
Het Begin in 
de Noordelijke NEDERLANDEN

HATTUARIA

Gelegen tussen Maas en Rijn werd dit gebied begrensd 
in het Westen door Masau inferior en in het Oosten door 
Tubalgo en Westfalen. Het wordt doorkruist door de 
waterloop de Niers.
In de 9e eeuw was het eigendom van een paltsgraaf 
Ansfried van Betuwe. Lotharius II begiftigde hem met 
een viertal andere domeinen langs de Niers. In 1001 is 
de graaf van Hattauria de oude Godfried, oom langs 
moederszijde van Balderik. Diens zoon Godfried was 
‘onvermogend’ en moest zijn goederen afstaan aan 
Balderik.  Hij had ook een dochter getrouwd met 
Wichman, waarschijnlijk graaf van Sudergo, een gebied 
in Westfalen. Nadat Wichmann werd vermoord door 
Balderik en Adela, werden zijn zoon en zijn erfgoederen 
toevertrouwd aan hertog Bernard II van Saksen1 .
In de tweede helft van de 11e eeuw werd Hattuaria 
uiteindelijk toevertrouwd aan de Heren van Wassen-
berg,  die later zullen zich ontwikkelen tot de graven van 
Gelre.

MASALANT

Ten westen van Dorestad lag in de 10e eeuw het graaf-
schap Maselandt, ook Inferior Maselandt genaamd. In 
het Verdrag van Meersen werd het beschreven als Masau 
subterior. Oorspronkelijk was het eigendom van de 
fiscus waaruit onder andere Otto III giften gaf aan Dirk 
III van Holland en aan Ansfried, bisschop van Utrecht. 
Deze werden een twistappel tussen beiden, waarbij 
uiteindelijk Holland de overhand kreeg.
Ten zuiden van de Maas lag het graafschap Maselandt 
inferior dat reikte tot aan de zeeuwse eilanden. De 
oostgrens hiervan was de Striene, een vroegere zeearm 
tussen Maas en Schelde, waar de pagus Stria of het Land 
van Strijen begon, een paltsgrafelijk domein.

Situering van het graafschap Masalant (DeCock)

In 985 verkrijgt graaf Dirk II van Holland goederen in 
volle eigendom van keizer Otto III, gelegen tussen de 
Liora (Lier) en de Hisla (IJssel) en begrensd door de 
srtomen Medemelacha (Midden-Leek) en Chinnelosara, 
blijkbaar gelegen in het graafschap Maasland, vroeger 
genoemd Marsum. Graaf Ansfried, de latere bisschop 
van Utrecht bekomt in hetzelfde jaar goederen gelegen 
in ‘Masalant inferior’, dus gelegen aan de monding van 
de Maas.

Masalant is het land gelegen aan werszijden van de 
Maas. Het zogen.Dirksland lag er ten zuiden van. Ten 
noorden lag Kenemerland (Rijnland) en ten zuiden 
Scaldemaris-land (Scheldeland, later Zeeland). De 
eigenlijke noord-grens was het woud van ‘s Gravenhage. 
De oostgrens was ten noorden van de Maas de IJssel die 
toen nog in Waal uitmondde (IJsselmonde). Vanuit het 
zuiden kwam de Striene in de Maas, en vormde zowel de 
oostzuidgrens van Masalant als de grens tussen het 
bisdom Luik en Utrecht. 
De zuidgrens werd gevormd door de scheiding tussen 
Voorne en Scaldimariland (Scheldeland), de zogen. 
Scoudemartief nu de Haringvliet. Voorne hoorde dus bij 
Masalant en hiervan werd later het graafschap Putten 
afgesplitst.

Het oorspronkelijk Holland was dus Rijnland, later ook 
Noord-Holland genaamd. Na 1200 worden deze namen 
niet meer gebruikt en spreekt men enkel van Holland en 
Zeeland. (DeCock).

Het LAND van STRIJEN

De Striene was een water dat liep tussen de Schelde bij 
Tholen en de Maas.  Na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 
zijn de waterlopen in de Maas- en Rijndelta drastisch ge-
wijzigd, en is de Striene verdwenen.
Waarschijnlijk zijn de plaatsnamen Strijen, Cromstrijen 
(Kromme Striene) en Strijenham op Tholen hiervan 
afgeleid. Ook de naam voor de plaats Steenbergen 
tijdens het Carnaval, Strienestad, refereert aan dit water.

Rond 630 ontstond het graafschap Strijen, dit graafschap 
besloeg een groot gedeelte van Zuid-Holland en Noord-
Brabant. Het graafschap Land van Strijen werd in de pe-
riode 630-1290 door diverse graven en gravinnen gere-
geerd. Na 1316 werd de heerlijkheid Strijen zelfstandig. 
Uiteindelijk werd zij als Strijensche Waard in de Zuid-
Hollandse Waard opgenomen.
De naam “Strien” is afkomstig van de gelijknamige 
rivier, een belangrijke handelsroute tussen de grote 
rivieren (Schelde, Maas en Rijn).
Tot het gebied van het oude Strijen hebben behoord de 
heerlijkheden Breda, Bergen op Zoom, Niewaart, Zeven-
bergen en het aangrenzende gebied beneden de Oude 
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Maas, dat deel uitmaakte van de latere heerlijkheid 
Putten en Strijen (Juten).
In 1410 werd Strijen voor het eerst door brand verwoest,  
aangestoken door inwoners uit Dordrecht.
Na de Sint Elisabethsvloed van 1421 ontstond het eiland 
de Hoeksche Waard. Strijen lag nu opeens op een eiland. 
Ook na de vloed van 1421 bleef Strijen toch zijn voor-
aanstaande plaats behouden. 

Volgens de Groot was de gouw Taxandrië verdeeld in 
drie onder-gouwen, pagus Striensis,  de pagus Renensis 
of het land van Rijen en de eigenlijke gouw Taxandrië, 
dit laatste begrensd in het westen door de Dongen en in 
het Zuiden door de Nethe. De gouw  van Strien omvatte 
zo-wel het eigenlijke land van Strien, de latere baronie 
van Breda, het markiesaat van Bergen-op-Zoom, 
Geertruidenberg, Zevenbergen en alles wat later tussen 
het markiesaat van Antwerpen en de Oude Maas lag. De 
gouw Rijen was de westelijke helft van de tegenwoo-
rdige provincie Antwerpen.
De eerste gravin zou de heilige Gertrude zijn geweest, 
de eerste abdis van de abdij van Nijvel. Op het einde van 
de 10e eeuw was graaf van Strijen een Ansfried, althans 
volgens DeGroot. Hoe deze in relatie staat met bisschop 
Ansfried is niet duidelijk, familie of dezelfde persoon. 
Toch wordt vermoed dat hij familie was van de 
Reginaren en de graven van Leuven.

Vermoedelijke situering van het ‘graafschap’ Strijen (uit 
Minten G.)

Minten vermoedt dat de Striene de levensader was van 
een ruimer geheel dat naast de pagus ook het graafschap 
Masalandt omvatte. De twee onderdelen werden 
gescheiden bij de oprichting van het bisdom Utrecht, wat 
ver-klaart waarom Strijen niet vermeld werd bij het 
Verdrag van Meersen. Zo denkt Minten dan dat de 
Beneden-Maasgouw tot in de 7e eeuw pagus Marsum 
noemde, naar hun oorspronkelijk bewoners, de Marsaci.
De hoofdplaats van Strijen was Strijen aan de Stria. Na 
de invasie door de Friesen werd het westdeel Fries en 
het oostelijk deel bleef Frankisch. Van dan af waren er in 
de Beneden-Maasgouw twee onderdelen, het Land van 
Strijen horende bij het bisdom Luik en het Maaselandt 
horende bij het bisdom Utrecht. Dit kan het laattijdig 
verschijnen van de geografische namen in de doku-
menten  verklaren.

Naar alle waarschijnlijkheid huwde Ansfried een 
Hildsondis, gravin van Strijen.  Deze Ansfried was ook 
heer van Bergen (op Zoom?), voogd van Nijvel en 
mogelijks ook graaf van Taxandrië. Hij werd 
vermoedelijk opgevolgd door zijn neef Renier 
(Langhals ?) en op zijn beurt door zijn twee zonen 
Lambert en Hendrik die dan resp. Strien en het land van 
Breda erfden, een eerste stap naar de verbrokkeling van 
de pagus. Sommigen stellen dat Lambert niemand 
anders is dan Lambert I,  graaf van Leuven,  zodat de 
graven van Leuven de eerste graven van Strijen waren. 
Dit wordt nu volledig verworpen als legende.
Mogelijks werd Strijen veroverd door graaf Dirk III van 
Holland, hetzij wanneer Lambert was gesneuveld 
(1015), hetzij wanneer Ansfried bisschop van Utrecht 
was geworden (995). Alleszins was de heerschappij over 
het Land van Strijen in handen van de Reginaren. Hoe 
het verder ging is eigenlijk niet bekend.
Ron 1170 is zeker vermeld een Willem van Strijen, 
mogelijks een leenman van de graven van Holland, doch 
hoe dit tot stand kwam is onbekend. Alleszins zijn er 
jarenlange twisten geweest tussen Holland en Brabant 
over deze leengoederen.
Willem van Strijen wordt opgevolgd door opeenvol-
gende zonen die allen Willem noemden. Over hun’ 
nummers’ is er geen eensgezindheid. Een dochter van 
een Willem (IV of II), Aleidis huwde Nicolaas van 
Putten, die dan ook heer van Strien werd.

De heerlijkheden van Strijen en Putten werden verenigd 
in 1294. Het strekte zich uit tussen Voorne en Breda, 
inclusief de Grote Waard. Het kasteel van Strijen lag 
strategisch op de grens tussen Holland en het hertogdom 
Brabant. De rijke Willem van Duivenvoorde huurde in 
1320 dit kasteel van Beatrijs van Strijen. Zijn neef en 
erfgenaam, Jan II van Polanen,  huwde de nicht van 
Beatrijs, Oda van Hoorne.  Haar achter-kleindochter, 
Johanna van Polanen, huwde Engelbert van Nassau, 
een voorvader van koningin Beatrix der Nederlanden. 
Jacob van Abcoude verkocht in 1456 Putten en Strijen 
aan de graaf van Holland.

Bronnen:
 http://www.hetlandvanstrijen.com/index.html
  http://www.xs4all.nl/~khttp://www.xs4all.nl/~kvenjb/
genealogy_nl/strijen/strijen.htm

TUBALGO

Een klein gebied aan de Rijn, ten Noorden van 
Hattuaria, ook genoemd Dubla (Düffel?), wordt voor het 
eerst vermeld in 720. Het was gelegen in comitatu 
Ehrenfridis, de oom van de bisschop van Utrecht. Later 
ging het naar het huis van Kleve, zeer waarschijnlijk via 
Rutger Flamensis.

VELUWE - pagus FLETHETTI

Een pagus Flethetti wordt vermeld aan de Eems, tussen 
Utrecht en de Veluwe. In 777 is hij eigendom van graaf 
Wigerus. De Veluwe strekte zich uit tot aan de 
Zuiderzee in het noorden en in het oosten tot aan de 
IJssel.

De vader van Adela, Wichman, had domeinen in de 
Veluwe, later verworven door Balderik. Na zijn ‘val’ 
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gingen deze goederen over naar de erfgenamen van 
Everard.  Zij hadden ook goederen in Saalland en 
Drente, althans in de 10e eeuw. Everard was getrouwd 
met Amalrada, een tante van bisschop Ansfried. In de 
11e eeuw wordt een graaf Everard vermeld, wiens 
dochter Adele waarschijnlijk moet getrouwd zijn met 
hertog Hendrik II van Brabant en zo aan de goederen 
kwam in de Teisterbant. Dit moet de latere aanspraken 
van de hertogen van Brabant op de Teisterbant, de 
Veluwe en Salland verklaren.

Alleszins had Gerard van Gelre in 1108 de voogdij 
over de abdij van O.L.Vr. van Utrecht en ook vele 
andere goederen in eigendom. In de pagus Veluwe wordt 
in 1076 een Diederik vermeld of Dirk, de zoon van 
Gerard van Wassenberg. Deze werd in de successie-
oorlog om Bouillon door Godfried van Bouillon 
gevangen genomen en vastgehouden in dit kasteel, waar 
hij in 1082 stierf2 .

In de 13e eeuw is het grootste deel van de Veluwe 
eigendom van de bisschop van Utrecht,  maar de 
hertogen van Brabant hadden er de voogdij over en 
gaven ze door aan de graven van Gelre. Hoe dit tot stand 
kwam is niet bekend.

BETUWE - TEISTERBANT

De Teisterbant is gelegen tussen de Betuwe en Holland.
Na de overwinning te Dorestad (695) had Pepijn de 
Teisterbant als graafschap gegeven aan de overwonnen 
viking-koning Radbod  om de integratie van de Friesen 
in het Rijk te stimuleren. In 715 kwamen deze in opstand 
maar werden onderworpen door Karel Martel. Toch 
wordt Teisterbant nog vermeld in 839 en 870. Een 
Radbod werd in 939 de laatste titularis. Hij streed samen 
met de opstandige Giselbert, waarna in 939 na diens 
dood, het graafschap werd opgegeven en geplaatst onder 
het bewind van de kerk van Utrecht.

Na de moord op Godfried de Noorman in 885 kon 
Arnulf, de stamvader van het Hollands Huis blijkbaar 
het graafschap teisterbant bedingen voor zijn zoon 
Waldger.  Deze overleed rond 937 en werd opgevolgd 
door zijn zoon Radbod.  ingevolge zijn opstand tegen 
Otto I in 939 verloor hij al zijn rechten.
Nadat mogelijks een graaf Hatto in de Teisterbant in 
ongenade was gevallen,  kwam de Teisterbant in handen 
van Ansfried, de latere bisschop van Utrecht. Ansfried 
was de zoon van een Lambert (van Leuven?), een broer 
van Ansfried, graaf van Betuwe en Hettergau in de jaren 
855-863, en getrouwd met Hereswind van Thorn. Hierbij 
verwierf hij ook Hoei.  Hij bezat in totaal zowat 15 graaf-
schappen.

Ricfried (Dodo) met zijn echtgenote Hernisinda waren 
vermoedelijk de ouders van Rodolf en Balderik, de 
latere bisschop van Utrecht, doch dit is voor sommige 
auteurs nogal twijfelachtig.
Rond het jaar 999 wordt een Unruoch vermeld, een neef 
van bisschop Ansfried. Deze Unruoch (Herman) is 
waarschijnlijk dezelfde die van bisschop Adalbold het 
graafschap Germepi (Gennep) bekwam. Later ging het 

naar Balderik en Adela.
Na de ‘val’ van Balderik schonk in 1026 Koenraad II 
hiervan grote delen ‘comtatum in Thesterbant situm’ aan 
de bisschop van Utrecht. De latijnse tekst leent zich wel 
tot een aantal interpretaties. De bisschop gaf wel een 
aantal delen verder in leen aan onder andere Gerard en 
Rutger Flamens. 

Adela van Teisterbant, dochter van graaf Everard en 
weduwe van een graaf Hendrik,  waarschijnlijk Hendrik 
II van Leuven/Brabant, kon ook delen schenken aan de 
bisschop. Orten bleef evenwel bij Brabant. Godfried III 
stichtte aldaar het kasteel van ‘s Hertogenbosch, kern 
van dit domein.
Dit gebied bleef gedurende de volgende perioden een 
twistappel tussen de graven van Gelre en van Brabant, 
evenals de bisschoppen van Utrecht. In dit gebied vinden 
we twee eeuwen later een hele reeks zelfstandige 
heerlijkheden als Altena, Arkel,  Heusden, Malsden, 
Vianen en andere. Alzo verdween de naam van het 
graafschap Teisterbant uit de dokumenten (Blok D.P.,
1963)

DRENTHE - SAALLAND

Het Saalland of Islegouwe, pagus van de IJssel, werd in 
793 beheerd door een graaf Wracharius (Uuracharius), 
zoon van Brunharus en vader van Meginhard. Deze was 
ook graaf van Hamaland. In de 10e eeuw is Saalland 
evenals Drenthe eigendom van een graaf Everard 
(+c966), echtgenoot van Amalrada,  zuster van keizerin 
Mathilde. Deze waren dochters van de Saks Theodoricus 
en de Friese Reinhilde. Everard is mogelijk de zoon van 
Everard Saxo, vermoord in 898. De nakomelingen van 
een andere zus, Frideruna, hadden eigendommen in 
Midden-Friesland. 
Een zoon van Everard, Thierry-Dirk, werd in 962 
bisschop van Metz.

Egbert III van Friesland wordt vermeld in 1086  als 
graaf van Islegouwe, maar ook van Westergo en van 
Oostergo. Rond deze tijd heeft Hendrik IV deze van hem 
afgenomen en doorgegeven aan de bisschop van Utrecht.

Drenthe werd bij de dood van Everard (966) doorge-
geven aan Wichman van Hamaland.  In 1006 kwam het 
aan zijn schoonzoon Balderik. Na de ‘val’  van Balderik 
ging het naar Godfried, hertog van Neder-Lotharingen. 
Bij diens dood gaf Hendrik II het aan de bisschop van 
Utrecht, wat bevestigd werd door Konrad II.
Zoon Gozelo onderwierp zich in 1025, na zijn revolte 
tegen de keizer,  en kon alzo Drenthe recupereren en het 
aan zijn zoon Gozelo II doorgeven. Hendrik IV gaf het 
bij diens dood (1046) dan terug aan de bisschop van 
Utrecht.

Het Graafschap TWENTE

Gelegen ten oosten van Saalland wordt het niet vermeld 
voor de 11e eeuw.
Na 804 onderwierp Karel de Grote de gouw Twente.  Hij 
maakte er een graafschap van met zetel waarschijnlijk in 
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Goor. Het kerkelijk gezag werd uitgeoefend door de 
bisschop vaan Utrecht.

In 1054 wordt een Godschalk vermeld, zeer waarschijn-
lijk Godschalk van Zutphen.  Hij sloot in 1059 een 
overeenkomst met bisschop Willem I (R.1054-1076) 
betreffende de inning van tienden die hem verschuldigd 
waren. De bisschop doet hiervan afstand en krijgt 
hiervoor in ruil een aantal landerijen.
De aanspraken van de bisschop van Utrecht op Twente 
kan te maken hebben met de afzetting van graaf Balderik 
tijdens het episcopaat van Adelbold. Enige tijd nadien 
wordt het eigendom van de bisschoppen van Utrecht, 
maar het is niet bekend onder welke omstandigheden. 
Men kan vermoeden dat de graaf te zwak was geworden.

Het is niet onmogelijk dat deze relaties dateren van voor 
1042 en dat de ‘heren van Zutphen’ grafelijke bisschop-
pen waren geworden in de periode van Adelbold (R.
866-899).

Het LAND van CUIJCK/KUYCK

Het is wel zeker dat het geslacht van de heren van 
Cuijck ontstaan is in de Teisterwaard, in de gouw 
Teisterbant. Voor het eerst in 1096 wordt de naam Cuijk 
(Kuyc) in een oorkonde vermeld bij Hendrik (Henricus), 
zoon van Herman van Malsen.  Met dit ‘Malsen’ wordt 
het huidige Geldermalsen bedoeld. Een hypothetische 
afstam-ming is die via de vader van Hendrik, Herman 
van Malsen en zou teruglopen tot Unroch, graaf van 
Teisterbant, geboren  (c.950 - c1015).

De Graafschappen Cuijck, Kessel en Hoorn
Uit www.wazamar.org/Nederlanden/brabant-1.htm

Het gebruik van de toenaam ‘van Kuyck’ is aantoonbaar 
vanaf 1096. Vermoedelijk heeft keizer Hendrik IV in de 
periode 1056-1096 aan Herman van Malsen het gebied, 
thans bekend als het land van Cuyck, in leen gegeven. 
Cuyck moet de belangrijkste plaats geweest zijn, omdat 
de bezitters de naam Cuijck gebruikten.

De heren van Cuijck hebben in de periode 1096-1400 
belangrijke posities ingenomen, vooral Jan I van 
Cuyck. Na zijn overlijden begon dit langzaam te tanen. 
Dit had voor Cuijck nare gevolgen.
Het is niet duidelijk of Hendrik I al in Cuijck woonde, 
maar voor zijn zoon Herman is het zeker. Deze Herman 
raakte, samen met zijn broer Godfried,  graaf van 
Arnsberg, in conflict met Dirk VI, graaf van Holland. 
Dit liep uit de hand want in oktober 1133 werd de broer 
van Dirk VI, Floris de Zwarte, in de nabijheid van 
Utrecht door toedoen van Herman en Gotfried, 
vermoord. De Duitse keizer en de Hollandse graaf waren 
hierover verbolgen en lieten wraak nemen. Naast allerlei 
verwoestingen in het Land van Cuijck zelf, lieten zij het 
kasteel te Cuijck met de grond gelijk maken. Dit is de 
aanwijzing dat op zijn minst Herman van Cuijck hier 
moet hebben gewoond.

Niet alleen raakte Herman in 1133 zijn woning kwijt, 
maar hij werd ook uit het Land van Cuijk gezet. Na de 
dood van de keizer in 1137 en een verzoening met de 
graaf van Holland, mocht Herman opnieuw naar zijn 
eigendommen en het Land van Cuijck.  Wellicht gekweld 
door de nare herinnering zag Herman geen heil meer in 
het heropbouwen van het kasteel te Cuijck en liet een 
nieuw kasteel bouwen te Grave.
In 1323 draagt Otto van Cuijck de stad Grave en de 
heerlijkheid Cuijck in leen aan hertog Jan I van Brabant.
(http://www.obcuyck.nl/cuijkgs0.html)

Het Land van KESSEL

Het land van Kessel ligt ter hoogte van Venlo, ten 
westen van de rivier de Maas. In de 13e eeuw maakte 
een gedeelte ervan deel uit van het graafschap Kessel dat 
ook een groot gebied rond Brüggen (Duitsland) omvatte. 
In 1279 verkocht graaf Hendrik van Kessel een deel 
van het graafschap Kessel, nl. het gedeelte ten westen 
van de Maas, aan graaf Reinout I van Gelre. De 
voorvaderen van laatsgenoemde hadden reeds omstreeks 
1200 bezittingen in Venray, destijds Rade, of ook wel de 
‘Eigenheit Rode’ genaamd. Deze gebieden werden 
bestuurlijk samengebracht in een Ambt, het Ambt 
Kessel. Vanaf 1352 functioneert in dit gebied een 
Ambtman als hoogste bestuurs-vertegenwoordiger van 
de graaf van Gelre. Deze ambtman zetelde omstreeks 
1400 op het kasteel Ter Horst. Dit heeft zeker geduurd 
tot 1639, weliswaar met enkele onderbrekingen.

Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen 
het ‘Ambt’ en het’  Land van Kessel’. Het Ambt Kessel 
omvat die gebieden die rechtstreeks onder beheer van de 
graaf,  sedert 1339 de hertog van Gelre, stonden en waar 
zoals vermeld de Ambtman als vertegenwoordiger 
optrad.  Tot die gebieden behoorden o.a. de dorpen 
Baarlo, Maasbree, Blerick, Helden, Sevenum, Venray en 
Wanssum. In al deze ’landsheerlijke’  dorpen werd het 
bestuurlijk gezag dus uitgeoefend door de ambtsman.

De hoofdstad van het oude graafschap Kessel bij 
Roermond zou in een charter tussen 1084 en 1121 
waarschijnlijk vermeld zijn als Casle. Ook Cassalum is 
voor Kessel aanzien. Omdat in Kessel echter geen 
munten zijn geslagen, menen een aantal auteurs dat 
Kessel aan de Maas niet het oude Cassalum kan zijn. 
Anderen beschouwen het Oude Catualium als Kessel.
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De oudst bekende graaf is Hendrik I, vermeld in een 
oorkonde van 1081. Hij sneuvelt aan de zijde van de 
aartsbisschop van Keulen in de Slag bij Andernach 
(october 1114) en wordt begraven naast de Dom van 
Keulen. Zijn zoon Gerard volgt hem op, maar wordt in 
1124 door zijn broer Hendrik II opgevolgd. Ook hij was 
voogd van het klooster St.Pantaleon en anderen te 
Keulen. In 1139 volgt zijn broer Walter hem op, 
vermoedelijk omdat de zoon van Hendrik nog te jong is. 
Deze Hendrik III treed aan in 1166 en wordt in vele 
oorkonden van de keizer en van de aartsbisschop 
vermeld. Hij huwde een Alveraidis uit het geslacht 
Kuyck. Vanaf 1189 wordt Hendrik IV vermeld in de 
verdragen van de aartsbisschop met de hertog van 
Brabant. (1193-1201). UIt dokumenten blijkt dat hij wel 
leenheer was van de graaf van Gelre. Hij was gehuwd 
met Udelhinde, dochter van Everhard van Hengebach/
Heimbach. Verschil-lende voogdijen blijken in zijn 
beheer.
Zoon Willem, gehuwd met een dame uit het Huis van 
Limburg, volgde hem op in 1232 en had nauwe 
betrekkingen met de graaf van Gelre. Vanaf 1260 wordt 
zijn zoon Hendrik V vermeld, gehuwd met een 
Gertrude Vander Stassen  uit een keulse koopmans-
familie en later met Elisabeth van Virneburg.   Zoals 
zijn voorvaderen was hij trouw aan de aartsbisschop van 
Keulen, aan wie hij o.a.  zijn burcht Grevenbroich in 
1273 verpandt. Wel geraakt hij in finantiele problemen 
en verkoopt zijn “graafschap’ aan graaf Reinald van 
Gelre (1279). Zodoende versterkt hij wel de 
machtspositie van de artsbisschop in zijn aanloop naar 
de machtstrijd met de graaf van Jülich.  Hendrik V zal 
samen met Walram van Valkenburg,  Dirk Luf van Kleve 
en de graaf van Jülich een verbond sluiten tegen 
aartsbisschop Siegfried van Westerburg. Bij een eerste 
treffen te Aken worden Willem IV van Jülich en zijn 
zoon gedood. De aartsbisschop tromfeert, maar Walram 
IV van Limburg mengt zich in de strijd.  Uiteindelijk 
komt er een vrede na bemiddeling door Paus Martinus V, 
maar Hendrik V moet met de aartsbisschop een voor 
hem ongunstige vrede sluiten. Hierdoor komt wel een 
einde aan zijn verbondenheid met de aartsbisschop.
Walram van Kessel, domproost van Münster in 
Westfalen, broer van Hendrik V en de laatste graaf van 
Kessel sloten een overeenkomst met Gerard VII,  graaf 
van Jülich, waarbij Walram voor zijn leven de Jülichse 
heerlijkheid Heimbach aan de Ruhr kreeg. Na Walrams 
dood in 1305 gingen zijn bezittingen over naar Jülich.

(vrij naar o.a. http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/
Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven
%20van%20 Kessel.pdf)

De Heerlijkheid PUTTEN

De vroegst bekende heer van Putten was Hugo van 
Voorne die in 1189 stierf. Zijn dochter erfde de 
heerlijkheid Putten.  Zij was getrouwd met Jan Persijn, 
die de gebieden rond Poortugael en de tol van Geervliet 
beheerde. Door de erfenis van Hugo van Voorne 
kwamen deze gebieden in één hand. Jan Persijn ging 
zich Jan van Putten noemen. In 1229 werd Jan 

opgevolgd door zijn zoon Nicolaas van Putten.
De heren van Putten en Strijen moesten na 1300 het 
leenheerschap van de Hollandse graaf erkennen.  Zij 
zaten er moeilijk tussen, nadat in 1323 het recht van de 
Hollandse graven op Zeeland door Vlaanderen was 
erkend. In 1456 kocht Philips van Bourgondië de 
opvolging in Putten en Strijen van Jacob van Gaesbeek, 
die in 1459 overleed. Het gebied was tot 1467 (met 
Arkel en Gooiland) een apanage voor Karel de Stoute.
De heren van Strijen en later de vrouwelijke bestuurs-
leden uit dit geslacht hebben de ontwikkeling van deze 
gebieden bevorderd. Beatrijs, die sinds het jaar 1316 het 
bewind over de heerlijkheid Strijen - voordien verenigd 
met de heerlijkheid Putten - voerde, schonk het dorp in 
het jaar 1347 rechten. Haar zuster Aleid, die haar 
opvolgde na haar kinderloos, schonk vervolgens in het 
jaar 1357 privilegiën.

Aleid's erfgename, omdat ook zij kinderloos was, 
hebben kort voor haar dood een schikking  getroffen, 
waarmede een afscheiding van o.a. Niervaart van het 
overige Strijense gebied in het vooruitzicht werd gesteld. 
In het jaar 1362 begon de afzonderlijke hoge heer-
lijkheid wanneer Zweder van Abcoude Niervaart afstond 
aan Jan van Polanen, waardoor het uiteindelijk in het 
bezit der Nassau's zou komen.  Hoewel in de akte van 
1357 reeds werd gesproken over schout, baljuw, burge-
meesters en schepenen, zijn uit de hierop volgende 
periode slechts spaarzame gegevens over de samen-
stelling van het bestuur voorhanden. 
De heren en vrouwen van Putten beheerden het gebied 
tot 1459. In dat jaar stierf Jacob van Gaasbeek. De 
heerlijkheid ging over naar Filip van Bourgondië en 
vervolgens over in de grafelijkheid en in 1581 naar de 
Staten van Holland.
Blijkens dokumenten in het archief van de Nassause 
Domein raad,  werd in 1483 een schout, tevens dijkgraaf 
aangesteld en in het jaar 1542 oefende de kastelein 
tegelijk de functie uit van burgemeester.

vrij naar http://www.vlasblom.be/Index/spijkenisse.html

Het Graafschap RODE3  

Wat vergeten en genegeerd in de literatuur is het Land 
van Rode en hare heren één van de allereerste 
heerlijkheden waarover men ‘iets’ weet.  Het was 
evenwel een kort leven beschoren.

In de vroege middeleeuwen (10e eeuw)  vonden de 
eerste ontginningen in het noordelijke gebied van het 
vroegere Taxandrië plaats op vruchtbare bosgronden 
langs de Dommel. De oudste kern van Sint-Oedenrode 
ligt in Eerschot, de oorspronkelijke parochie. In deze 
plaats waren de Heren van Rode gevestigd, voor zij in de 
vroege middeleeuwen verderop aan de Dommel hun 
burcht van Rode bouwden. De juiste omvang van dit 
graafschap is niet bekend.
Graaf Arnold van Rode had zijn kasteel in 1100 AD te 
Sint-Oedenrode. Een groot deel van zijn gebied, dat het 
gehele Peellandse gebied van de rivier de Aa en de 
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3 Niet te verwarren met (1) het Land van ‘sHertogenrade (Kerkrade - Herzogenrath - Rolduc) en (2) Het Land van Rode in Oost-
Vlaanderen

http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20071-086%20De%20graven%20van%20
http://www.vlasblom.be/Index/spijkenisse.html
http://www.vlasblom.be/Index/spijkenisse.html


omgeving van de rivier de Dommel bij Sint-Oedenrode 
omvatte, kwam na 1133 in handen van de graaf van 
Gelre, van wie de hertog van Brabant, Hendrik I van 
Leuven in 1231 het graafschap van Rode overnam.
Door politiek en huwelijk waren de Van Rode's 
verbonden met het geslacht Van Malsen/Kuyc, dat als 
stadsgraven van Utrecht de politiek van het Sticht mee 
ging bepalen en zijn goederen (en naam) in het huidige 
Noord-Brabant kennelijk als een rijksleen had 
verworven tegen 1100. De burchtzetel te Kuijck op de 
plek van een vroeger Romeins castellum werd echter 
spoedig door een strafexpeditie verwoest na de moord 
op Floris de Zwarte van Holland in 1133.

Wellicht werd er Rode al opgenomen in het definitieve 
huwelijkscontract uit 1206 voor Margareta van Brabant 
en Gerard van Gelre, die als kinderen in 1203 reeds 
‘gekoppeld’ waren. Er wordt namelijk een Gelders 
allodium van ‘Rothe’ genoemd als eventueel weduwen-
goed voor Margaretha. De geschiedenis verliep echter 
anders.

Tussen 1227 en 1229 kwam de verhouding tussen 
Brabant en Gelre weer op de helling. Graaf Gerard IV 
wilde daarbij kennelijk zijn positie tegenover zijn 
schoonvader versterken en liet daarom de aartsbisschop 
van Keulen in februari 1229 verklaren dat hij van deze 
het graafschap van de Kempen en de voogdij over de 
Peel in leen hield (comiciam de Kempine et advocaciam 
de Pedele). Kort daarop, in ieder geval voor oktober 
1229, verzoende Gerard zich weer met hertog Hendrik. 
Hoogstwaarschijn-lijk bij die gelegenheid kwam hij al of 
niet gedwongen tot de overeenkomst zijn graafschap 
Rode (comitatus de Roda) voor 2000 Keulse marken 
over te dragen aan Brabant.(Aarts)
Met de verkoop van het graafschap Rode door Otto II 
graaf van Gelre aan de hertog Hendrik I van Brabant, 
wegens een oude overeenkomst, komt Sint-Oedenrode in 
1231 bij het hertogdom Brabant als onderdeel van de 
Meierij van 's-Hertogenbosch.  De plaats wordt door deze 

overeenkomst de eerste bestuurlijke hoofdstad van het 
kwartier Peelland. Dit graafschap Rode is mogelijk de 
voorloper van het kwartier Peelland. In 1232 krijgt Sint-
Oedenrode vrijheidsrechten. Vanaf dan wordt Sint-
Oedenrode met de voorgelegen plaats Eerschot 
aangeduid als De Oude Vrijheid. 

Huidige geografie van het Peelland

In 1355 sluit Sint-Oedenrode zich aan bij een verbond 
van Brabantse steden. Door de verkregen stadsrechten 
en de bestuurlijke functie vormt Sint-Oedenrode een 
vestigingsplaats voor nieuwe ambachtslieden, die zich  
rond de marktplaats vestigen. De clerus en adel bouwden 
in Sint-Oedenrode meerdere kasteeltjes en versterkte 
hoeven, die voornamelijk dienden als buitenverblijven 
voor adellijke families uit de Meierij. 
De economische groei uit zich door de oprichting van 
verschillende bouwwerken, zoals de toren van de Sint-
Maartenskerk te Eerschot in 1410, de stichting van het 
Sint-Paulusgasthuis in 1434 en de bouw van een nieuw 
hoogkoor aan de Odakerk in 1498. Deze kapittelkerk 
wordt bediend door kanunniken die in grote particuliere 
patriciërshuizen wonen. 
Tijdens de Gelderse oorlogen werd Rode in 1542 door 
de Gelderse hoofdman Maarten van Rossum geplunderd 
en platgebrand. In 1572 plunderden Staatse troepen  het 
dorp en andermaal in 1576, in 1581 en in 1583.

Peelland is de benaming voor een gedeelte van de 
Nederlandse provincie Noord-Brabant.
De naam is afgeleid van een hoogveengebied dat de 
ooste-lijke grens van de streek vormt, de Peel. Het 
Kwartier van Peelland is tevens de benaming voor één 
van de vier kwartieren van de voormalige Meierij van 's-
Herto-genbosch, die weer een onderdeel van het 
hertogdom Brabant vormde. De andere drie kwartieren 
van deze meierij waren Kwartier van Kempenland, 
Kwartier van Maasland en Kwartier van Oisterwijk. De 
bestuurlijke hoofdplaats van Peelland was in de 
Middeleeuwen het plaatsje Sint-Oedenrode, dat haar 
positie mogelijk ontleende aan haar voormalige functie 
van hoofdzetel voor het Graafschap Rode. Dit 
graafschap Rode is volgens historicus Martien van 
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Asseldonk mogelijk de voorloper van het kwartier 
Peelland. Later verschoof de geografische aanduiding 
van Peelland ietwat naar het zuidoosten van Brabant. De 
bestuurlijke rol van het kwartier werd over-genomen 
door Helmond, nu één van de belangrijkste plaatsen in 
Peelland en de huidige ‘hoofdstad’ van de Peel. Peelland 
moet niet verward worden met de Peel, een naam voor 
het hoogveengebied. 

Altena, een Kleefs leen, was sedert 1230 ten dele aan de 
graaf van Kleve,  ten dele aan de graaf van Holland 
leenroerig. Graaf Willem III kocht in 1332 het 
leenheerschap van Altena. De grafelijke riviertol bij 
Sliedrecht) werd in 1354 als grenstol naar Woudrichern 
verplaatst, en in 1420 naar Gorinchem. In de latere 
middeleeuwen waren de heren van Hoorne leenman van 
Altena. De positie van de heren van Hoorne werd bij de 
splitsing tussen Noord- en Zuid-Nederland dubieus en de 
Staten van Holland maakten in 1590 van de gelegenheid 
gebruik om alle rechten van het geslacht Van Hoorne op 
Altena af te kopen.
De heerlijkheid van Voorne verviel na het uitsterven van 
de burggraven van Voorne in 1371 aan de Hollandse 
graaf.  Van 1394 tot 1425 behoorde het als erfdeel aan 

Jan van Beieren, de beruchte elect van Luik, en tot 1432 
aan diens weduwe, Elisabeth van Görlitz. In 1433 werd 
Voorne toegewezen aan Jacoba van Beieren, die het 
schonk aan Frank van Borselen. In 1470 viel Voorne 
volgens akkoord toe aan Karel de Stoute.

Het land van Heusden was eeuwenlang een twistappel 
tussen Holland en Brabant. Het was oorspronkelijk een 
leen van Brabant aan Kleve, dat door de heren van 
Heusden als achterleen werd gehouden. In 1357 wist 
graaf Willem V tegen een belofte van hulp in de 
opvolgingsstrijd tegen Vlaanderen stad en lande van 
Heusden van Wencelaus en Johanna van Brabant te 
verkrijgen. Filip de Goede van Bourgondië erkende in 
1452 als hertog van Brabant zijn recht als graaf van 
Holland op Heusden.

Bronnen:
http://time.mystiek.net/namen.htm#KESSEL
h t t p : / / h o m e . z o n n e r . n l / l a n d v a n k e s e l / k o r t e
%210geschiedenis.htm
http://users.bart.nl/~leenders/gemhist/gouw/gouw3.html

Politieke kaart van het Neder-Rijn-Gebied op het einde van de 13e eeuw
(overgenomen uit  Aubin H. - Niessen J. - Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz 1926)
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