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(De bijvoegsels van Petrus Montanus zijn nog niet in deze tekst opgenomen en 

vertaald.) 

Beschrijving van Walcourt 

 

P 375 

Walcourt of Valencourt ligt op zeven mijl van Namen en is een fraai stadje, gelegen in 
een goed en mooi landschap. 

Op de Maas, voorbij Bouvignes1 ligt Dave, op een mijl van Namen. Het is een fraai 
dorp met een sterk kasteel en een grote heerlijkheid met jurisdictie. Het is een 
burggraafschap. Er zijn veel mooie en grote dorpen, die het waard zijn om vermeld te 
worden. Zoals het dorp Florée, dat zeer mooi is, gelegen op vier mijl van Namen; 
Vaucelles, drie mijl daar vandaan; Samson op twee mijl en gelegen aan de Maas. 

P 376  

Het land van Namen had vroeger ook veel heren. Het gebied werd nu eens door de 
ene, dan weer door de andere opgeëist, zodat de streek hier vaak onder oorlogen 
heeft geleden. Het is een lang verhaal en bedrieglijk om te vertellen. Derhalve is het 
voldoende te vermelden dat Filips, broer van graaf Boudewijn2 van Vlaanderen en 
keizer van Constantinopel, markgraaf werd van Namen in 1200. Daarna kende Namen 
verschillende landheren. Uiteindelijk kwam het door aankoop onder het bewind van 
Filips de Goede, hertog van Bourgondië. En zo kwam het onder het Oostenrijks Huis. 
Het gebied wordt tegenwoordig bestuurd door de heer van Berlaymont in naam van 
de koning.  

Nu we een beschrijving gemaakt hebben van de Nederlanden toebehorend aan koning 
Filips, lijkt het ons een goed idee om een beschrijving van het bisdom Luik toe te 
voegen. Dit omwille van het goede nabuurschap, vriendschap en langdurig 
bondgenootschap tussen deze gebieden. 

                                                 
1 Bouvignes-sur-Meuse 
2 Boudewijn IX 
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Verder zullen we ook de stad Aken beschrijven. Deze grenst niet alleen aan de 
Nederlanden, maar heeft er steeds veel betrekkingen mee gehad, en ze zijn tot op 
vandaag goede buren en vrienden. 

 

 


