde lijkt te spreken? Het zijn vooral de formele
onderdelen van oorkonden, opgemaakt in een naar plaats en tijd bepaalde
vorm, die het mogelijk maken om de vraag naar de echtheid te beantwoorden.
De formele onderdelen in een oorkonde zijn vaak vaste en stereotiep aandoende zinsneden, wendingen en formules.s Het zijn achtervolgens aan het begin van de tekst de zgn. inoocatie,waarin God, Christus of, zoals in de door ons
geciteerde oorkonde, de Drieëenheid wordt aÍrngeroepen; de intitulatie, waarin
degene van wie de oorkonde uitgaat, de oorkonder, zich noemt; de inscripticof
3 Vgl. E. Vrnwrys,J. Venoerr.r,F.A. Sroarre.a.,Midfulwdzrlandschwoordtnbock, 1l delen('s-Gravenhage, 1885-1952),s.v.
4 Vgl. vll.x HeRWTJNEN,Sll,hbus oorlondatbr, editie 1986, p.3; Harornrxx, Slllàus oorbt&nhar, p.4.
5 Voor een compleet werzicht van alle mogellike onderdelen van oorkonden zie v,rn Hsrwrynnn, S/hbut oorkondarher,pp.l7-22. Op verschillende plaatsen en tijden en aÍhankelijk van de oorkonder werden rrcrschillende keuzes uit de mogelijke onderdelen
n een oorkonde gemaakt. Zo komen in ons
voorbeeld geen onderschriften van getuigen, 'arenga' of'sanctio' voor.
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het adres, waarin de geadresseerden, in ons geval alle christenen, worden genoemd; denotifuatie of bekendmakingsformule (hier: 'willen wij ... dat openbaar zij'); verderop in de tekst de conoboratie,waarin de optekening/beoorkonding van de rechtshandeling en tevens de bewijs- en waarborgmiddelen die de
oorkonde rechtskracht geven, worden vermeld (het onderschrift van de keizer
en zijn zegel); aan het eind van de tekst zijn er dan de signumregelmetde naam
van de oorkonder (Otto II); de recognitieregel,
waarin een functionaris uit de
kanselarij genoemd wordt (bisschop Hildebold), die verklaart dat hij de oorkonde heeft onderzocht en in orde bevonden; de daturnregclmet de aanduiding
van plaats en tijd van de rechtshandeling of beoorkonding; en tenslotte een
soort afsluitende heilwens, de apprecatio('in de naam Gods, gelukkig, amen').
Het formele karakter biedt de historicus de mogelijkheid om formele regels
van kritiek toe te passen en de betrouwbaarheid van de oorkonde vast te stellen. We hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de echtheid van onze
oorkonde. Maar dat formele karakter van oorkonden kan historici toch voor
moeilijkheden stellen. De op het eerste gezicht weinig originele, vaste en veelal
stereotiepe delen van oorkonden lijken op zich weinigof geen historische informatie te bieden. Dat bieden mogelijk wel, althans veel duidelijker, de nietformele onderdelen van de oorkonde zoals de soms voorkomendearenga,waarin de beweegredenen, die tot de rechtshandeling ofde beoorkonding hebben
geleid, worden vermeld en vooral de nanatio, waarin iets van de voorgeschiedenis of van de omstandigheden rond de rechtshandeling wordt weergegeven. In
ons geval wordt daarin onder meer melding gemaakt van de tussenkomst van
Theofanu en de wens om Sophie het monastieke kleed te laten aantrekken.
Ook de dispositio,de mededeling over de inhoud van de rechtshandeling (hier
dus details betreffende de schenking) bevat dergelijke informatie.
Toch is het van belang te bedenken dat zelfs de formele onderdelen ons iets
kunnen zeggen. Men gebruikte dan wel formules, maar men had keuzemogelijkheden. Dit maakt het mogelijk om de meestal anonieme 'dictatores', de
opstellers van oorkonden, en de 'notarii', de klerken die de tekst afschreven,
te herkennen. Vergelijking van alle oorkonden van Otto n leert bijvoorbeeld,
dat ons voorbeeld is opgesteld en afgeschrevendoor een klerk die door de uitgever 'HB' wordt genoemd.o Verder kan ook de keuze voor een bepaalde devotieformule in de intitulatie (bijvoorbeeld, zoals in onze oorkonde 'door de begunstiging van de goddelijke goedheid'), veelzeggend zijn.
We keren terug naar onze vraag: wat kan men nu aan de hand van oorkonden leren over vrouwen in de Middeleeuwen? In hoeverre zijn oorkonden als
bron voor dit onderwerp te gebruiken, welke mogelijkheden en welke beperkingen zijn er?
6 Het is de tweede, ons niet bij name bekende en daarom met de letter 'r' aangeduide medewerker
van kanselier Hildeboldus ('u').
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in oorkonden

Als we ons een beeld willen vormen vÍrnhet nut van debestuderingvan oorkonden voor dit onderwerp, dan is het duidelijk dat we de niet-formele delen niet
buiten beschouwing mogen laten. Juist in bijvoorbeeld de narratio en de dispositio kan iets over vrouwen gezegd worden, zoals overigens over ieder ander
onderwerp, en men kan die historische informatie gebruiken. Maar in deze
bijdrage willen wij ons toch voornarnelijk beperken tot de formele onderdelen,
in het bijzonder de vÍaag: worden er vrouwen genoemd; zo ja, hoe dan en in
wat voor hoedanigheid en omstandigheden?
Om te beginnen kunnen in een oorkonde verschillende personen worden genoemd die een rol spelen bij de in de oorkonde vastgelegde rechtshandeling.
Allereerst vinden we de oorkondn, degene die de oorkonde doet uitgaan. Deze
kondigt zich in de intitulatie aan. Het is ook mogelijk dat er meer dan één oorkonder is; er kunnen medc-oorkondcrs
zijn. De oorkonder kan, zoals in ons voorbeeld, degene zijn die de rechtshandeling verricht, maar dat hoeft niet zo te
zijn. Het is mogelijk dat iemand voor een ander, die de rechtshandeling verricht, oorkondt; in het geding zijn dan de status van de oorkonder en vooral
de bijzondere bewijskracht van zijn oorkonden. Nog heden ten dage gaat men
om die reden naar een notaris om een stuk op te laten maken bijvoorbeeld over
de koop van een huis of voor het opstellen van een testament.
Soms worden mensen vermeld in de oorkonde, die een rol hebben gespeeld
bij de voorbereiding en totstandkoming van de rechtshandeling, bijvoorbeeld
omdat ze ten behoeve van een penoon of instelling voorspraak waren bij degene die een gunst kon verlenen. Deze voorspraken komen we als intcroeniiinten
tegen in de oorkonde. In onze oorkonde treedt Theofanu als interveniënt op
bij Otto rr ten behoeve van abdis Gerberga. Ook is het mogelijk dat de instemming van bepaalde mensen nodig of gewenst is voor het verrichten van een
rechtshandeling. Ook die instemming of consensar
kan vermeld worden in de
oorkonde. Eventueel worden er voorts getuigenvermeld, mensen die bij de
rechtshandeling of bij de beoorkondipg aanwezig zijn geweest. Niet altijd immers hoeft de beoorkonding zich op dezelfde tijd en plaats te hebben afgespeeld als de rechtshandeling: in ons geval werd hoogst waarschijnlijk te Gandersheim besloten om Sophie als oblaat aan het klooster te geven, terwijl de
oorkonde later, in de palts Botfeld, werd uitgevaardigd.
Gedurende een groot deel van de Middeleeuwen was het zegel voor de meeste oorkonden het belangrijkste waarborgmiddel. Van belang zijn daarom tot
slot de zegelaaren eventu eel nwdtngelaars. De oorkonder zelf kan zegelaar zijn,
maar noodzakelijk is dat niet: hij kan een ander laten zegelen, bijvoorbeeld
omdat hij zelf geen zegel heeft. Een medezegelaar kan een extra waarborg geven of met de bezegeling zijn instemming betuigen met de rechtshandeling.
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AÍb.6. Oorkonde van Hendrik r van Frankrijk voor het klooster St.-Maur-des-Fossés,[10541058], 12juli. Duidelijk zichtbaar is het 'teken van koningin Anna' ('Signum regine Anng')
in de getuigenlijst.
Parijs, Archives nationales, K 19, no.52: Musée, nr 101.
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In principe kunnen vrouwen in alle genoemde functies optreden. Dit gebeurde echter niet altijd, noch overal even vàak en regelmatig. Een vrouw kon
oorkonder zijn of naast haar man als mede-oorkonder optreden. Ze kon ook
degene zijn die de rechtshandeling verrichtte, zij het dan meestal met haar
man, vader, broer, zoon of een andere mannelijke verwant als voogd. Als interveniënt of consentiënt komt ze zeker ook voor en ook als getuige: vanaf de
twaalfde eeuw is het in Frankrijk normaal dat de koningin de oorkonden, uitgevaardigd door haar echtgenoot, mede ondertekent.T vanaf een zeker moment werden zegels ook door vrouwen gebruikt en kon bezegeling of medebezegeling door vrouwen plaatsvinden. Mathilde, de echtgenote van keizer
Hendrik v (1106-1125)voerde als eerste een troonzegel in Duitsland in.s Een
eeuw later zien we de echtgenotes van de Hollandse graven zegels gebruiken:
het zegel van Ada, de weduwe van Floris ur (1157-1190),wordt vermeld in een
oorkonde van 1205 en alle volgende gravinnen hebben een eigen zegelstemPel.e
Naar al deze functies kan vruchtbaar onderzoek worden gedaan. Men kan
aan de hand van gepubliceerde en ongepubliceerde oorkonden systematisch
naga:rn welke functies waar, wanneer en onder welke omstandigheden door
vrouwen werden uitgeoefend. Op een groot Írantal door de oorkondenleer aangereikte vragen kan een antwoord worden gegeven; aldus kan men een zeker
idee krijgen van de rechtspositie en de rol van de vrouw op verschillende plaatsen en tijden.

De namen van de heerseres
Tot dusverre klinkt alles wellicht vrij algemeen. om een meer concreet idee vÍrn
de mogelijkheden van de bestudering vÍrn oorkonden te krijgen, Iijkt het ons
het beste om de resultaten van enkele onderzoeken op dit gebied de revue te
laten passeren. wellicht worden enkele mogelijkheden en beperkingen van het
gebruik van oorkonden als bron voorons onderwerp dan duidelijker. Het betreft een tweetal studies naar de wijze waarop heerseressenin oorkonden worden aangeduid. Hoe wordt de heerseres genoemd? welke werkelijkheid wordt
met de gebruikte termen aangeduid en wat is de betekenis van wijzigingen in
de gebezigde termen?
7 Vgl. J.f. LnurnrcNrzn, Lc gouocrncmat rolnl aux pani*rs tcntpsapéticns 987-1108 (Parijs, 1965), .Tableaux des souscripteurs', van de oorkonden van o.a. Robert de Vrome en Hendrik r. Een fraai voorbeeld is G. Tessnn, Diplonatiqu. ntahftanga;se (Panjs, 1962), Pl.vr. Zie afb.6.
8 Je
uitsave wan Dir U*udat Hànticts v. , d. A. Gewr-rx cn M. Thrsl is in voorbereiding roor de
9 Vgl.J.G.Knutsuznn,Daoorkondarn&kansclarijoan&graomoanHoUawttatl2gg,2delen('s-Gravenhage en Haarlem, l97l), I, p.51.
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Het bestuderen van woorden en hun betekenissen is niet bepaald gema^kkelijk. We moeten immers een onderscheid maken tussen enerzijds de werkelijkheid en anderzijds de woorden die in onze bronnen gebruikt worden. Een verandering in de werkelijkheid hoeft geen verandering van woorden teweeg te
brengen. Omgekeerd hoeft het gebruik van een nieuw zelfstandig naamwoord
niet zonder meer te betekenen dat het ermee aangeduide object nieuw is. En
tenslotte is het ook heel goed mogelijk dat de betekenis van een woord itrgttjpend verandert, terwijl de vorm van het woord hetzelfde blijft.l0 De gpschiedenis van de woorden, vanafhun eerste optreden via hun verspreiding en eventuele betekenisverandering tot hun in onbruik raken, is niet identiek met de
geschiedenis van de werkelijkheid die met die woorden wordt aangeduid. Dit
geldt zeker ook voor de termen waarmee heerseressenworden aangeduid.

De Duitse koningin

en keizerin

Th. Vogelsang onderzocht het gebruik van de 'consorslformule in oorkonden,
dat wil zeggen de aanduiding van de echtgenote van de koning/keizer als 'consors regni/imperii', deelgenote in de heerschappij.ll Het woord zelf betekende
oorspronkelijk'een gelijklot delend'. Vervolgens, injuridische zin, ginghet betekenen 'vermogen, bezit delend' of 'eenzelfde bezit delend'. Uiteindelijk werd
de betekenis: 'iets delend met iemand', 'aandeel hebbend', 'deelachtig', 'genoot' of 'gezel'. Vogelsang richtte zich voornamelijk op de Duitse konings- en
keizersoorkonden (zie Appendix I). De aanduiding 'consors' vond daarin vanaf de tweede helft van de tiende eeuw ingang en kwam een eeuw lang veelvuldig
en met regelmaat voor. Vanaf ca.1050nam het gebruik van de aanduiding weer
af. Toen boette ook de rol van de koningin/keizerin in het staatsleven sterk aan
betekenis in. Zouden deze twee fenomenen iets met elkaar te maken hebben?
Wat was de inhoud van de formule? Naar welke reële macht en naar welke politieke opvattingen verwees zij?
Om op deze vragen een antwoord te geven gebruikte Vogelsang naast oorkonden ook literaire bronnen en met name liturgische teksten die betrekking
hebben op kronings- en inwijdingsrituelen voor de koning, waarin naast deze
ook zijn echtgenote betrokken werd. Uit deze liturgische bronnen blijkt dat er
10 Vgl. de commotie die ontstond tocn Le Goffstelde dat er pas sprake was van een gevuur toen
men het woord 'purgatorium' ervoor invoerdc . Zie J. Lz Gow, Ia uissarcc du Pwgabrra (Parijs, 1981),
en, in latere edities, zijn 'appcndice rv. tavaux Écents'. Vgl. ook M. Brocn, Phithoi uoordzgcschidais
of C*schidais akcmáucitt(Nijmegen, 1989), pp.l5+169,vert. vanAploghpow I'histoinorráicr d'h;storicr,
(Parijs, 1949, 1974?),pp,130ff.
11 Th. Vocrnrnc,
Dà Franab HansclwinimlnlunMittfultcr.
Sadiatzur 'consotsrcgni'-Formcl(Gitttingen, Frankfurt en Berlijn, 1954). In deze paragraafrolgen we Vogelsang, waar de bcwijcplaatsen voor
onze beweringen te vinden zijn. We verwijzen verder niet meer uitdrukkelijk naar zijn werk,
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naast de 'consorslformule ook een 'consors'-gedachte bestond. Bovendien
maakte Vogelsang gebruik van voorstéllingen uit de beeldende kunst; ook
daaruit valt soms op te maken hoe men de positie van de vrouw als heerseres/medeheerïteres zag.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de werkelijkheid en het denken
over de werkelijkheid enerzijds en anderzijds de woorden waarrnee de werkelijkheid benoemd wordt, dan wel waarÍnee vorm wordt gegevenaan het denken
over de werkelijkheid. Bij het bestuderen van heerseressenis het maken van
dit onderscheid geen loze oefening, maar meer dan nodig. Vogelsang is zich
daarvan bewust en maakt dus onderscheid tussen het voorkomen van de term
tonsors' endegcdachU die ermee wordt uitgedrukt. Tènslotte onderscheidt hij
de positic, de feitelijke macht, van 's heersers echtgenote waarnaar de term 'consors' zou verwijzen. Daar komt nog iets bij: zowel ideeën over de vrouw als
ideeën over de heerschappij spelen een rol. Niet alleen het denken over de heerseres,ookhaarreële machtvertoondeverschillende aspecten: enerzijdswasdie
gebaseerd op haar positie als echtgenote, anderzijds op het feit dat zij echtgenote van de heerser was.
Vogelsang kiest ervoor om zijn aandacht vooral te richten op wat hij noemt
de tonsorsLgedachte.Wat zijn de wortels hiervan? In de eerste plaats is er een
christelijke traditie gebaseerd op het verhaal van koningin Esther. In het naar
haar genoemde boek van het Oude Testament wordt verteld hoe de joodse Esther koningin wordt van de Perzische Ahasverus en de joden van de vernietiging door de grootvizier Haman redt. Als koningin wordt zij in de Latijnse
Vulgaat 'consors regni' en'regni particeps', dat wil zeggen: 'deelhebbend aan
de koningsheerschappij', genoemd. Als zodanig heeft zij naast haar echtgenoot
Ahasverus een goddelijke opdracht te vervullen.
In de tweede plaats is er de laat-antieke traditie waarin de echtgenote vaÍl
de keizer aangeduid werd met tonsors imperii'. Deze beide noties smolten samen toen het christendom staatsgodsdienst werd. Op de keizerin werd het
ideaalbeeld van Esther toepasbaar geacht; zij werd geacht een goddelijke opdracht te vervullen. De idee van een 'consortium regni/imperii' betekende dat
de keizerin door haarhuwelijkdeelde in de sacrale sfeerdie het christelijke keizerschap omgaf. Van keizerJustinianus (527-565) en keizerin Theodorawerd
gezegd dat de regering op hen beiden rustte; Theodora was meer dan huisgenote en gemalin, want samen metJustinianus bestuurde zij het rijk. Dit hield
in zoverre een politieke realiteit in, dat de keizerin, die volgens haar titel geacht
werd deelgenote te zijn in de heerschappij, ook werkelijk optrad naast haar
echtgenoot; haar werd doorgaans een eigen heerschappij ('imperiurn') toegekend. Deze heerschappij werd overigens gezien als afgeleid van die van haar
echtgenoot; het was geen zelfstandige, in haar eigen recht uitgeoefende heerschappij. Toen in het Westen het Romeinse rijk ophield te bestaan, verdween
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daar ook de 'consorslgedachte. In het Oostromeinse rijk, in Byzantiuá, leefde
ze echter voort.
Bij de Germaanse stammen die zich in West-Europa vestigden, zijn voor de
vroegste tijden geen aanwijzingen over een openbare rol van de vrouw in de
uitoefening van de'macht. Maar dat zou veranderen. Een aanzet tot grotere
machtsuitoefeningwas gelegen in de bruidsgift,r2 waardoorvrouwen deel kregen in het beheren van het bezit. Zokon zich in de praktijk een zekere gemeenschap van goederen, een zekere mede-heerschappij over het familiebezit ontwikkelen.
Dat gold ook voor de Frankische koningin, voor wie een deel van het koningsgoed werd gereserveerd waarover ze redelijk zelfstandig kon beschikken.
Speelde de koningin ten aanzien van het als privébezit beschouwd koningsgoed een rol, belangrijk is daarnaast dat in de zesde en zevende eeuw de 'potestas regia', de koninklijke macht, privaatrechtelijk werd benaderd. Het koningschap werd als privébezit beschouwd. Dit opende de koningin de weg naar
macht. Nog afgezien van haar invloed op het goederenbeheer, betekende haar
positie als koningin dat zij informeel invloed kon gaan uitoefenen. Door haar
huwelijk deelde ze immers in de positie waartoe haar man, de koning, was verheven. Zij werd de 'domina palatii', de heerseresvan het paleis en wie het 'palatium' beheerste, had ook koninklijke macht, 'regnum'.
Belangrijk was ook dat de koningin als echtgenote de zorg had voor het opvoeden van de opvolger ofopvolgers en, indien haar echtgenoot was overleden,
als regentes kon optreden voor een nog onmondige koning. Het is, kortom,
duidelijk dat de koningin zich in een positie bevond waarin ze invloed kon uitoefenen in politieke aangelegenheden. In de zevende eeuw zien we dan ook een
koningin, Brunhilde (gestorven in 614), optreden als regentes. Overigens blijkt
uit de intitulatie van de onder haar regentschap uitgevaardigde oorkonden,
dat deze nog steeds op naÍrm van de koning gesteld werden.
Ben verandering in de positie van de koningin treedt op met een verandering in het denken over het koningschap. In 751 wordt hofmeier Pepijn koning
van de Franken; onder herh en zijn opvolgers, de naar zijn zoon Karel de Grote
(768-814) genoemde Karolingen, gaat de idee spelen dat het koningschap een
van God verkregen ambt is. In dit goddelijk mandaat, waaryan de zalving het
uiterlijk teken was, zou ook de koningin gaan delen. Hierdoor benaderde haar
positie die van de Byzantijnse keizerinnen. Eenzelfde ontwikkeling geldt voor
het keizerschap in het Westen: wanneer Karel de Grote in 800 door de paus
tot keizer wordt gekroond, deelt zijn echtgenote in zijn nieuwe prestige. Het
denken over de heerschappij sloot aan bij Romeinse en christelijke tradities,
waarmee in het Westen de weg gebaand werd voor een herleven van de laat12
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antieke 'consorslgedachte. In de literatuur vinden we de gedachte reeds in de
eerste helft van de negende eeuw; in officiële stukken treffen we de aanduiding
van de koningin/keizerin als 'consors' evenwel nog niet aan.
Het zijn vervolgens de oriëntatie van het keizerschap op ltalië, waar de 'consors'-gedachte onder invloed van Byzantium was blijven voortleven, en de invloed van de Romeinse curie op het kanselarijpersoneel die de term incidenteel
doen verschijnen in de Duitse konings- en keizersoorkonden. Definitief vindt
hij ingang direct na de kroning ván de Saksische Otto r tot keizer, dus vanaf
962. De invloed van het Italiaanse kanselarijpersoneel gaf hierbij de doorslag.
Bij het overnemen van de term blijkt geen sprake te zijn geweestvan het overnemen van een aanduiding zonder meer; de term had zeker betekenis. De
'consorslformule
had een basis in de geestelijk-kerkelijke sfeer van liturgie en
kroningsrituelen.
Wat was nu de positie van de koningin/keizerin? Voor de Saksische tijd, de
periode van de regeringen van Otto r (936-973) tor en met Hendrik u (10021024), constateert men dat de echtgenotes van de koningen/keizers een belangrijke rol hebben gespeeld naast hun echtgenoten. Ze traden eventueel op als
mede-oorkonders, maar vooral als interveniënten, als plaatsvervangsters vurn
de koning/keizer en eventueel als regentessennade doodvanhun echtgenoten.
Duidelijk blijkt dat ze deelden in de heerschappij van hun gemalen. Ze worden
veelvuldig als 'consors regni/imperii' aangeduid en zijn ook overeenkomstig
die titel opgetreden. Het is evident dat de koninginnen door hun huwelijk in
deze positie waren gekomen; hun aandeel in de heerschappij was zonder meer
een afgeleide van het bezit van het koningschap ('regnum') en het keizerschap
('imperium') door hun echtgenoot. Maar het 'consortium' ging ook na de dood
van de echtgenoot door. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het regentschap uitgeoefend
door Theofanu voor Otto rrr (983-1002), die bij het overlijden van zijn vader
slechts drie jaar oud was, en de positie van Kunigunde na de dood van Hendrik
tt. De 'consors'-formule werd dus gebruikt voor heerseressendie een 'consorsl
positie hadden.
Zeer belangrijk in de '.otrror"'-gedachte was het sacrale element. Door haar
huwelijk met de koning deelde de koningin in de sacrale sfeer rondom het koningschap; net als haar man had zij een opdracht van God en in haar positie
naast de koning stond zij dicht bij God. Men kan stellen dat de 'consorsl
gedachtehet mede mogelijk maakte dat vrouwen in de tweedehelft van de tiende en de eerste helft van de elfde eeuw een duidelijke rol in het openbare leven
konden spelen op terreinen die doorgaans aan mrulnen waren voorbehouden.
Anderzijds moeten we bedenken dat de tconsorslpositie van vrouwen reeds op
grond van andere factoren bestond: de 'consorslgedachte voegde daar hoogstens een sacrale dimensie aan toe. Omdat juist dat sacrale karakter van de
'.otttots'-gedachte, zoals
die in de periode 950-1050 ingang vond en opgang

158

CJ.C. Broa

maakte, zo belangrijk was, lag het voor de hand dat de gedachte sterk aÍhankelijk was van de vérgaande harmonie tussen de koninklijke macht ('regnum')
en de kerkelijke autoriteit ('sacerdotium'), zoals die in deze periode heerste.
Vanaf de tweede helft van de elfde eeuw trad er op dit punt een duidelijke verandering in: de aÍloop van de Investituurstrijd was zwa.ïr voor het koningschap; de verbinding van 'regnum' en 'sacerdotium' werd verbroken en het
conflict had binnen het Duitse rijk duidelijk repercussies op de machtsverhoudingen.
De aristocratie wist munt te slaan uit deze confrontatie tussen paus en keizer. De macht van de koning/keizer verzwakte aanzienlijk. In deze nieuwe situatie, in deze crisis van het koningschap, wordt heel duidelijk hoezeer de positie van de koningin/keizerin uiteindelijk verbonden was met die van ha:rr man
en daarvan was afgeleid. Bovendien blijkt in welke mate haar positie als 'consors regni/imperii' en daarmee haar rol op politiek terrein afhankelijk was geweest van de evenwichtige, harmonische verbinding van koningschap en
priesterschap. Het koningschap had zijn aanspraken op een aandeel in de
priesterlijke macht verloren en het was juist de sacrale sfeer rond het koningschap geweest,waarop de 'consors'-gedachte gesteund had. Aldus valt volgens
Vogelsang te verklaren dat vanaf de tweede helft van de elfde eeuw het gebruik
van de tonsors'-formule in de oorkonden sterk afneemt; als aanduiding voor
de koningin/keizerin komt voortaan vooral het neutrale toniunx', echtgenote,
voor. Men ziet de echtgenotes van de heersers iiberhaupt minder naar buiten
toe optreden - al zrjn er uitzonderingen. Mathilde, de vrouw van Hendrik v
(1106-1125),en Richenza, de vrouw van Lotharius van Supplinburg (11251137),werden in de oorkonden weliswaar niet meer met de 'consorslformule
aangeduid, maar ze traden wel nadrukkelijk naar buiten en naar voren, handelden naast hun echtgenoten en namens hen, bijvoorbeeld bij het waarnemen
van het bestuur in Italië. Voor de koninginnen na hen geldt, dat ze op het niveau van rijksaangelegenheden amper of niet meer optraden; als ze dat toch
deden, dan alleen met betrekking tot het eigen erfgoed, hun bruidsschat en de
huisgoederen (het privé$ezit) van de koning/keizer. Hun rol beperkt zich
voortaan tot de zogenaamde 'Hausherrschaft'.
Spelen er wellicht nog andere factoren een rol bij het op de achtergrond raken van de koningin/keizerin? De verbreking van de band tussen koningschap
en priesterschap, gepaard gaande met de groeiende macht van de landsvorsten
alleen is geen voldoende verklaring voor het feit dat de koningin aan openbare
macht inboette. De verdere afbrokkeling van de koningsmacht als gevolg van
verschillende twaalfde- en dertiende-eeuwse crises speelde zeker ook een rol.
De koning zag zich steeds meer geconfronteerd met groeiende binnenlandse
machten, de vorsten, die een rol in het bestuur van het rijk opeisten. Maar ook
in ander opzicht wijzigde zich de positie van de koning, en wel doordat de wijze
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waarop de macht werd uitgeoefend ging veranderen. De machtsuitoefening
ging een breder en complexer terrein beslaan; het koningschap werd niet meer
gezien als privébezit, maar als een ambt dat minder aan de penroon vÍrn de koning verbonden was dan voorheen. Het politieke spel ging allengs meer omvatten dan de strijd om het geweldmonopolie. Het bestuur werd ingewikkeldeq
er ontstond een bureaucratie, in bepaalde taken gespecialiseerde instellingen
die een tamelijk zelfstandige positie innamen, weliswaar in dienst van het koningschap, maar los van de persoon van de koning.
Binnen de structuren van het koningschap 'oude stijl' had de koning met
zijn verwanten en zijn huishouding het machtscentrum gevormd; het rijksbestuur was verbonden met de 'Haushemschaft'. In deze situatie had de echtgenote als hoofd van de huis- en hofhouding invloed op de uitoefening van de
macht. Haar positie werd onder andere tot uitdrukking gebracht in de 'consors'-formule. Uiteindelijk is de '"ottrot"'-gedachte verdwenen, maar ook feitelijk kon de koningin niet meer als 'consors regni' optreden (als gevolg van de
boven geschetste ontwikkeling). D" formule tonsors regni' komen we later
hooguit nog in de verkorte vortn 'consors' tegen, een term die dan, net als het
vlakke 'coniunx', gebruikt wordt voor'echtgenotel De oude noties met betrekking tot de formule zijn opgelost, achterhaald door de feitelijke situatie. De uitoefening van de macht ging steeds meer plaatsvinden buiten de koningin om.
Anderen namen haar plaats nzrastde koning in: edelen, juristen en ambtenaren. Bleef voor de koningin in de beperkte context van het huisgoed de mogelijkheid zich te manifesteren, haar rol op rijksniveau was uitgespeeld. Haar actieradius was gekrompen tot de koninklijke huishouding in de stricte zin van
het woord.

De landsvorstin
Vogelsang stelt vast dat op keizerlijk/koninklijk niveau de betekenis van de
heerseres geleidelijk afnam en tegenn1200totaal verbleekt was. Op een lager
bestuurlijk niveau, namelijk op dat van de territoriale vorstendommen, constateert hij een late vorm van 'consortium'. Het koningschap, aldus Vogelsang,
stond model voor het machtsdenken binnen die vorstendommen; ook de tonsors'-gedachte drong daar door, zij het in een vorm waarbij de idee van de goddelijke opdracht van de heerseresop de achtergrond geraakt was. Daarentegen
zou de juridische betekenis van het woord 'consors', namelijk deelgenoot in
een gemeenschappelijk bezit, hier een grote rol gaan spelen. Geleidelijk aan
ontwikkelde zich de idee van gemeenschap van goederen binnen het huwelijk,
gemeenschappelijke zeggenschap over en beheer van die goederen. In de
twaalfde eeuw waren deze ideeën uitgekristalliseerd: geleidelijk was het moge-
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lijk geworden dat aan vrouwen samen met hun man bezit geschonken of in leen
gegeven werd (zogenaamde dubbelschenkingen en -beleningen); vrouwen
mochten erven, voogdij uitoefenen en opvolgen. Dit alles betekende dat vrouwen naast hun echtgenoot op de voorgrond traden en deel kregen aan de uitoefening van de heerschappij. Maar ook op dit niveau was de neergang van
haar positie te voorzien, zodra de manier waarop het bestuur werd uitgeoefend
zich wijzigde en nieuwe machten naast de landsheren opkwamen, zoals standen, parlementen, bezoldigde raadgwers en ambtenaren.
Men kan Vogelsangs uiteenzetting over landsheerlijke heerseressenleggen
naast de studie over de positie van de gravinnen uit het Hollandse huis, verricht door F.W.J. Koorn.13 Ook in deze studie werd nagegaan hoe een groep
heerseressenin oorkonden werd aangeduid (zie Appendix rr). De term tonsors' komt niet voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarom de 'consorsl
gedachte en de 'consorslpositie niet bestonden.
In de diplomatische bronnen vinden we de echtgenote van de graaf - zelf
als graaf ('comes') en sinds 1101als 'graaf van Holland' ('comes Hollandiae')
aangeduid - betiteld als 'uxor' of toniunx', twee vlakke aanduidingen die
'echtgenote'
betekenen. Het woord 'gravin' ('comitissa') komen we eerst vanaf
het eind van de twaalfde eeuw (1198)tegen in grafelijke of in de omgeving van
de graaf opgemaakte oorkonden en wel met betrekking tot Aleid van Kleef.
Aleid komt trouwens veel vaker in de oorkonden voor dan de gravinnen voor
en na haar. Zij treedt op naast haar echtgenoot Dirk vrr (1190-1203).Het is mogelijk, dat haar nadrukkelijk optreden naast de graaf en de consequente aanduiding als 'gravin' ('comitissa') of 'gravin van Holland' ('comitissa Hollandie') bedoeld waren als voorbereiding op een eventueel door Aleid te vervullen
regentschap voor haar dochters.la Ben andere mogelijkheid is, dat de sterke
persoonlijkheid van Aleid hiervoor verantwoordelijk is. Trad zij op als graaf
en werd zij daarom met het woord 'gravin' aangeduid? Of wist zij aan het
woord 'gravin' anderszins passend inhoud te geven? Na Aleid treden de echtgenotes van Willem r (1203-1222) minder op de voorgrond; als ze al optreden,
worden ze bovendien lang niet altijd als 'comitissa' aangeduid, maar eerder als
'uxor'
of toniunx'. 'Comitissa' is pas vanaf 1224 definitief de titel waarmee de
echtgenotes van de graven worden aangeduid. Die echtgenotes laten overigens
niet veel van zich horen.
Duidt het gebruik van de term tomitissa', een term die ons op het eerste gezicht misschien als statusverhogend ten opzichte van het simpele 'uxor' of
13 F,W.J. Koonr, 'Van "coniunx" naar "comitissa". Een onderzoek naar de positie van de gravinnen
van het Hollandse huis', in: /d/ontts. Opsal,bt ungcbotlat wr pnJ.tlr. C. oandt Kicfi ta gebgarhcidoanzijn
{schcid ab luoghrur midfulautsc geschidais utt dz Uniocrsireil oon Amstetdam, cd. C.M. Ceppon et al.
(Amsterdarn, 1984), pp.l53-166.
14 Aldus Knursrrr,eq Dc oorkonfunar dc tra*sctarij,l, p.155, geciteerd door Koorn, p.162.
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voorkomt, echter wel op een machtstoename? Koorn heeft dit onderzocht doorde gravinnen tebestuderen in periodes waarinzijals weduwe regentes konden worden. Het is in Holland immers meerdere malen voorgekomen
dat een graaf bij zijn overlijden slechts een minderjarige mannelijke opvolger
naliet. In de tiende, elfde en twaalfde eeuw zijn het de grafelijke weduwen die
als regent optreden; in de dertiende eeuw blijkt dat nadrukkelijk niet het geval
te zijn. Dan treden mannelijke verwanten op, die soms maar heel in de verte
aan de opvolger verwant zijn. Koorn denkt dat deze verandering te maken
heeft met het minder gewelddadig worden van de maatschappij. In de periode
900-1200 waren er volgens haar maar al te vaak geen mannelijke verwanten
voorhanden om het regentschap op zich te nemen; de gravin-weduwe was in
een dergelijke situatie de aangewezen persoon om in die leemte te voorzien.
In de dertiende eeuw daarentegen waren er wel mannelijke verwanten en
kwam de gravin-weduwe er niet aan te pas. Koorns veronderstelling lijkt ons
een niet in alle opzichten volledig bevredigende verklaring. Immers, ook als
haar man nog leeft verdwijnt de gravin van het toneel. Ligt het niet meer voor
de hand dat ontwikkelingen in de machtsuitoefening, net als op het niveau van
het koningschap, ook op het niveau van de landsheerlijkheden grote gevolgen
hadden? Zolang het bestuur uitgeoefend kon worden vanuit de huishouding,
de entourage van de graaf, was het hoofd van die huishouding, 's graven echtgenote, in een positie om direct macht en invloed uit te oefenen. Zij was dan
ook de aangewezen persoon om een eventueel regentschap op zich te nemen.
In die context past een wat informele aanduiding als 'uxor' of 'coniunx' eigenlijk heel goed.
Dit alles gaat veranderen in de twaalfde, maar zeker in de dertiende eeuw.
Het bestuur van het graafschap wordt uitgebreider en complexer. Er ontstaat
een bestuursbestel met verschillende tamelijk zelfstandige, los van de huishouding fungerende instellingen. De kanselarij is daar een mooi voorbeeld van.
Hieronder verstaan we een georganiseerde groep personen die tot taak heeft
voor een bepaalde oorkonder (in ons geval de Hollandse graaf), volgens zekere
regels werkend, de oorkonden te veryaardigen.r5 Alleen oorkonders, bekleed
met openbaar gezag, hadden genoeg fondsen - en werk - orn gespecialiseerde
klerken te onderhouden. De koningen gingen in het algemeen de landsheren
voor, zij het dat hun voorsprong gering was. In de twaalfde eeuw wordt de
Duitse kanselarij voor het eerst als zodanig genoemd; in diezelfde eeuw ontwikkelden zich ook de kanselarijen van de Franse en Engelse koningen. In de
Lage Landen werden oorkonden nog steedqdoor de begunstigde, bijvoorbeeld
een klooster, op schrift gesteld, zij het dat dit langzamerhand minder vaak gebeurde. In Holland komt kanselarij-activiteit, na twee eerste pogingen in 119815
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1214ert l2+7-1258, pas sinds 1268 ononderbroken voor.16
De groei van het ambtenarenapparaat en de verschriftelijking hebben de
openbare machtspositie van de heerseres uiteindelijk geen goed gedaan. Haar
positie is verzwakt omdat ze buiten het centrum van de macht is komen te
staan. FIet gebruik van de aanduiding 'comitissa' en vooral de definitieve inburgering ervan, juist in de tijd dat in Holland de grafelijke kanselarij een pril
begin kent, duidt daarom zeker niet op een verhoging van de status ofeen vergroting van de invloed van de gravin - integendeel. Eerder valt aurnte nemen
dat het gebruik van een formele aanduiding als 'gravin' ('comitissa') in de betekenis van: 'vrouw van de graaf ('comes')', moet worden gezien als een symptoom voor het ontstaan van een formeler werkende bestuursstrÉctuur waarin
de echtgenote van de landsheer steedsverder af kwam te staan van de machtsuitoefening.

Besluit
Uit de studies van Vogelsang en Koorn moge blijken van hoe veel (of hoe weinig) nut de bestudering van een enkel element van de oorkonden, namelijk de
erin voorkomende aanduidingen van de vrouwelijke heersers, voor het thema
'vrouwen in de Middeleeuwen' kan zijn.
Maar vooral blijkt eruit, hoe groot
de problemen zijn om op grond van deze bronnen tot nieuwe inzichten te komen. Naast de bestudering vÍrn de formele onderdelen van oorkonden is toch
steeds de bestudering ook van andere bronnen noodzakelijk om de formules
en titels die in die formele onderdelen voorkomen te kunnen duiden. Het is
daarnaast belangrijk om onderscheid te maken tussen enerzijds de praktijk en
de reflectie op de praktijk, en anderzijds de woorden waarmee die - verschillende - zaken worden aangeduid in de oorkonden. Bij de bestudering van de
heerseres moeten we ons bovendien steeds afvragen of we datgene wat in de
formules van de oorkonden over haar gezegd wordt, moeten lezen in het licht
van haar echtgenote-zijn ef haar heerser-zijn - en misschien vallen die twee
aspecten slechts zeer moeizaermte scheiden. Het materiaal lijkt zeer weerbarstig. Toch: het ginghier slechts om de bestuderingvan één aspect van de formele onderdelen van oorkonden. Het oorkondenmateriaal laat daarnaast het stellen van nog veel meer vragen toe: vrag€n naar de juridische, economische en
sociale positie van de vrouw, die soms beter aan de hand van oorkonden beantwoord kunnen worden dan met behulp van andere bronnen. Dit artikel wil laten zien dat het mogelijk is om, gewapend met de vertrouwde methoden van
de'traditionele'oorkondenleer,
een bijdrage te leveren aan de vrouwenge16
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o'an CiUi, dl vrouw
de Duitse troon gezeten.
Hendrik r (916-936)x Mathilde
Otto r (936-973) xAdelheid
'dilecta coniunx nostra' als 'consors regni" ook als 'particeps imperii
Aangeduid naast
in onze heerschappii)'
nosri' en'comes imperii nostri' (metgezel/deelg€note/lotgenote
Otto u (973-983) xTheoPhanu
.coniunx,, .contectalis' (echtgenote), 'uxor'; na 978 wordt de 'consorslformule toegevan Otto ' intervoegd; incldenteel heet zij ooÈ'socia', toimperatrix'. In 317oorkonden
naam, die naar
eigen
haar
op
uit
oorkonden
zij
ook
vaardig
Na
9"83
venlert zij 63 maal.
haar'consortium' worden gedateerd'
Otto ru (983í002)
ongehuwd; MathildevanQuedlinburg,
'consors regni'.

de zustervanottou,

treedtopalsongekroonde

Hendrik rr (1002-1024)x Kunigunde
.Regnorum consoÍs'. zii treeat in één op de drie van de ongeveer 500 00rkonden van
Hendrik rr op als interveniënte.
Koenraad u (102't-1039) x Gisela
'Imperii (regni) nostri consors'; 'socia nostri imperii''
Hendrik ru (1039-1056)xAgnes
'regni thorique
,(Nostri) thori a. ,egoi
onze bedgenote en koningschapsgenote;
'carissima''
"ànsors',
(nostri) consors'; wentueel met de toevoeging
Hendrik rv (1056-1106)x Bertha
'dilectissima coniu4xl soms tonsorg''
Meestal toniunx',
x Mathilde
Hendrik v (1106'1125)
'Dilectissima coniunx'.
x Richenza
Lotharius v. Supplinburg (1125-1137)
.(Dilectissima) .oni ri*;; 'regina'; 'imperatrix'; 'contectalia'' 'con'o'"' zonder meer, als
,coniunx,. ze traÁ relatief vaak als inerveniënte op.
rinooie- voor
Koenraad ru (1137-1152)xGertrud van Sulzbach
,consor.s'g"noe-d in de nieuwe betekenis. zij was 27 maal interveniënte'
Viermaal
Frederik r Barbarossa (1152-1190)x1) Adelheid
2) Beatrix van Bourgondië
Beatrix bezat alleen ten aanzien van Bourgondiê het tonsortium''
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Hendrik vr (1190-1197)xConstancevan Sicilië
Tiad op als heenrerresten aanzien van haar eigen bezit. Er zijn geen interventies in Duitsland bekend.
Philips (1197-1208)x Irene
Otto rv (1208í215)x 1) Beatrix
2) Maria van Brabant
Frederik n (1215-1250)x1) Constance van Aragon
2) Isabella van Jeruzalem
3) Isabella van Engeland
HendrikrT x Margaretha van Oostenrijk
Koenraad rv (1250-1254)xElizabeth van Beieren

Appcndir

II. Aanduidingen

voor de gravinaen van het Hollandse hufu, van dc tiendc
ecuw tot 1299

Gemlf (vermeld 889)
Dirk r (vermeld tussen 916 en 928)xGwa
Dirk n (t988)x Hildegard
Arnulf (988-993) x Liutgard
Na de dood van Arnulf neemt ze het bestuur waar.
Dirk nr (993-1039)
Dirk rv 0039-1049)
Floris r (1049-1061)xGeertruid van Saksen
Ze is na 1061regentes;in 1063hertrouwt ze met Robreót de Fries, die dan regent wordt.
xOthelhildis
Dirk v (1061-1091)
Floris rr (1091-1121)
x Petronella
Petronella is regentes in de periode 1121-1130.
Dirk vr (1121-1157)xSophievan Reineck
Floris rrr (1157-1190)
x Ada van"Schotland
Komt voor als 'comitissa' in oorkonden van haar zoon Dirk vrr uit 1198en 1199.
Dirk vu (1190-1203)xAleid van Kleef
Ze heeft in grafelijke oorkonden steedsde titel 'comitissa' gedragen, soms met de aanduiding dat ze eótgenote van de graafwas. Ook als weduwe is ze de titel tomitissa Hollandie' blijven dragen; ze beijverde zich toen voor de opvolglnS van haar dochter Ada.

17 Verkiezing 1220;kroning tot koning 1222;afgezet1235;ll2+2.
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Willem r (1203-1222)x 1) Aleid van Geldre
Ze trad. viermaal op in oorkonden; tlveemaal werd ze daarbij 'comitissa' genoemd.
2) Maria van Brabant
Zii trad viermaal op in oorkonden; eenmaal wend ze daarin tomitissa' genoemd. Na de
dood rran Willem r tneedt op als regent Willem van Bentheim,
Floris ry (1222-1234)xMachteld van Brabant
Sinds 1224 'comitissa'; dit wordt definitief de aanduiding voor de echtgenote van de
graaf. Na de dood van Floris rv reden als regenten zijn broers, Willem en Ottq op.
Willem u (1234-1256)xElizab€th van Brunswijk
Na de dood van Willem rr volgen regentsóappen van Floris de voogd en Aleid, de broer
en zuster van Willem u, en vervolgens van de graaf van Gelre en zijn broer.
Floris v (1256-1296)x Beatrix van Vlaanderen
Jan t (1296-1299)xElizabeth van Engeland

