
Geschiedenis van Enkele Regionale Gebieden

‘s Hertogenbosch1

De Meierij van 's Hertogenbosch is een van de vier 
onder-delen van het oude hertogdom Brabant,  naast 
Leuven, Brussel en Antwerpen. Haar naam ontleende zij 
aan de hertogelijke ambtenaar, de meier of hoogschout, 
die haar namens de hertog bestuurde. De Meierij omvat 
het Oosten van de huidige provincie Noord-Brabant. De 
Meierij bestaat voor een groot deel uit de arme gronden 
van de Kempen en de Peel terwijl in het noorden de 
rivieren voor continue wateroverlast zorgden. 
De historische Meierij van 's-Hertogenbosch besloeg het 
grootste deel van Oost-Brabant. De bestuurlijke indeling 
van de Meierij van 's-Hertogenbosch was als volgt: Stad 
en Lande van 's-Hertogenbosch (hoofdstad: 's-Hertogen-
bosch); Kwartier van Oisterwijk (hoofdstad: Oisterwijk); 
Kwartier van Kempenland (hoofdplaats: Oirschot, later 
werd dit Eindhoven); Kwartier van Peelland (hoofdstad: 
Sint-Oedenrode, later Helmond); Kwartier van Maasland 
(hoofdstad: Oss).

Binnen of aangrenzend tegen het gebied van de Meierij 
lagen gebieden die hiertoe niet behoorden: Lommel, 
thans een Belgische gemeente, behoorde altijd tot het 
kwartier Kempenland van de Meierij van 's-Hertogen-
bosch. De plaats komt als zodanig in alle beschrijvingen 
van de Meierij voor. Het werd in 1807 geruild tegen 
Luyksgestel, dat als een geïsoleerde enclave in de 
Meierij lag en tot het Prinsbisdom Luik behoorde; Het 
Land van Cuijk; Het Land van Ravenstein; De Baronie 
van Boxmeer; Gemert (behoorde toe aan de Duitse 
Orde); Het Graafschap Megen en het Land van 
Bokhoven.

Overgenomen van http://www.ru.nl/ahc/vg/html/
vg000115.htm

De Meierij is de rechtsopvolger van het gebied 
Taxandrië, wanneer dit gebied onder het bestuur van de 
hertogen van Brabant kwam in de 12e eeuw. Om de 
eigen belangen veilig te stellen tegen de graven van 
Gelre en in mindere mate de graven van Holland, 
stichtten de hertogen van Brabant een ‘ring van steden’ 

in de Meierij.  Hendrik I van Brabant verleende onder 
meer stadsrechten aan 's-Hertogenbosch (ca. 1196), 
Oisterwijk (1213), Sint-Oedenrode en Eindhoven 
(beiden in 1232).  Ondanks die nieuwe steden leed het 
gebied zeer onder de diverse conflicten tussen Brabant 
en Gelre. Het gebied werd vaak geplunderd door de 
Gelderse leider Maarten van Rossum.
.Naast de hoofdstad Den Bosch, die een apart statuut 
had, was de Meierij verdeeld in de zogeheten Vier 
Kwartieren: Oisterwijk (hoofdplaats Oisterwijk), 
Kempenland (hoofdplaats Oirschot, later Eindhoven), 
Peelland (hoofdplaats Sint-Oedenrode) en Maasland 
(hoofdplaats Oss). Ten noord-oosten liggen enkele vrije 
heerlijkheden die soms in los verband met de Meierij 
stonden en die er meestal mee worden verbonden: het 
Land van Kuijk, de heerlijkheid van Ravenstein, de 
baronie van Boksmeer, het territorium Gemert (dat aan 
de Duitse Orde behoorde),  het graafschap Megen en de 
heerlijkheid Bokhoven. In het zuiden behoorde het nu 
Belgische Lommel ertoe, terwijl ‘Luiksgestel’  tot het 
prinsbisdom Luik behoorde. 

Historisch gesproken is de Meierij de opvolger van de 
oudere gouw Taxandrië, toen deze in de loop van de 12e 
eeuw onder Brabants gezag kwam. De hertogen voerden 
een actieve politiek ter beveiliging van hun nieuw 
verworven gebied, zowel tegen de oude lokale adel als 
tegen de graven van Gelre die het gebied bedreigden 
vanuit het oosten. Daartoe stichtten zij een hele 
stedenring: vooral Hendrik I (1190-1235) heeft daarmee 
zijn stempel op het gebied gedrukt. Hij stichtte 's-
Hertogenbosch (ca. 1185), Oisterwijk (1213), Sint-
Oedenrode en Eindhoven (beide 1232). Die nieuwe 
stichtingen vormden een concurrentie voor de oudere 
centra zoals Oirschot en Hilvarenbeek. 

De Heren Van Breda2 

De naam Breda komt voor het eerst voor in een 
oorkonde uit 1125. In 1252 heeft Breda stadsrechten 
gekregen. De stad verwierf betekenis als marktplaats 
voor de heerlijkheid van Breda. Die was in het bezit van 
de geslachten Schoten, Polanen en Nassau. 
In de loop der eeuwen hebben een viertal geslachten zich 
Heer van Breda mogen noemen:

 Brunesheim - Tienen, van circa 1160 tot 1281
 Van Gaveren - Liedekerke, van 1287 tot 1327
 Van Duivenvoorde - Polanen, van 1350 tot 1404
 Nassau, van 1440 tot 1795

Een gedeelte van wat nu de Stad en Land van Breda 
wordt genoemd bestond in de twaalfde eeuw in feite uit 
een aantal bezittingen, in eigendom van leden van het 
eerste geslacht. In de loop van de twaalfde eeuw 
ontvingen die grootgrondbezitters van de hertog van 
Brabant een aantal vrijheden,  waaronder de vrijheid van 
tolheffing. De basis van het gezag van de eerste heren 
van Breda moet gezocht worden in hun relatie met de 
hertog van Brabant, met wie het eerste geslacht verwant 

1  http://www.kun.nl/ahc/vg/html/vg000115.htm
2 http://home.concepts.nl/-franstml/breda0.htm(Frans Roelvink)
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was.  De traditie wil, dat de oudste Heren van Breda ook 
verwant waren geweest met de Heren van Strijen, doch 
dit is niet geheel zeker. Meer duidelijkheid en zekerheid 
over de oudste heren ontstaat pas na 1160.
De koop van de privileges van de heer Hendrik IV van 
Schoten in 1252 wordt beschouwd als de handeling 
waardoor Breda stadsrechten heeft verkregen. Mogelijks 
kreeg Breda kort na 1200 stadsrechten,  toen Breda 
omwald werd met palissaden voorzien van stenen 
poorten.  In een overeenkomst tussen de hertog van 
Brabant en de heer van Breda uit 1223 wordt in een 
Nederlandse vertaling gesproken over: “De Burgt en 
Stadt van Breda”, de (oorspronkelijke) Latijnse tekst 
luidt echter: "Castrum & Villa", dat juist vertaald burcht 
& boerderij, gehucht of dorp betekent. Op basis hiervan 
lijkt het aannemelijk dat Breda eerst na 1223 
stadsrechten heeft verkregen, waardoor ook het jaar 
1252 weer in aanmerking komt.

Vroeg in de 12e eeuw wordt melding gemaakt van een 
nederzetting met de naam Breda. Door het verkrijgen 
van stadsrechten kregen de Horigen stadse vrijheid. Ze 
waren geen eigendom meer van de Heer van Breda en 
vielen onder het stadsrecht. Breda moest hierdoor ook 
een nieuw rechtscollege vormen. Zo'n rechtscollege 
werd in deze periode de Schepenbank genoemd. Het 
stadsbestuur was verantwoordelijk voor de rechtspraak 
en de uitvoering ervan. 

De Heren van Breda vanaf de late Middeleeuwen
 
Strict genomen moet men tot inde tweede helft van de 
12e eeuw, waarschijnlijk tot ca.1198, spreken van de 
Heren in Breda en daarna van de Heren van Breda. De 
naam Schoten is secundair en een bezitsnaam. nadat zij 
feodale heren van Breda waren geworden, maakten zij 
van Schoten een allodiaal of familieheerlijkheid en 
verbleven er bij voorkeur.
Men moet in hun voorgeslacht ruimte laten voor paren-
telen en allianties,  die banden verklaren met Arnoud I 
van Brabant en het land van Aalst, met de heren van 
Altena en Herlaar, en ook van Villers-Marbais,  Boneffe, 
Jauche en Brunesheim. Stamverwantschap met de 
graven van Leuven-Brabant en de zogen.  graven van 
Strijen is uit te sluiten (Boeren).

De Oudste Heren van Breda

Hadden een uitgestrekt territorium in de loop van de 12e 
eeuw in westelijk Noord-Brabant en de Noorder-
Kempen. Aanvankelijk waren zij niet bevoegd om de 
gronden te ontginnen. De hertogen van Brabant 
dwongen hen vanaf 1198 grote delen van hem in leen te 
nemen. Zij betrokken de abdijen van Villers en 
St.Bernardus in de geschillen tegen hen. 
De eerste met zekerheid vastgestelde heer van Breda en 
Schoten is Hendrik (I) van Brunesheim-Tienen, in 
1116 heer in Groot-Zundert. Van zijn drie kinderen 
wordt hij opgevolgd door Gerard van Breda,  getrouwd 
met Beatrijs van LaRoche, dochter van Hendrik I van 
LaRoche en Mathilde van Limburg.
Een andere zoon, Engelbert van Breda, zeer waarschijn-
lijk ook ‘van Schoten’, is verwant aan het Huis van 
Marbaix en is een medestichter van de abdij van Villers 
(1146). 

Hendrik II van Breda en Schoten, de tweede zoon van 
Gerard volgt zijn broeder Godfried op.  Hij huwde een 
Christina, en kreeg vier zonen, de oudste Godfried II van 
Breda-Schoten. Deze sluit in 1198 een leenverdrag met 
de hertog van Brabant waardoor hij heer van Breda 
wordt. Na zijn dood regeert echtgenote Lutgart van Perk 
met haar zoon Godfried.  Zoon Egidius bezit het land van 
Bergen op Zoom, Nokere en Kruibeke en wordt voogd 
over de wezen van zijn broer Godfried. Hendrik, een 
andere zoon, wordt priester en proost van Celles, later 
domdeken in Utrecht, maar dan geëxcommuniceerd. De 
zusters Sofia en Beatrix huwen respectievelijk Raso IX 
van Gavere-Liedekerke-Chièvres en Arnoud II van 
Wezemael.

CHRONOLOGIE HEREN van BREDA

1167-1187  Hendrik II van Schoten x Christina v. Schoten
1187-1216  Godfried II van Schoten
1216-1227 Godfried III van Schoten 
   x Mathilde v.Bethune
1227-1234  Hendrik III van Schoten
1234-1246  Godfried IV van Schoten
1246-1254  Hendrik IV van Schoten x Elisabeth Berthout
1254-1269  Hendrik V van Schoten x Sofie Berthout
1269-1287  Arnoud van Leuven x Isabella van Schoten
1287-1290  Rasso I van Gavere x Margareta van Edingen
1291-1304  Rasso II van Gavere 
   x Alice v.Hames-Boulare
1306-1312  Rasso III van Gavere, ongehuwd
1313-1318  Filip van Gavere x Sofie van Zottegem
1318-1327  Gerard van Rasseghem 
   x Adelheid van Gavere
1327-1339  Jan III van Brabant
1339-1350  Jan I van Polanen (pandheer)
1350-1378  Jan II van Polanen x Oda van Hoorn
1378-1394  Jan III van Polanen x Odilia van Salm
1394-1404  Hendrik van de Lek x Johanna van Polanen
1404-1442  Engelbrecht I van Nassau  
   x Johanna v.Polanen
1442-1475  Jan IV van Nassau x Maria van Heinsberg
1475-1504  Engelbrecht II van Nassau,  ongehuwd

Godfried III van Breda en Schoten is waarschijnlijk 
meerdere malen getrouwd, althans eens met Mathilde 
van Bethune, zuster van Robrecht van Bethune. Deze 
Mathilde heeft zeker vier huwelijken aangegaan.
Zoon Hendrik III van Breda en Schoten (R.
1227-1234) overlijdt vroeg na de opvolging, waarna 
Godfried IV van Breda en Schoten, zijn broer opvolgt, 
onder voogdij van Robrecht van Bethune. Ook hij 
overlijdt vlug en wordt opgevolgd naar alle waar-
schijnlijkheid door zijn oom de domdeken, nu Hendrik 
IV van Breda en Schoten. Deze huwt dan een Elisabeth 
Berthout (?),  die zal hertrouwen met Pierre de 
Marbais-’s Gravenwezel.
Zij krijgen o.a. een zoon, Hendrik V van Breda en 
Schoten, die zijn vader opvolgt onder de voogdij van 
Raso IX en Sofie. Ook deze overlijdt dan vroeg en laat 
weduwe Sofie Berthout achter zonder kinderen.
Een erfenisregeling met Arnoud van Leuven  laat Sofie 
toe dat zij zich nog vrouw van Schoten mag noemen.

Hendrik IV wordt opgevolgd door zijn zuster Isabella, 
getrouwd met Arnoud van Leuven, voogd van het Land 
van Breda. Ook zij overleden kinderloos (1287),  zodat 
de hertog van Brabant de erfenis verdeelde  tussen de 
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twee erfgenamen. Raso X, als zoon van Raso IX kreeg 
het gebied van de latere baronie van Breda en enkele 
andere heerlijkheden. De jongst gerechtigde Gerard van 
Wezemael verkreeg het gebied van het latere Markiezaat 
van Bergen op Zoom, maar ook o.a. Schoten en 
Merksem.

Het geslacht Brunesheim - Tienen

In 1281 overleed Elisabeth (of Isabella) van Breda, als 
laatste van het geslacht der eerste heren van Breda. In 
1268 was zij de opvolgster geworden van haar 
kinderloos overleden broer, Hendrik V. Elisabeth was 
getrouwd met Arnoud van Leuven, heer van Gaasbeek, 
uit het geslacht der hertogen van Brabant. Arnoud van 
Leuven verkreeg in 1281 het vruchtgebruik, doch vlak 
voor zijn overlijden in 1287 verdeelde de hertog van 
Brabant het gebied in twee nieuwe lenen. Het westelijke 
gedeelte, met Bergen op Zoom als centrum, kwam aan 
de nakomelingen van Beatrix van Breda, die getrouwd 
was met Arnoud van Wesemaele. Het oostelijke 
gedeelte, met Breda als centrum, kwam aan de nako-
melingen van Sophie van Breda, die getrouwd was met 
Rasso van Gavere-Liedekerke. Beatrix en Sophie van 
Breda waren zusters van Godfried III, heer van Breda, 
die de grootvader was van Elisabeth van Breda.

In 1327 verkocht verkocht Gerard van Rasseghem, 
echtgenoot van kleindochter, Adelise, van de hiervoor 
genoemde Rasso van Gaveren, de heerlijkheid Breda aan 
de hertog van Brabant, Jan I. In beginsel bleef de hertog 
tot 1339 in het bezit van de heerlijkheid. Toen gaf hij het 
vrucht-gebruik aan Willem van Duivenvoorde, een 
Hollands edelman uit het geslacht der Wassenaers en een 
van de belangrijkste financiers uit die tijd.  Vermindering 
van inkomsten aan de ene kant en een stijging der 
schulden anderzijds, hebben tot deze overgang geleid. 
De eigendomsrechten zelf verkocht de hertog in 1350 
aan Willem's neef,  Jan van Polanen. Na de dood van 
Willem van Duivenvoorde in 1353 kwam de heerlijkheid 
in het volle genot van Jan van Polanen. Het was tenslotte 
de kleindochter van Jan van Polanen, Johanna, die door 
haar huwelijk met Engelbrecht van Nassau in 1404 Stad 
en Land van Breda in het Nassause huis overbracht. Met 
dit huwelijk begon de feitelijke opkomst van dit Duitse 
geslacht in de Nederlanden.

Bergen op Zoom

De eerste bewoning in het gebied rondom Bergen op 
Zoom dateert van de 12e eeuw. Behalve een tiental 
oorkonden uit de periode tot 1180, is weinig geschreven 
tekst bekend.  De naam "Bergen" treft men voor het eerst 
aan in een akte uit 1219. 
Tot 1287 behoort het land van Bergen op Zoom aan de 
heerlijkheid Breda.  De heren die vanaf de 12e eeuw het 
gezag uitoefenden over die heerlijkheid zijn achtereen-
volgens Gerard van Breda omstreeks 1125, Godfried I 
van Breda, kinderloos overleden omstreeks 1160 en 
Hendrik II van Breda. De opvolging in de heerlijkheid 
Breda ging verder met Godfried II van Breda, gehuwd 
met Ludgard van Perk,  Godfried III van Breda, 
overleden in 1227 en gehuwd met Mathilde van 
Bethune, Godfried IV, in 1246 opgevolgd door zijn broer 
Hendrik IV. Deze laatste werd opgevolgd door zijn zoon 
Hendrik V, overleden in 1268 en die gehuwd was met 

Sophia Berthout. Hendrik V werd opgevolgd door zijn 
zuster Elisabeth, die in 1268 huwde met Arnoud van 
Leuven, heer van Gaasbeek. Hij was familie van de 
hertog van Brabant. Elisabeth en Arnoud kregen geen 
kinderen.

Al vóór het overlijden van Elisabeth en Arnoud 
ontbrandt in 1281 de strijd om hun opvolging.  Gegadigd 
zijn hierin Rasso van Gavere-Liedekerke en Gerard van 
Wezemaal. Hertog Jan I van Brabant regelt in een akte 
gedateerd 22 juni 1287 globaal de verdeling van de 
heerlijkheid Breda. Rasso van Gavere-Liedekerke kreeg 
toegewezen het gebied dat later globaal overeen zou 
komen met de Baronie van Breda, met uitzondering van 
het dorp Dongen en Gerard van Wezemaal verkreeg 
Bergen op Zoom met omgeving,  het dorp Wouw en de 
heerlijkheden Woensdrecht en Ossendrecht en de daarbij 
behorende woeste gronden. 
Gerard van Wezemaal (°c1253), is de zoon van Arnoud 
II van Wezemaal en van Beatrijs van Breda. Na 1287 
legde Gerard zich geheel toe op het bestuur van de 
heerlijkheid Bergen op Zoom. Gerard van Wezemaal 
overleed rond het einde van 1308. De naam van zijn 
echtgenote is niet bekend. De namen van drie van zijn 
kinderen zijn: Arnoud (Arnold), Gerard, de latere heer 
van Schoten en Merksem, overleden omstreeks 1348, 
Godfried, de latere heer van Sluizen (bij Tienen).
Omdat de verdeling door hertog Jan I in 1287 niet exact 
in de acte werd aangegeven, moest de heer van Bergen 
op Zoom tot zo ongeveer het jaar 1533 strijd leveren 
over heerlijkheidsrechten, zoals de heffing van cijnzen 
en tienden en de uitoefening van de rechtsmacht, met 
onder meer: de heer van Breda, de hertog van Brabant, 
de heer van Hoogstraten, de heer van Zevenbergen, de 
abdij van Sint Michiels te Antwerpen, de abdij van 
Tongerlo, de abdij van Sint Bernaards aan de Scheldeen 
de graven van Holland en Zeeland.
(Vrij naar http://www.belet.nl/waar5.htm)

Vanwege de gemeenschappelijke voorgeschiedenis van 
de oorspronkelijke heerlijkheden Breda en Bergen op 
Zoom, willen we even kort stil staan bij de geslachten, 
die zich heer (en later markies) van Bergen op Zoom 
mochten noemen.

Het geslacht Van Boutershem

Boutersem was de bakermat van een hele stam van 
heren, die rang namen onder de vazallen van de hertogen 
van Brabant; de heren van Boutersem zijn gekend van de 
XIIe eeuw af en men leest hun namen als getuigen in 
talrijke keuren van de hertogen
Vanaf 1126 komt deze ministerialen-familie te 
voorschijn, met goederen rond Boutersem en Kortrijk-
Dutsel. Rond 1300 ging dit verlorenmaar de familie zal 
in de 14e eeuw opnieuw enige rol spelen door het 
verwerven van Bergen-op-Zoom. Stierf in 1430 uit met 
Johanna van Boutershem, erfdochter van Bergen op 
Zoom. Zij was in 1418 getrouwd met Jan de Glymes.

 Familie van Dongelberg

Genaamd naar een dorp in Waals-Brabant was de familie 
gegoed in de streek van Gemdenaken, in het Brussels, in 
het graafschjap Henegouwen en in het Tiense.De familie 
verdwijnt uit de bronnen tot 1281. Ingelram van Perwez 
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komt in 1247 op het voorplan, maar later avllen alle 
bezittingen in handen van de hertogen. Jan II zal in 1303 
zijn bastaardbroer Jan Meeuwe belenen met deze 
goederen, wat de oorsprong wordt van de Glymes.

Het geslacht De Glymes

Een bastaardtak uit het geslacht der hertogen van 
Brabant, die wordt gesplitst in verschillende takken. Het 
geslacht sterft uit in 1769. De tak van de heren, later 
Markiezen, van Bergen op Zoom sterft uit in 1561, met 
Mencia als laatste markiezin uit het geslacht de Glymes. 
Zij was getrouwd met Johan van Merode, Vrijheer van 
Petershem. Hun dochter Maria Margareta, overleden in 
1588, was getrouwd met Jan van Wittem. Vanwege de 
staatkundige omstandigheden in de zestiende en 
zeventiende eeuw verwisselde het bezit van het 
markiezaat nogal vaak. Tussen 1577 en 1698 kennen we 
twaalf markiezen en markiezinnen van Bergen op Zoom, 
die uit vijf verschillende geslachten stammen. In 
dezelfde periode kent Breda slechts zes baronnen van 
Breda, stammend uit een geslacht, Nassau.

Van Duivenvoorde - Polanen

Het geslacht Duivenvoorde is een tak van het adellijke, 
uit Holland afkomstig geslacht van de heren van 
Wassenaer. Het ontleent zijn naam aan het kasteel 
Duivenvoorde, een riddergoed onder Voorburg, dat in 
1226 door Diederik van Wassenaer aan zijn broer Filip 
in leen werd gegeven. Het werd later gesplitst in 
verschillende takken, waaronder de huidige baronnen en 
rijksgraven van Wassenaer. Verschillende leden kozen in 
de zestiende eeuw de zijde van de Opstand. De 
hierboven genoemde Willem van Duivenvoorde was een 
bastaard-zoon van Filip van Duivenvoorde, een klein-
zoon van de eerste Filip van Wassenaer, heer van 
Duivenvoorde. Willem wordt ook wel Snickerieme 
genoemd en aan hem dankt Oosterhout het kasteel 
Strijen in Oosterhout, waarvan nu nog een stukje van 
een hoektoren overblijft.
In 1404 huwde de erfdochter van Breda uit het geslacht 
van Polanen, Johanna, met de Duitse graaf Engelbrecht 
van Nassau. Met dit huwelijk begon de opkomst van het 
huis Nassau in de Nederlanden. 

Tilburg3 

Uit de Merovingische tijd, zijn wel sporen terugge-
vonden zij het dan alleen de grondsporen van 
nederzettingen. Van kort daarna (709 n. Chr.) dateert de 
schenkingsakte van hoeven in het naburige Alphen aan 
Sint Willibrord, die opgemaakt werd in 'Tilliburgis'.

Deze plaatsaanduiding bevat een meervoudsvorm van 
het woord 'burgus', wat erop wijst dat hier waarschijnlijk 
een groter rechtsgebied binnen de Karolingische gouw 
Taxandria is bedoeld dan het huidige grondgebied van 
Tilburg. Dat klopt met het feit, dat nog tot in de 14e 
eeuw de toenmalige verzameling kleine nederzettingen 
tussen de twee ‘Leij’ genoemde riviertjes werd 
aangeduid met 'West-Tilburg' ter onderscheiding van 

'Oost-Tilburg', het tegenwoordige Oisterwijk met Berkel, 
Udenhout en Helvoirt. 
In Oisterwijk stond ook een versterkt huis dat 
toebehoord moet hebben aan de eerste heren van Tilburg 
uit het geslacht der ‘Giselberten’. Diezelfde familie, van 
oorsprong waarschijnlijk afkomstig uit de buurt van de 
Zuid-Brabantse plaats Landen, waar vanouds één der 
kernen van het Karolingische ‘huisgoed’ lag, bezat in 
West-Tilburg het goed ‘Ter Rijt’.  Aan de noordelijke 
grens van dat domein, waar nu de Heikese kerk staat, 
werd een aan de heilige Dionysius toegewijde kapel 
gesticht, die de parochiekerk van Tilburg is geworden.

De oudste heren van Tilburg hadden hun positie waar-
schijnlijk nog te danken aan de versnippering van het 
Karolingische Rijk mede als gevolg van het leenstelsel. 
Een aantal van de nieuwe machthebbers gelukte het om 
hun gebied te vergroten. Zo ook de graven van Leuven, 
die hun invloedsfeer steeds verder naar het noorden 
uitbreidden,  waardoor het hertogdom Brabant ontstond. 
Hertog Hendrik I stichtte op het einde van de 12e eeuw 
de stad 's-Hertogenbosch,  waaromheen een goed georga-
niseerd bestuursdistrict, de Meierij, werd gevormd.
Dit ging hier en daar zeker ten koste van de kleinere 
machthebbers,  zoals de heren van Tilburg. De hertog had 
al in 1222 de burcht van (Oost)-Tilburg verworven. Heel 
handig gebruikte hij vervolgens zijn functie van voogd 
over de pas gestichte Norbertijnerabdijen om via door 
hem geïnspireerde schenkingen door de heren van 
Tilburg of hun afstammelingen aan de abdij van 
Tongerlo greep te krijgen op het Tilburgs gebied.

De gezamenlijke inwoners van de dorpen Tilburg en 
Goirle verwierven in 1329 door koop van de hertog het 
gemeenschappelijk gebruiksrecht van de woeste 
gronden: de 'gemeint'. In 1342 verleende hertog Jan III 
aan 'zijn mannen' van Tilburg en Goirle het recht om in 
eigen kring recht te spreken.

Hertogin Johanna zag zich echter in 1387 door geld-
gebrek gedwongen om de twee dorpen te verpanden aan 
de toenmalige hoogschout van de Meierij, Paulus van 
Haestrecht. Diens gelijknamige kleinzoon kreeg van 
hertog Filip de Goede het recht om voortaan de zeven 
schepenen, vijf voor Tilburg en twee voor Goirle, te 
benoemen. Die nieuwe heren hadden inmiddels een 
ander versterkt onderkomen in Tilburg verworven: de 
zogenaamde 'stenen camer' of wel het kasteel aan de 
Hasselt.
Daar resideerden zij bij tijd en wijle zelf en van daaruit 
werden hun rechten en goederen beheerd door hun 
rentmeesters,  functie die herhaaldelijk samenging met 
die van schout van de heerlijkheid. Noch de hertogen 
van Brabant noch hun rechtsopvolgers uit het 
Bourgondische en Habsburgse huis hebben ooit het 
onderpand voor hun lening kunnen inlossen. Uiteindelijk 
kon de toenmalige heer, Adriaan van Malsen, in 1612 de 
heerlijkheid door koop in volle eigendom verwerven.

De Familie van Wezemael

Deze ministeriale familie wordt voor het eerst gemeld 
rond 1170 en verzamelde een heel patrimonium in 
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enkele generaties enwel in het Hageland, de Zuider-
kempen en in West-Brabant. Zij pogen vooral 
kerkelijken domeinen te bemachtigen. Een huwelijk met 
de erfdochter van Breda brengt een stabiliteit teweeg, 
maar in 1270 komt het familie-hoofd in opstand en het 
patrimonium wordt verdeeld onder vier rechtheb-
benden.een tweetal hiervan zullen dit later proberen te 
herstellen.
De Familie van Wezemael wordt een eerste maal 
vermeld in 1170 bij naam van Arnold I. Hij wordt 
herhaaldelijk genoemd als getuige bij oorkonden van 
hertog Godfried III.  Hij slaagt er ook in, evenals zijn 
zoon Arnold II, een beduidend patrimonium te vergaren. 
Zij maken hun fortuin in dienst van de hertogen en 
bereiken een zeker aanzien. Arnold I vergezelde hertog 
Godfried III op kruistocht en werd later seneschalk, zelfs 
maarschalk van Brabant.
Arnold II kan adellijke dames huwen, achtereenvolgens 
Beatrijs van Breda en later Aleidis van Brabant, een 
dochter van hertog Hendrik II. 
Arnold III had blijkbaar nog meer ambities, maar moest 
zich toch gewonnen geven onder andere eerst toen 
hertogin Aleidis van Bourgondië zelf voogdes werd van 
haar minderjarige kinderen (1261) en later tegenover 
Wouter VII van Berthout (1266). Zijn aanzien was fors 
gedaald en hij ging dan zowat op zwerftocht (1270) 
zoals in Palestina en aan het Franse hof, waar hij zelfs 
diplomaat en hofmeester werd voor Filip de Schone 
(1290). Hij overleed in 1291.

De jongere broer van Arnold III,  Godfried nam het 
bestuur over, maar overleed kort daarop. Arnold III had 
een belangrijke financiële put achtergelaten, en de 
weduwe en Godfried kwamen er nagenoeg niet uit. De 
verdeling van het domein tussen de vier rechthebbenden 
maakten het probleem nog nijpender.

Godfried en Arnold IV behielden Wezemael, een her-
toglijk leen,  de Utrechtse pachtgronden ten Noorden van 
de Nete en de Nijvelse goederen rond Wambeek en in 
Duffel. Gerard I, de jongere broer, erfde langs moeders-
zijde samen met neef Rasso VII van Gavere het Land 
van Breda, een Brabants leen. Ook nam Gerard I de 
kapittel-goederen ten Zuiden van de Nete,  hetzij grosso-
modo Herselt en Ramsel.  In 1287 erft hij het Land van 
Bergen op Zoom, afgesplitst van het Land van Breda, 
want inmiddels waren deze heren afgestorven. Het is 
niet bekend hoe hij dit overerfde.
Frank, een natuurlijke zoon van Arnold II, werd heer van 
Wijer in het graafschap Loon, waarschijnlijk door een 
huwelijk, en verkreeg ook Hoeleden. Margareta (een 
zus, dochter of nicht van Godfried) erfde goederen te 
Oplinter en Perk. Via haar kwamen deze domeinen in het 
bezit van de families van Heverlee en Boutersem.

Arnold III wordt opgevolgd achtereenvolgens door 
Arnold IV (1272-1303), Arnold V (1302-1317), Willem I 
(1317-n1355) en Willem II (n1355-1372). Tijdens hun 
bewind wijzigde het patrimonium nauwelijks of niet,  en 
zij hadden zelfs alle moeite om dit te handhaven, 
getuigen daarvan de vele en herhaalde financiële 
conflicten. Ook sloegen zij enige munt uit hun militair 
‘dienstbetoon’ zowel voor de hertog van Brabant als 
voor vreeemde vorsten.
Ook Willem II, gehuwd met Catharina van Persijn van 
Waterland, had financiële problemen. Hij overleed 

zonder erfgenamen en werd als heer van Wezemael 
opgevolgd door zijn jongere broer Jan I. Blijkbaar wat 
energieker kon hij zich terug wat opwerken aan het hof 
van de hertog, samen met andere brabantse edelen. Na 
de dood van hertog Wenceslas (1383) kon Jan I terug 
wat invloed verkrijgen in het bestuur van Brabant, en 
was zelfs zeer aktief.  Hij bracht het na de dood van 
hertog Antoon te Azincourt tot lid van de regentschaps-
raad (1415). Inmiddels kon hij het patrimonium wat 
uitbreiden,  door aankoop van o.a. Fallais, Herselt en 
Ramsel. Hij overleed in 1417 en werd opgevolgd door 
zijn tweede zoon Jan II, daar de oudste, Willem III,  reeds 
was overleden.

Jan I was gehuwd met Ida van Ranst,  doch dit huwelijk 
bleef kinderloos. Haar eerste echtgenoot zou zijn 
gesneuveld in de Slag van Basweiler. Toch huwde hij 
dan Johanna van Bauffremont, van wie hij 4 kinderen 
kreeg. Naaste familieleden beschuldigden hem van 
bigamie, zodat hij zijn kinderen moest beschermen en 
begoeden met enkele domeinen. Zo kocht hij Rummen. 
Zijn dochter huwde Hendrik van Diest,  heer van 
Rivieren. Jan II huwde de rijke erfdochter van Daniel 
van Bouchout en kreeg het domein van Fallais. Deze 
dochter,  Johanna van Bouchout, had grote domeinen ten 
Noord-Westen van Brussel, met name Bouchout tussen 
Wemmel en Meise, de heerlijkheid Humbeek en nog 
vele andere domeinen in de omgeving en in de Kempen.

De bezittingen van de Familie van Wezemael rond 1300 
(uit Van Ermen)

Nadien werd hij uit de hertogelijke raad gestoten. Toch 
slaagde hij er in het Land van Mechelen af te dwingen 
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van Jan van Arkel, de erfgenaam der Berthout’s, dit wel 
enigzins met de hulp van hertog Jan IV in 1428. 
Vele conflicten met andere edelen en tegenstanders 
deden hem alle krediet verliezen en zijn fortuin stortte in 
elkaar. Wat later scheidde zijn vrouw Johanna van hem 
wegens overspel. Een aantal goederen werden hem 
ontnomen. In 1441 diende Jan II Mechelen terug af te 
staan aan Willem van Egmond, erfgenaam van Jan van 
Arkel.
Op het einde kreeg hij zelfs Mechelen terug, dat 
onmiddelijk werd opgekocht door hertog Filip de Goede, 
die het beloofde aan diens aartsrivaal de familie DeCroÿ.
Na zijn dood waren vele partijen gegadigd om zijn 
goederen op te eisen, doch het duurde ongeveer een 
kwart eeuw alvorens ze tot een bevredigend akkoord 
kwamen. Dit vlaams geslacht stierf in 1474 uit met 
Johanna van Wesemaele. De heerlijkheid kwam toen aan 
het geslacht van de Merode. Een andere tak bezat de 
heerlijkheid Bergen op Zoom. De erfdochter van deze 
tak was Maria van Wezemael. Door haar huwelijk met 
Hendrik van Boutershem, kwam de heerlijkheid aan dit 
geslacht.  Zij overleed in 1390.

Het geslacht van Gavere - Liedekerke

De familie van Gavere komt voor het eerst voor in de 
dokumenten in het begin van de 10e eeuw. Merkwaardig 
is de onomastiek die een opvolging aanwijst van vader 
op zoon met de namm Rasso, wat de historici soms wel 
op het verkeerde been zette.
Ze beheerden een progressief groter gebied tussen de 
Schelde en de Dender en hadden een eerder rustige 
verhou-ding met hun gebuur het Land van Aalst.  Zij 
hadden een kasteel op de linker oever van de Schelde dat 
vroeg ingeschakeld werd in het marken-verdediging-
systeem.
Van oudsher waren het trouwe vazals van de graven van 
Vlaanderen die vroeg het gebied annexeerden, binnen 
wat Rijks-Vlaanderen wordt genoemd. De politiek van 
een zekere onafhankelijkheid was bedoeld deze heren 
beter aan zich te binden. Na het verdrag van Melun 
werd de politieke keuze bemoeilijkt door de toenemende 
invloed en morele dwang van de Franse koningen.
In het jaar 1218, na het overlijden van RassoV, gebeurde 
een partitie van het Land van Gavere, waarbij enkel 
Chièvres overging naar de zoon van de eerstgeborene, 
die reeds was overleden, terwijl Gavere zelf naar de 
tweede zoon overging. Dit geschiedde waarschijnlijk 
omdat de zoon nog minderjarig was. In 1241verschoof 
Gavere terug naar de rechtstreekse lijn. Hierdoor kwam 
Gavere niet aan het huis van Breda.
Door het huwelijk van dochter-erfgename Beatrijs van 
Gavere, ging Gavere over naar ‘franse’ handen, het huis 
van Laval, dat dan in de politieke contekst werd 
beschouwd als ‘vijandig’.

Rasso van Gavere werd de eerste heer van Breda uit dit 
geslacht, dat uit Vlaanderen afkomstig was. Het behoort 
tot de oude Vlaams - Henegouwse adel en een tak 
behoorde tot 1832 ook tot de Nederlandse adel, toen het 
uitstierf. De heerlijkheid Gavere kwam in het bezit van 
een neef van bovengenoemde Rasso van Gavere.  Toen 
die tak in 1315 uitstierf, kwam Gavere aan de graven 
van Laval uit het geslacht der heren van Montmorency. 
In de 16e eeuw werd het gekocht door een zijtak van de 
familie Luxemburg en na drie generaties aan de familie 

Egmond. Lamoral van Egmond die door de hertog van 
Alva werd gehalsrecht, was een heer van Gavere.
De heerlijkheid Liedekerke kwam vervolgens in het 
bezit van een andere tak van het geslacht van Gavere, de 
heren van Herzeele en Aspelaere. Nazaten van dit 
geslacht zijn de belgische graven van Liedekerke. 

Daelhem

Aan de samenvloeiïng van de Bolland en de Bewinne 
bevindt zich de ruïne van het slot van Daelhem.
Voor 1243 was het bezit van de heren van Hochstade, 
waarna het overging naar de hertogen van Brabant.
In 1101 zijn bekend, uit dokumenten, een Willem van 
Daelhem (w.1101-1128) en zijn zoon Conradus van 
Daelhem (w.1143-1152). Deze Heren waren waarschijn-
lijk enkel ‘ministeriales’ ten dienst van Gerardus I van 
Hochstade. Willem van Daelhem was ook vermeld als 
Willem van Mheer, een gebied in het graafschap 
Daelhem, die het allodium Meer omvatte. Ook bezat 
deze ‘een derde van een thiende’  te Gulpen, een 
allodium van O.L.Vrouw van Aken. De voogden hiervan 
waren de heren van Wassenberg en de graven van 
Hochstade. Vanaf 1166 is Daelhem zeker een bezit van 
Hochstade.

P.C.Boeren voert aan dat het slot van Daelhem gebouwd 
werd door Paltsgraaf Herman II in 1076, die het als 
erfdeel had gekregen. Herman II overleed kinderloos en 
Daelhem is dan overgegaan naar een bloedverwant 
Gerhard I van Hochstade, paltsgraaf en broer van 
paltsgraaf   Hendrik II van Laach.

Op te merken valt dat Cono,  graaf van Montaigu, in dat 
slot op bezoek was in 1106 en er aldaar overleed. Hij 
was de zoon van Ermengardis (van een paltsgrafelijk 
geslacht) waarvan de vader Herman heette en een andere 
zoon Herman had. Dit gebied is dan waarschijnlijk een 
allodiaaal bezit geweest van een Rijnlandse paltsgraaf, 
een erfenis van de Ansfrieden of van de Rijnlandse palts-
graven. De rol van Ermengardis werd elders besproken 
(Hoofdstuk Flamenses).

De Heerlijkheid Diest

Deze familie wordt opgemerkt op het einde van de 11e 
eeuw. Zij poogden zich te onttrekken aan de 
overheersing door de hertogen door de heerlijkheid over 
te dragen in leen aan de aartsbisschop van Keulen.  Toch 
bleven de hertogen van Brabant zich met hen bemoien, 
vooral langs de poorters die een vrijgheidskeure 
bekwamen in 1229. Toch kwamen de heren meer en 
meer onder invloed van Brabnt.  Zo streden Arnold VII 
van Diest en zijn zoon Gerard, samen met Arnold van 
Zelem in 1288 samen met Brabant in de Slag van 
Woeringen. 

Hoewel gelegen in Brabant zijn er duidelijke aanwij-
zingen dat deze op het einde van de 12e eeuw onder-
horig was aan de aartsbisschop van Keulen na 
aanvankelijk een allodium te zijn geweest van de graven 
van Loon. Aartsbisschop Filip van Heinsberg (R.
1168-1191) heeft Diest aangekocht in het kader van zijn 
expansie-politiek.
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Een aantal dokumenten bevatten de handtekening van 
een Gerard van Diest, zeer waarschijnlijk de jongste 
broer van Arnould II.

Meldenswaard is dat wanneer aartsbisschop Koenraad 
van Hochstade in gevangenschap geraakt van Willem 
IV van Jülich, Arnould IV van Diest pleit voor zijn 
vrijlating, wat de afhankelijkheid van Keulen bevestigt. 
Wel gaat Arnould IV later in dienst van de graven van 
Jülich. Opvallend is ook dat in 1288 bij de slag van 
Woeringen, Arnould V vecht met de brabanders tegen de 
aartsbisschop van Keulen.

Chronologie van de Heren van Diest

m 1099   Otto
m1135  Arnould I, †c1145, zoon van de vorige
1145-1200  Arnould II, †c1200, zoon
1200-1230 Arnould III, zoon
1230-1258 Arnould IV, zoon
1258-1296 Arnould V, zoon
1296-1333 Gerard , zoon
1333-1340 Jan, tweede zoon, bisschop v.Utrecht
1340-1349 Thomas I, zoon
1349-1385 Hendrik, zoon
1385-1432 Thomas II, zoon
1432-1455 Johanna I, dochter
1455-1472 Johanna II, dochter
1472-1479 Jan van Nassau
1479-1495 Willem van Jülich
1495-1504 Engelbert van Nassau

Dochter Johanna I neemt het bestuur in 1432 over, aan-
vankelijk onder voogdij van Jan van Hoorn. Zij huwt Jan 
van Loon, heer van Heinsberg en doet afstand in 1455 
aan haar dochter Johanna II. Deze huwt met Jan van 
Nassau, graaf van Saarbrücken (†1472). Zij hebben twee 
dochters waarvan Elisabeth van Nassau-Saarbrücken 
(1459-1479) in 1472 het bestuur overneemt. Zij huwt 
Willem IV van Jülich (1455-1511). Deze doet in 1495 
met Engelbert van Nassau een uitwisseling van Diest, 
Zichem en Zeelhem voor Millen, Gangelt en 
Waldfeucht. Het huis van Nassau regeert alleszins tot 
1751. (De Stubler)

De heren  van CUYCK

De Heren van Cuyck komen van oorsprong uit de 
Betuwe (Teisterbant). Vanaf de 11e eeuw zijn zij 
‘historisch aantoonbaar’. Zij hadden veel bezittingen en 
nauwe banden met de graven van Holland, Gelre en 
Vlaanderen, de Hertog van Brabant, de Koning van 
Engeland en de bisschoppen van Keulen en Utrecht. 
De naam Cuyck (Kuyc) wordt voor het eerst in 1096 in 
een oorkonde vermeld bij Hendrik (Henricus), zoon van 
Herman van Malsen. Met dit ‘Malsen’ wordt het 
huidige Geldermalsen bedoeld. Een hypothetische 
afstamming is die via de vader van Hendrik, Herman 
van Malsen en zou teruglopen tot Unroch, graaf van 
Teisterbant (c950 - c1015). Het is niet duidelijk of 
Hendrik I al in Cuyck woonde, maar voor zijn zoon 
Herman is het zeker. 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 Cuyck gebruikten.

Floris de Zwarte had zijn zinnen gezet op mevrouw 
Heilwig van Rode-Kuyck, dochter van Arnold van Rode 
en Aleidis van Cuyck. Zij weigerde evenwel hierop in te 
gaan, maar Floris drong aan. Uiteindelijk werd Floris 
vermoord op 26 oktober 1133, door twee van haar 
broers, Godfried en Herman, in de nabijheid van 
Utrecht. Keizer Lotharius, familie langs moederszijde 
van Floris, en de Hollandse graaf Dirk VI waren 
hierover verbolgen en lieten wraak nemen. Naast allerlei 
verwoestingen in het Land van Cuyck zelf, lieten zij  in 
1133 het kasteel te Cuyck met de grond gelijk maken. 
Godfried en Herman werden verbannen. Na de dood van 
de keizer op 3 december 1137 konden zij terugkeren. Zij 
bouwden een nieuw kasteel te Grave. Zij werden later 
leenmanen van de graaf van Holland na een verzoening.
Van groot belang voor het Land van Cuyck was Heer Jan 
I van Cuijk. Hij ‘regeerde’ van 1265 tot 1308 en verbleef 
meestal op zijn kasteel in Grave. Jan I van Cuyck nam 
deel aan veel veldtochten in de omgeving, waaronder de 
slag bij Woeringen in 1288. Hij vocht aan de kant van 
Hertog Jan van Brabant. Ook nam hij deel aan de 
Guldensporenslag bij Kortrijk in 1302. Jan I van Cuyck 
was ook de stichter van het Graafse Sint Catharina-
gasthuis. Het bestuur van het Land van Cuyck zetelde in 
Grave. De Hoofdbank (het huis voor onder andere 
rechtspraak) bleef  in Cuyck.
 
In 1323 verkoopt Otto van Cuyck zijn allodium aan Jan 
III die het onmiddelijk terug in leen geeft. Jan IV, heer 
van Cuyck, overlijdt in 1382 zonder kinderen. Twee 
personen strijden om de successie,  met name zijn kozijn 
Jan van Cuyck, heer van Hoogstraten en hun beider oom 
Wezemaar van Cuyck,  heer van Meteren en Malsen. 
De laatste haalt het en wordt beleend met Cuyck. De 
stad Grave ging evenwel naar Gelre over.
Na de dood van Wenceslas is het oorlog tussen Brabant 
en Gelre. De heer van Cuyck houdt zich zoveel mogelijk 
afzijdig. Vergeefs blijft Brabant de stad Grave opeisen.
Bij het overlijden van Wenemar van Cuyck in 1390 werd 
hij opgevolgd door zijn zoon Jan, die aanbleef tot zijn 
dood in 1394. Cuyck en Grave kwam dan aan diens zus 
Johanna van Cuyck, die deze beiden afstond aan 
Willem I van Gelre.
In 1356 schonk keizer Karel IV de rechten over Cuyck 
aan zijn broer Wenceslas. Later werd keizer Karel V 
hertog van Gelre en verbond Grave en Cuyck aan het 
hertogdom Brabant in 1550. Grave en Cuyck werden 
ingedeeld in het kwartier van ‘s Hertogenbos. 
(Uyttebrouck)

In de 14e eeuw werd het Land van Cuyck ingelijfd bij 
het Hertogdom Brabant.  Aan het einde van diezelfde 
eeuw werd het Land van Cuyck verkocht aan Willem 
van Jülich, hertog van Gelre. Een deel van het huidige 
Land van Cuyck, Oeffelt, Sint Anthonis en Boxmeer, 
zijn in de vijftiende eeuw onderdeel geworden van het 
Duitse Hertogdom Kleve.
In de 15e eeuw werd het Gelders gedeelte van het Land 
van Cuyck weer bij het Hertogdom Brabant ingedeeld.

Het Markiezaat van Herentals

Door het Verdrag van Ath  in 1357 kwam de stad 
Antwerpen, samen met een aantal omliggende 
gemeenten, aan de graaf van Vlaanderen. Integenstelling 
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tot Mechelen dat integraal overging naar Vlaanderen, 
bleef Antwerpen in principe van Brabant en wel in leen. 
Toch deelde Antwerpen niet meer in de vergaderingen 
der Standen. het markiezaat van Antwerpen zonder 
Antwerpen werd het markiezaat van Herentals, met 
deze laatste als hoofdplaats van nu genoemd het Land 
van Rijen. In 1405, bij de dood van Margareta van 
Male, wordt Antoon, de tweede zoon heer van 
Antwerpen, dat alzo enigzins terug aan Brabant komt. 
Dit wordt definitief wanneer Antoon hertog van 
Bourgondië wordt.

De Heerlijkheid Turnhout

Dit gebied ook werd afgeplitst van het markgraafschap 
Antwerpen. Eén van de dochters van hertog Jan III, 
Maria, was gehuwd met Reinout III van Gelre. Bij haar 
huwelijk kreeg zij een bruidschat van 70.000 ‘royalen’, 
waarvan de de helft werd gestort en voor de andere helft 
de nieuwe heerlijkheid Turnhout, met een aantal 
omgevende dorpen, werd gevormd en haar geschonken 
‘in franchise’.
De successie-oorlog van 1356-57 leidde tot een 
wijziging. Hertogin Johanna, om de goede gunsten van 
Maria te bekomen, wijzigde in 1356 het goed in een 
leen. Maria werd dan dame van Turnhout ten erfelijken 
titel.  De heerlijkheid was dan niet meer onderworpen 
aan Brabant, noch van Herentals. Zij onderging wel de 
tribulaties in verband met de gebeurtenissen in Gelre. 
Maria overleed zonder kinderen en Turnhout kwam dan 
op 1 maart 1399 terug aan Brabant.
In 1545 werd het land en de vrijheid van Turnhout door 
keizer Karel V voor het leven geschonken aan zijn 

zuster, de Koningin-weduwe Maria van Hongarije, uit 
dankbaarheid voor de toegewijde gouvernante.
De volgende jaren liet zij kasteel en park herinrichten tot 
een lustverblijf met exotische planten, zeldzame vogel-
soorten en een marmeren fontein, gebeeldhouwd door 
Jacques du Broeucq.  Haar geroemde "Libreye" en  
gobelin-verzameling kwamen het slot-interieur ver-
rijken. Meestal genoot zij het gezelschap van haar 
ongelukkige zuster Elonora, gewezen koningin van 
Frankrijk. Toen ze in 1555 uit de Nederlanden wegging, 
betekende dat voor Turnhout het afscheid aan een 
vorstelijk verleden en het verval van de aloude burcht.

De Heerlijkheid Herstal

Herstal was van oudsher een bezit van Brabant. In 1147 
wordt Godfried III van Leuven gemeld als heer van 
Herstal.
Bij de dood van Hendrik I van Brabant in 1235 werd 
Herstal in apanage gegeven aan Godfried van Leuven, 
de tweede zoon van Hendrik I.
Alsdan ging het als brabants leen over aan het huis van 
Hoorn.  Johanna en Wenceslas vroegen op 5 oktober 
1367 aan de kasteelheer van Valkenburg, Renier van 
Berneau, de heerlijkheid in beslag te nemen, daar Jan 
van Polanen, heer van de Leck en Breda een 
schuldenlast had. Dirk van Hoorn, heer van Perwijs en 
Herstal, verkocht het daarom op 13 januari 1369 aan 
ridder Jan van Gonsoncourt voor 10.361 ‘moutons’, 
met de goedkeuring van Johanna.
Vandan af bleef Hoei in handen van opeenvolgende 
generaties en geslachten, waarvan de DeCroÿ in het 
midden van de 15e eeuw en later de Nassau’s.

(www.engelfriet.net)

Keerbergen

In de Historische Atlas van België (Van der Essen), 
wordt op de kaart van de 11e eeuw, Keerbergen getekend 
als een enclave van het prinsbisdom Luik in het 
graafschap Leuven. Dit is het oudste gekende document 
waarin Keerbergen, als "Chierberghe" vermeld wordt, 

een akte van schenking gedaan door de heer van 
Incourt aan de bisschop van Luik in 1036.

Hoe ze is overgegaan in het bezit van wereldlijke heren, 
de machtige Berthouts4 van Grimbergen en Mechelen, 
kan men slechts gissen, doch zij konden als voogden van 
de geestelijke heren te Mechelen en omgeving, gingen 
deze potentaten, in het bezit van de werkelijke macht, de 
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kans zien om stilaan hun opdrachtgevers ook juridisch 
als heren en eigenaars te vervangen. Gedurende  de 
volgende eeuwen was steeds één of andere Berthout heer 
van Keerbergen.
De eerste met naam genoemde was Gillis met de 
Baard,  omstreeks 1200, die tevens kamerheer van 
Vlaanderen was door zijn vrouw Katharina van Belle/
Bailleul. Hij speelde een Europese rol en nam deel aan 
de Kruistochten. 
Vanuit Damiette in Egypte deed hij schenkingen aan de 
pas gestichte Orde van Duitse Ridders (Pitzemburg) te 
Mechelen en bracht zijn laatste jaren door als 
eenvoudige broeder in deze gemeenschap. Na verloop 
van jaren werd een Berthout, Jan II, ook heer van 
Helmond in Noord-Brabant.
Stilaan vervreemdden zijn opvolgers van Keerbergen: op 
het einde van de vijftiende eeuw was de heerlijkheid in 
de handen van een aangetrouwde tak, die van 
Cortenbach,  en kwam gedurende de paar volgende 
eeuwen in het bezit van allerlei families, om ten slotte 
een bijna roemloos einde te kennen in het begin van de 
achttiende eeuw: met al de rechten en voorrechten van 
de heer wordt ze gewoon verkocht door de "edele 
Vrouwe Anne Marie d'Oyenbrugghe Duras, gravin 
van Berlo" voor minder dan twintigduizend gulden. In 
de laatste eeuwen van haar bestaan was de heerlijkheid 
niets meer dan een wingewest, beheerd door een 
rentmeester, die de cijnzen inde en een drossaard,  die 
recht sprak, doch waar de heren zelf zich bitter weinig 
om bekommerden.
Alleen de laatste, beroofd door de Franse overheersing, 
vroeg om te Keerbergen begraven te worden. Zijn graf 
werd bij de afbraak van de kerk niet teruggevonden 
(1972).

Ook de grote norbertijnenabdij van Grimbergen, door de 
Berthouts begunstigd, heeft sedert haar stichting in 1128 
een niet te onderschatten rol gespeeld in de geschiedenis 
van Keerbergen, waarvan zij sedert de dertiende eeuw de 
tienden deelde met de pastoor. Zij bezat er een 
uitgestrekt domein,  de Munninckhoeve, waar nu de 
Duivebergen en de Broekelei liggen, twee andere hoeven 
dragen nu nog de naam van Grimbergen. 

Het Graafschap Aarschot

Ten noorden van de lijn Leuven-Binkom-Glabbeek was 
er binnen de oerpagus Hasbania een gebied dat zich 
autonoom had kunnen handhaven, nl het graafschap 
Aarschot.  Een allodium, rijksonmiddelijk domein, 
Aarschot zou later uitlopen in kleinere entiteiten zaols de 
heerlijkheden Haacht en Wespelaar. De graven hoorden 
tot de hoogste rijksadel. Zij waren neven van de 
hertogen van Brabant en verwant aan de graven van 
Loon en van Duras. Ook hadden zij banden met het huis 
van Leuven en van Boulogne.
Arnold I van Aarschot stichtte rond 1134 de abdij van 
Averbode, in een allodium dat hij samen met Arnold II 
van Loon, Cono van Repe, Arnold van Diest en Rudolf, 
abt van St.Truiden had. Men veronderstelt dat het 
graafschap Aarschot lange tijd in een personele unie was 
verbonden met het markiezaat Antwerpen.  Het werd er 

van gescheiden in 1106 wanneer de graaf van Leuven 
werd bevorderd tot hertog van Neder-Lotharingen.

Het graafschap Zoutleeuw

In 741 wordt vermeld dat Donk en Halen door graaf 
Robert van Haspengouw geschonken wordt aan de 
abdij van St.Truiden. In 837 wordt Assent eveneens aan 
deze abdij geschonken door een afstammeling van graaf 
Robert, terwijl in hetzelfde jaar wordt gemeld dat Halen 
eigendom zou zijn van een graaf Everhard (van 
Frioul?). Al deze dorpen hoorden bij het graafschap 
Zoutleeuw, duidelijk overeenkomend met de bankruis-
omschrijving. Het graafschap Zoutleeuw was één der 
eerste aanwinsten van de graven van Leuven  In 965 had 
een zekere Robert (van Namen?) belangen in dit 
graafschap.

Jodoigne Geldenaaken -Duras 

Het graafschap Geldenaken was in de 10e eeuw onder 
beheer van een gravin Alpaïdis.  Vander Kindere ziet in 
haar een mogelijke afstammelinge van Alpaïdis, bijzit 
van Pepijn van Herstal en moeder van Karel Martel. Ook 
een dochter van Karel de Grote droeg deze naam, 
evenals een aantal nakomelingen.
Alpaïde was vermoedelijk een dochter van Regilinde. 
Zij had blijkbaar ook een broer Godfried, graaf van 
Avernas (Minten). Zij huwde omstreeks 960 met de 
jonge paltsgraaf Godfried van Jülich, die in 964 
overleed in Italië. Hij werd als eerste hertog van 
Lotharingen benoemd door zijn tutor aartsbisschop 
Bruno van Keulen. Alpaidis hertrouwde met Eilbert van 
Florennes, verwant met de graven van Namen en een 
afstammeling van de Everhards (van Frioul?)
Uit het eerste huwelijk had zij twee kinderen, Godfried, 
die jong overleed, en Harlindis die haar zou opvolgen. 
Dit kon omdat Geldenaken een spil-leen5   was.  Rond 
1079 wordt als eigenares vermeld een zekere Erlinde, 
wellicht de kleindochter van Alpaïs van Hoegaarden. 
Haar zonen heten Godfried van Duras, Adalberon, 
precarius van Metz, en Giselbert, voogd van de abdij van 
Wilre. Deze voornamen zijn vrij typisch voor de familie 
van Verdun-Ardennen, wat op hun afkomst moet wijzen. 
Dit deel van Hasbanië hoorde vroeger waarschijnlijk aan 
een nazaat van Wigerich, die gehuwd moet geweest zijn 
met de erfgename van de Heerlijkheid Jodoigne. Volgens 
Minten zou zij gehuwd zijn met Herman van Ename. Zij 
had ook nog twee dochters waarvan één huwde met 
Renier V van Henegouwen. Dit leidde tot een schandaal 
omwille van mogelijk bloedverwantschap (?).

Het graafschap Geldenaken reikte vanaf Perwez-
Thorenbais-Rosière in het Zuiden tot de lijn Tourinnes-
Beauvechain-Hoegaarden in het noord-oosten. Het 
graafschap behield als allodiale heerlijkheid zijn 
onafhankelijkheid tot het in het jaar 1184 door Brabant 
werd ingepalmd. Het werd dan als lijftocht geschonken 
aan de hertoginnen van Brabant, vanaf Imagina van 
Loon, de tweede echtgenote van Godfried III van 
Brabant.
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Een dochter van Giselbert I huwde Otto van Loon, zoon 
van Giselbert van Loon, die dan graaf van Duras werd, 
waarbij Duras bij het graafschap Loon werd gevoegd.
De voogdij van de abdij van St.Truiden hoorde toe aan 
de graaf van Duras. In 959 was ze van een Wernerius-
Werner.  De oppervoogdij van deze bisschoppelijke abdij 
hoorde alleszins in 1050 aan Frederik, hertog van Neder-
Lotharingen, via zijn broer Alberon II van Metz en later 
aan de schoonzoon Udo van Limburg. Duras zal de 
(onder-)voogdij kunnen behouden. Na Otto ging het aan 
zoon Giselbert (II van Duras). Deze was een eerste maal 
getrouwd met een Gertrude. Zijn tweede echtgenote was 
Oda, een dochter van Otto I van Chiny en Adelaïde van 
Namen, tevens zuster van Adalberon II, bisschop van 
Luik (R.1134-1145) en van Ida, die gehuwd was met 
Godfried I van Leuven.

Godfried van Montaigu huwde rond 1125 een nazaat 
van Erlindis, Juliana van Herlinde. Hij was graaf van 
Montaigu-Clermont, heer van Rochefort en voogd van 
Dinant. Bij de dood van schoonvader Otto II van Duras 
erft hij dan ook Duras. Juliana hertrouwde na diens dood 
met Enguerrand van Orbais.
De oudste van de vijf kinderen, Gilles, erfde Duras, 
Clermont en Montaigu. Hij huwde Adelheid van Loon, 
een dochter van Gerard van Loon. Broer Pierre werd 
kanunnik in St.Lambertus Luik. Op zekere leeftijd gaf 
Gilles Duras, Clermont en Montaigu door aan de derde 
broer Cono. Hij bleef wel heer van Geldenaken Omdat 
ze kinderloos zullen overlijden verdelen Gilles en broer 
Pierre hunne goederen. Zo verkopen ze Duras en de 
voogdij van St.Truiden aan Hendrik I van Brabant. De 
meeste andere goederen schenken ze aan het bisdom 
Luik. Hierop moesten ze evenwel terugkomen omdat 
Wery van Walcourt, gehuwd met zus Gerberga, en 
Gerard van Loon, schoonvader van Gilles, hun deel 
opeisten.

In 1184 neemt Hendrik I van Brabant Jauche in en 
belegert het volgend jaar het kasteel van De Duras. Hij 
ontneemt Geldenaken aan de opvolger Gilles van Duras. 
Geldenaken gaat definitief op in het graafschap Brabant, 
met medeweten van de graaf van Vlaanderen. Duras zelf 
wordt toch teruggegeven aan broer Cono, die Clermont 
en Montaigu had geërfd. Gilles legt er zich niet bij neer 
en begint een bandietenleven waarbij hij kooplieden 
molesteert.  Boudewijn V van Henegouwen neemt hem 
gevangen voor enkele jaren.

Bisschop Rudolf van Zähringen verkoopt dan uit geld-
nood Clermont, Rochefort en de voogdij van Dinant aan 
Wery, en Duras aan Gerard van Loon. Hierop geeft 
Gerard dit in leen aan Luik en krijgt prompt de 
investituur in Maastricht.  Gilles kwam in 1188 vrij uit 
gevangenschap en kon zich hier niet mee akkoord 
verklaren en zaait tweedracht tussen Cono en Gerard van 
Loon enerzijds en Gerard en Hendrik van Brabant 
anderzijds. Cono wil naar Palestina. Hij heeft wel ver-
plichtingen aan Hendrik III van Limburg, maar onttrekt 
er zich aan zodat zijn goederen verbeurd worden 
verklaard. De hertog van Limburg verkoopt dan de 
voogdij aan Gerard van Loon.
Conon verkoopt dan Duras aan hertog Hendrik I van 
Brabant evenals de voogdij van St.Truiden (Smets).Cono 
kwam nooit terug en Gilles overlijdt rond 1193.

Andere Heerlijkheden

De Familie Van Aa

Van deze vroegst (1057) vermelde en rijkste families 
beheersten uitgestrekte gebieden ten zuid-westen van 
Brussel (Anderlecht) en in Rijks-Vlaanderen. Zij huw-
den met vooraanstaande families in dit gewest, maar 
schonken in de 12e eeuw veel allodiale goederen en 
tienden weg. Het kerndomein kwam in 1240 via dochter 
Mathilde in handen van de familie van Walcourt. Dit 
werd in de 14e eeuw een Leen van Brabant. Grote delen 
ervan werden ingepalmd door de Heren van Gaasbeek. 
Hun vrijgevigheid aan Kerk en een teveel aan 
erfgenamen  was hun ondergang.

De Heren van Bierbeek

Vooral actief in de12e eeuw, haaden ze een kapittel 
gesticht dat vlug opging in de Benedictijnenpriorij 
afhangend van de abdij van St.Nicaise te Reims. Hun 
bezit situeerde zich vooral in Bierbeek en de omliggende 
dorpen, maar ook in Oost-Brabant en Waals-Brabant. In 
1284 wordt het een apanage van de broer van Jan I, 
Godfried.

De familie van Jauche

Verwant aan de Dongelbergs bleef ze nauw verbonden 
met de prinsbisschoppen van Luik. Door huwelijken 
verwierf zij heel wat bezittingen in  Henegouwen, 
Namen en Luik. Zij hebben zich tot in de 13e eeuw 
kunnen handhaven tot in 1500.

De Familie van Orbais

De heren van Orbvais verschijnen in de aanvang van de 
12e eeuw, als ondervoogden van Gembloers,  met 
uitgebreide rechten rond Gembloers, Orbais en Perwez. 
Ingelram van Orbais stelde zich onafhankelijk op, maar 
hertog Godfried III stelde daar een einde aan. Hij liet 
zijn zoon Willem van Leuven huwen met de erfdochter, 
waardoor de meeste gebieden opgingen in de nieuwe 
heerlijk-heid Perwez. Nog twee andere takken bleven 
over, deze van Sombreffe en de Naamse tak te Bioul.

De Familie van Heverlee

Gerekend onder de ministerialen beheersen zij in de 13e 
eeuw een voldoend uitgestrekt patrimonium om vier 
takken van inkomsten te voorzien. Het betreft Heverlee, 
de voogdij van Corbie te Bertem, Goetsenhoven en 
Neerheylissem, het Land van Archennes en Ligny. De 
twee laatste takken sterven uit in de 13e eeuw. De 
anderen kunnen zich handhaven tot medio 14e eeuw.

De Heren van Leefdael

Deze familie wordt voor het eerst vermeld rond 1200. 
verder dan goederen in Leefdael en Wolvertem-Imde 
geraakten zij niet. De erfenis werd vrijwel nooit 
verdeeld, maar de tweede zoon  begaf zich dan in de 
ministerialiteit hetzij als amman van Brussel of 
seneschalk van Brabant.
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