
Het GRAAFSCHAP HOLLAND

850-1500
Nadat de Romeinen verdwenen waren bleven ‘graven’  
achter evenals ‘hertogen en andere edelen, de eigenaars 
van het land. 

Holland (Holtland) komt van Holt-land en dat betekent 
letterlijk "Houtland". Het was een graafschap dat zich 
uitstrekte van Hoek van Holland tot ongeveer Alkmaar. 
De eerste graaf van Holland is Dirk I. Hij leefde rond het 
begin van de 10e eeuw. Voor de 10e eeuw werd het 
gebied Friesland genoemd en daarvoor nog Masaland.

Het oorspronkelijke ‘Holland’  was het gebied ten zuiden 
van Dordrecht. Bij  de uitbreiding in de twaalf-de eeuw 
wordt dit eerst  Oud-Holland, dan Zuid-Holland genoemd, 
en wel tot in de zeventiende eeuw.
De rest van dit in  grote lijnen de huidige provincie Zuid-
Holland wordt als Noord-Holland aangeduid.
De voorvaderen in mannelijke lijn van de Hollandse 
graven van Friesland tussen Vlie en Eems waren  in 885 
graaf Gardulf samen met Gerulf, waarschijnlijk broers.
Het oude graafschap Holland is opgebouwd uit een aantal 
rechtskringen en territoriën van onderscheiden he-komst: 
De oude kernlanden, NoordHolland (Rijnland, De1f1and 
en Schieland), Kennemerland, West-Friesland, en het 
baljuwschap Zuid-Holland rondom Dordrecht. In deze 
gebieden had de graaf het hoge gezag, en in Zuid-Holland 
de heren  van oude hoge heerlijkheden onder zich. 
Daarenboven ook nog Voorne, een oud deel van Zeeland 
en heerlijkheid der burggraven van Zeeland. Dit  maakt 
voldoende duidelijk waar de geschiedenis begon en in 
welke geografische richting hij zich ontwikkelde. 
‘Holland’  betekent volgens bepaalde auteurs gewoon 
onland, ‘slecht land’,’ moerasland’.
Daaraan kwamen later de gebieden door Floris V en zijn 
opvolgers direct of indirect op het Sticht  veroverd, en de 
heerlijkheden in  oud-Teisterbant, ook Oud-Stichts. Zij 
werden eerst in de 15e eeuw onder Holland gebracht. 
Ook dienen vermeld de heerlijkheden Putten en Strijen, 
door de laatste heer in 1456 aan Filip de Goede verkocht.  
Karel de Stoute werd reeds in 1467 zelf graaf van 
Holland, en van die tijd af zijn Putten en Arkel delen van 
Holland.

Daaraan kwamen later de gebieden door Floris V en zijn 
opvolgers direct of indirect op het Sticht veroverd, en de 
heerlijkheden in oud-Teisterbant,  ook oud-Stichts. Zij 
werden eerst in de 15e eeuw onder Holland gebracht. 
Ertussen vallend dienen vermeld de heerlijkheden Putten 
en Strijen,  door hun laatste heer in 1456 aan Filip de 
Goede verkocht. Karel de Stoute werd reeds in 1467 zelf 
graaf van Holland, en van die tijd af zijn Putten en Arkel 
delen van Holland. 

Afkomst

In 841 kregen de broers Harald en Rorik goederen in 
leen van keizer Lodewijk de Vrome, in het deltagebied 
van Rijn,  Maas en Schelde, waaronder Dorestad en 
Walcheren.  Na de dood van Harald bleef Rorik tot zijn 
dood in 882 het bewind uitoefenen. Neef Godfried kreeg 
alsdan het West-Fries graafschap - comitatus et benefice, 

quae Rorich ... in Kinnin tenuerat -, vermoedelijk een 
onderdeel van het aloude Friese koninkrijk of 
hertogdom.

In 839 was het bij de Rijksdeling vermeld als  ducatus 
Fresiae usque Mosam. Midden-Friesland, het oostelijk 
deel van het huidige Friesland en Groningen was niet 
aan Rorik onderhorig. Aldaar regeerde (873) een graaf 
Alfdag, rechtstreeks afhankelijk van de keizer. Toch had 
Rorik Teisterbant en de Betuwe onder zijn gezag kunnen 
stellen. In 850 had hij ook Dorestad in leen.
Blijkbaar waren de Friese graven Gerulf en Gardulf, 
graaf in Stavoren, ondergeschikt aan Godfried.  Gerulf 
werd de stamvader van het Hollandse gravenhuis.

Hij kreeg op 4 augustus 889 een aantal goederen in leen 
van keizer Arnulf. Deels in comitatus ipsius - hij was dus 
al graaf ten noorden van de Oude Rijn tot aan 
Suithardeshaga. Een ander deel in het middel-neder-
landse rivierengebied, nabij Aalburg en Tiel, waarin de 
belangrijkste waterwegen van het Friese achterland 
waren gelegen. Zo werd hij eigenaar van strategische 
plaatsen van de Friese handel, m.n. de monding van de 
Oude Rijn en Tiel aan de Waal, verbonden met de 
monding van de Maas (Cordfunke).

De West-Friese graven noemden zich naar het kern-
gebied van de ontginningen langs de Oude Rijn. Zij 
werden schatrijk door de tolheffing aan de riviermonden 
en de opbrengsten van de ontginning van de nog onbe-
bouwde gebieden. Hun gebied strekte zich uit van 
Zeeland-beoosten Schelde tot aan de Vlie. Vier konink-
lijke schenkingen waren hiervan de basis (889, 922, 969 
en 985). Zij hadden dit gebied in leen van het Oostrijk 
en waren dus ‘rijksonmiddelijken’. Zij behoorden  dan 
tot de rijksaristocratie. Ook hadden zij het muntrecht, de 
rechtspraak en het recht om ’heervaart’ te bevelen 
(militaire mobilisatie). Ook de botting, een belasting, die 
in de plaats kwam van de kosten van onderhoud die een 
dorp aan de graaf moest betalen tijdens zijn werkbezoek 
waarbij hij ook rechtszitting hield, was één van hun 
rechten. Het bottinggebied zou vrij goed samenvallen 
met de oudst bewoonde gebieden in deze kuststrook.

De afkomst van Gerulf is eerder duister. Mogelijks was 
hij een kleinzoon van een graaf Gerulf, die met 
Lotharius in opstand kwam tegen Lodewijk de Vrome, 
en hierdoor al zijn bezittingen verloor. Hij zou die in 839 
terugkrijgen. Hij had goederen in pago Westracha,  in 
villa Comminghe hunderi (Westergo) gelegen in het 
hertogdom Friesland 

Expansiepolitiek

De graven wensten hun gebied te vergroten. Zij vochten 
vooral tegen de Westfriezen (huidige kop van Noord-
Holland) en tegen legers van Gelre. De uitbreidings-
politiek gebeurde in verschillende richtingen. 
De betekenis van West-Friesland (nu zowat Noord-
Holland) in de 10-11e eeuw is niet heel duidelijk. Aan-



vankelijk zouden de graven van Holland hier rechten 
gehad hebben, doch deze gingen in 1064 over op de bis-
schop van Utrecht.  De graven van Holland behielden 
evenwel hun aanspraken, wat resulteerde in herhaalde 
veldtochten. De uiteindelijke onderwerping lukte onder 
graaf Floris V in 1287.

In het zuiden was de invoering van een tol aan de 
monding van de Maas in Vlaardingen door Dirk III, een 
bron van conflicten met de bisschop van Utrecht, die 
ook een expansie nastreefde in de streek van Dordrecht. 
Dirk V en zijn stiefzoon Robrecht I konden daar 
definitief doordringen. Robrecht I beleende ook Dirk V 
met Zeeland ten noorden van de Westerschelde, wat een 
jarenlange strijd met Vlaanderen beëindigde. Het 
Verdrag van Brugge (1167) dat dit bevestigde en 
eveneens een deling van de inkomsten uit Zeeland 
voorzag, alsook tolvrij verkeer voor de Vlaamse 
handelslui, zou van kracht blijven tot het einde van de 
13e eeuw, niettegenstaande nog enkele twisten.

http://nl.koninkrijken.wikia.com/wiki/
Graafschap_Holland

In het oosten en in Midden-Friesland kwamen ze in 
conflict met de bisschop van Utrecht, die veelal gesteund 
werd door de keizer van Duitsland. Keizer Hendrik III 
was in 1046-47 vruchteloos tegen Dirk IV opgetreden. 
Wel kon hij de Friezenpolitiek van de zoon van Floris I, 
Dirk V afremmen. In 1064 droeg Hendrik IV, in het 
kader van zijn Lotharingenpolitiek, de graafschappen ten 
westen van de Vlie en die in Rijnland over aan de 
bisschop van Utrecht. In 1071 zou Godfried met de Bult, 
hertog van Neder-Lotharingen, de laatste weerstand 
breken. Nadat die vermoord was (1076) konden Dirk V 
en zijn zoon Floris II hun graafschap terugkrijgen, 
weliswaar met het Rijnland nog als leen van de 
bisschop, rechtstreeks afhankelijk van de neef van Dirk 
VI, keizer Lotharius.

Holland leek 1.000 jaar geleden een beetje op het 
huidige Zweden. Er waren heel veel bossen en meren, 
maar een groot verschil tussen Holland en Zweden was 
de bodem. Dordrecht was de eerste stad in Holland. 

Graaf Floris II van Holland liet omstreeks 1097 een 
versterkte woning (toren van steen) bouwen. 
Deze werd al 's Hage genoemd. Langs deze versterkte 
woning stroomde de beek Haragha noemde. Deze beek 
bestaat nog steeds, maar wordt nu gewoon “De Beek” 
genoemd.  Dit hele gebied kreeg de naam Haga! Haga 
betekent in het oude dialect van die tijd zowel "bos" als 
"afgebakend gebied".  Dit was het afgebakende gebied 
van de graaf: Des Gravenhage. De naam Holland wordt 
als graafschap pas voor het eerst in 1101 gebruikt, 
voordien was het Friesland.

Een oorkonde van 839 vermeldt de gift  door Lodewijk  de 
Vrome aan Gerulf. De kern van het  graafschap Holland 
werd gevormd door het graafschap Kennemer-land, dat in 
862 werd geschonken aan de Noorman Rorik. De enige 
bronnen voor de vroegste geschie-denis  zijn vier konings-
oorkonden: de eerste schonk aan de eerste Hollandse 
graaf, Gerulf II (met wie het Hollandse Huis zou 
beginnen), het gebied bij Schoorl (889). Met  de tweede 
kreeg diens zoon, Dirk I, Egmond en meer noordelijke 
gebieden, terwijl Dirk II 966 het Land van Waas en 985 
Texel, Kennemerland en Maasland verwierf.

De geschiedenis van het graafschap Holland kan worden 
ingedeeld volgens de heersende dynastieën, achtereen-
volgens de eigenlijk (Fries)-Hollandse,  dan van Hene-
gouwen of Avesnes, die van het huis van Beieren en 
tenslotte die van Bourgondië.

Graven van Holland - Westfriese of Hollandse Huis

Gerolf I (Gerulf) (c850-c896; R.839?-896)  Gerulf, 
Graaf van Friesland
De machtsverhoudingen in de Frankische periode zijn 
on-bekend. Sinds Karel Martel (689-741) was het 
Frankische gezag in dit gebied stevig gevestigd, maar in 
de 9e eeuw werd het ernstig aangetast door de 
Noormannen. Pas in 885 kwam hieraan een einde door 
de moord op Godfried de Noorman, waaraan graaf 
Gerolf (Gerulf)actief aandeel had. Hiermee kon hij het 
graafschap verwerven. 

Het grafelijk gebied van deze Gerolf lag ten noorden van 
de Rijnmond en waarschijnlijk in Kennemerland. In de 
loop van de geschiedenis werd dit gebied eerst in zuide-
lijke en vervolgens in het oostelijke en noordelijke 
rochting uitgebreid. Graaf Gerolf ontving van de 
Oostfrankische koning Arnulf Teisterbant als beloning 
voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen  
(889).

Het hoge aanzien van de dynastie der graven van 
Holland, door huwelijken verbonden met die van 
Vlaanderen en Luxemburgkan ook verklaard worden 
door hun strategische positie aan de monding van de 
Rijn.

Graaf Dirk I van Holland  (c896-c923 of 939)

Dirk I kreeg het grafelijk gezag over Kennemerland, 
Rijnland en misschien nog andere delen van het latere 
Holland. Hij steunde de Westfrankische koning Karel III 
de Eenvoudige bij een opstand van zijn vazallen. Als 
dank hiervoor ontving Dirk I van deze koning in 922 
verschillende goederen.
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Zoon Waldger, die in 936 overleed, was ouder dan zoon 
Dirk. Vreemd is echter dat Waldger zijn enige zoon 
Radboud noemt. Ook is het vreemd dat Waldger, als 
oudste zoon, zijn vader Gerolf niet opvolgt in diens 
gebied, maar dat  de tweede zoon, Dirk, dat wel doet. 
Waldger onderhield nauwe banden met de Utrechtse 
bisschop Radboud (900-917) die afstamt van de Friese 
koning Radboud die in 719 stierf. 
Afgaande op de mogelijkheid dat Waldger bij de geboorte 
van zijn zoon zijn  werkelijke, en dus ook broer Dirks 
vader, zou hebben vernoemd, zou er dus naar een 
Radboud als hun echte vader moeten worden gezocht.
De enige die daarvoor in  de geschiedenis  in aanmer-king 
kan komen is  een Radboud, heer van Neder-Friesland, die 
in  874 samen met Renier, de hertog van Hasbanië en 
Henegouwen, Walcheren heeft trachten te verdedigen 
tegen de Noormannen. Radboud werd in deze strijd 
nagezeten tot in  zijn eigen gebied en sneuvelde. De 
eventuele minderjarige kinderen van deze Radboud 
(Waldger en Dirk  ?) kunnen door een familielid als 
pleegvader zijn opgevoed. Die zou als voogd ook het 
gebied beheren dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten 
werd. Dat Gerolf zijn eigen graafschap vervolgens  aan  de 
tweede zoon naliet zou verklaard kunnen worden indien 
Gerolf zelf kinderloos bleef. (hierover verder meer)

Misschien was hij in 938 ook betrokken bij de 
Lotharingse opstand tegen de Duitse Koning Otto I. Hij 
zou dan tijdens deze opstand in de Slag bij Andernach 
begin oktober van dat jaar gesneuveld zijn. 

Graaf Dirk I bis van Holland ? (c899-c 923 of 939) 
Dirk I Diederik of Theodorik,  (c899-939) .
Dirk I bis nam evenals zijn neef Radbod, zoon van 
Waldger, deel aan de opstand der Lotharingische edelen 
onder aanvoering van hertog Giselbert, tegen keizer Otto 
I. Waarschijnlijk sneuvelde hij in de slag  van Andernach 
(939) (cfr.supra).

Graaf Dirk II van Holland   (c930-988; R.939-988), 
gehuwd met Hildegard,  de dochter van graaf Arnulf I 
van Vlaanderen.Omdat Dirk II toen nog maar ongeveer 
acht jaar oud was werd hij onder bescherming van zijn 
aanstaande schoonouders, vermoedelijk in de St. Pieter-
abdij te Gent, opgevoed. Dirk II moet ergens tussen 941 
en 949 meerderjarig geworden zijn (vijftien jaar).
Na het neerslaan van de opstand in Lotharingen in 939 
gaat Dirk I van Holland naar Vlaanderen. Zoon Dirk II 
verwerft in Gent enige invloed en huwt (950) zelfs 
Hildegard toen ze 12 jaar was, een dochter van graaf 
Arnulf van Vlaanderen. Na de dood van Arnulf ‘vestigt’ 
hij zelfs zijn eigen graafschap in het Land van Waas. Een 
zoon van Dirk II wordt zelfs bisschop van Trier. Uit zijn 
huwelijk werden drie kinderen geboren. Zijn zoon 
Arnulf, in Gent geboren,  wordt ook wel Arnulf 
Gandensis genoemd. 

Dirk II en gravin Hildegarde genoten een grote faam. 
Vele schenkingen zowel aan abdijen, zoals aan de abdij 
van Egmond, Gent en Trier, getuigen van hun 
vroomheid.
Dirk II had veel invloed, ook in Vlaanderen. Na het 
overlijden van zijn schoonvader Arnulf, op 27 maart 
965, trad hij enige tijd op als voogd voor diens opvolger, 
de minderjarige Arnulf  II van Vlaanderen.  Hij bezette 

van 965 tot 988 het graafschap Gent waardoor hij naast 
leenman van Otto I ook leenman van de Franse koning 
Lotharius werd.  Toen Otto II met Lotharius brak koos 
Dirk II de zijde van Otto.

Volgens een akte van 922/923, zou Dirk I, na een 
regering van 40 jaar, in 922/923 overleden zijn. Dat zou 
betekenen dat hij rond 882 Gerolf zou zijn opgevolgd, 
wat veel te vroeg is. Vast staat  dat Gerolf in 889 nog goed 
in  eigendom kreeg. Hij zou in 895 of 896 overleden zijn. 
Ook staat vast dat Dirk II in 988 is overleden.
Zou Dirk II de opvolger zijn van Dirk I, dan zou hij in dat 
geval niet minder dan 65 jaar hebben geregeerd, wat een 
veel  te lange periode is. Worstelend met de 
onmogelijkheid van deze lange regeerperiode ontstond de 
indruk dat men in de beschrijving van  de levensloop van 
de oudste graven, die pas enkele honderden jaren na hun 
bewind werd opgetekend, gebeurtenissen die eigenlijk 
onder verschillende Dirken hadden plaats gevonden aan 
één en dezelfde persoon had toegedicht.
G. van Loon heeft in zijn Aloude Hollandsche Historie II 
('s-Gravenhage, 1734) voor het eerst dit probleem 
trachten op te lossen door tussen Dirk I en Dirk II nog 
een Dirk te plaatsen, Dirk Ibis.
Hij noemde Hildegard  van Vlaanderen als de vrouw van 
de zoon van Dirk I, die na zijn dood in Andernach 
opnieuw huwde met een Dirk uit het Vlaams Huis, die 
daarmee Dirk II werd.
Dit was onjuist, omdat de slag bij Andernach in 939 
plaats vond  en Hildegard de (2e) dochter is van Graaf 
Arnulf van Vlaanderen, die in 934 huwde. Dit zou dan 
betekenen dat Hildegard al op  4-jarige leeftijd gehuwd 
zou zijn geweest. Verloofd kan nog maar gehuwd niet.
Deze Dirk I bis  wordt niet algemeen aanvaard. Zo stelt 
Bruch dat men de Rijmgenealogie moet  aanvaarden, daar 
de schrijver ervan de grafstenen heeft gezien en hun 
naam heeft kunnen noteren. Uit zijn  betoog steunend op 
het voorhanden cijfermateriaal stelt hij  voor Dirk I m.
916-952, wat °c900 en † c952 stelt en voor Dirk  II,  
m928-988 dan °c935 en †988

Kennemerland
Een van de kerngebieden van het West-Friese graafschap  
was Kennemerland. Het gaat  om een hele duinstrook met 
de achterliggende geestgronden waarbij later ook de 
Zaanstreek werd  betrokken. Aanvankelijk hoorde dit bij 
de gebieden die de Deense vikingvorst Rorik van keizer 
Lotharius in leen had verworven. Rorik’s opvolger, 
Godfried werd  door een ondergeschikte graaf Gerolf 
vermoord in 885, waarbij hij  het grafelijk gezag 
veroverde over Kennemerland en Rijnland.

Graaf Arnulf van Gent-Holland (c955-993; R.
988-993), zoon van Dirk II en Hildegard van 
Vlaanderen. Via zijn moeder stamt Arnulf af van de 
Karolingers. 
Boudewijn IV van Vlaanderen (R.988-1035) zal na de 
dood van Dirk II dat graafschap niet erkennen. Zoon 
Arnulf krijgt enkel de West-Friese erfenis. Dit is de 
zogenaamde Gerulfingen-episode in Gent (965-988). Bij 
de dood van graaf Arnulf zal gravin Lutgart Gent 
verlaten.
Hij huwde met Liutgard van Luxemburg, de dochter 
van Siegfried, Graaf van Luxemburg en Hedwig. Haar 
jongere zuster Kunigunde was de echtgenote van 

                                                                           Graafschap Holland                                                                23 - 3



Hendrik II van Duitsland. Uit het huwelijk met Liutgard 
staan twee kinderen bekend.
In 981 begeleidde  hij de Duitse keizer Otto II naar Italië 
voor diens kroning tot keizer. Op 18 september 993 
sneuvelt graaf Arnulf in  de strijd tegen de Friezen. 

Graaf Dirk III van Holland  (c981-1039; R.993-1039), 
zoon van Arnulf en Liutgarde van Luxemburg. Voor 
1019 huwde hij met Othilde van de Noordmark, uit 
welk huwelijk vier kinderen bekend staan, twee zonen 
en twee dochters. Van zijn zonen volgde Dirk hem op als 
Dirk IV. Zoon Floris, op wie na het overlijden van Dirk 
IV de grafelijke titel overging, werd bekend als Floris I.
Daar Dirk III nog te jong was om te regeren werd zijn 
moeder regentes. Gedurende zijn minderjarigheid werd 
Holland bedreigd door aanvallen vanwege de Friezen. 
Zijn moeder Liutgarde riep de hulp in van haar zwager, 
de Duitse keizer Hendrik II. Die begaf zich met een 
leger vanuit Utrecht per schip naar het Friese gebied en 
bracht de aanvallen in 1005 tot staan. 

Toen Dirk III meerderjarig werd en het bestuur zelf in 
handen nam was het in het noorden van zijn graafschap 
kennelijk toch niet veilig genoeg, want hij trok zich 
terug in het gebied rond Vlaardingen.
Daar liet Dirk III grond ontgonnen door Friese kolo-
nisten, terwijl het gebied eigenlijk toebehoorde aan de 
bisschoppen van Utrecht, Trier en Keulen.
Kooplieden uit Tiel, die handel dreven met Engeland, 
kloegen bovendien hun nood omdat de schippers die 
weigerden tol aan Dirk te betalen, door hem geplunderd 

werden. Bisschop Adelbold van Utrecht riep hierop de 
hulp in van de Duitse keizer en Dirk II kreeg in 1018 de 
opdracht om zijn versterking bij Vlaardingen te ontrui-
men. Hieraan gaf hij geen gevolg en hij trok zich terug 
in zijn burcht.

De Duitse keizer Hendrik II zag zich hierop gedwongen 
een leger te zenden. Dit leger bestond uit een vloot met 
eenheden uit Utrecht, Keulen en Luik,  onder leiding van 
hertog Godfried van Lotharingen. Het leger ontscheepte 
ergens halverwege de burcht van Dirk III en Vlaardingen 
waarna het te land optrok, richting burcht. Daar liep het 
vast vanwege de vele dijken en sloten waardoor 
Godfried gedwongen werd een andere route te kiezen 
(Slag van Vlaardingen).
Terugkerend naar de schepen liep het leger in een 
hinderlaag en werd het verpletterend verslagen.  Hertog 
Godfried werd daarbij door de mannen van Dirk III 
gevangen genomen. Onder de belofte bij de keizer een 
goed woord voor hem te doen werd de hertog later 
vrijgelaten. Het gelukte Dirk III tijdens zijn regerings-
periode wel zijn macht naar het oosten uit te breiden. 
Die uitbreiding ging ten koste van de invloed van de 
Utrechtse bisschop in dat gebied. 

Dirk IV (?-1049; R.1039-1049) 
Zoon van Dirk III en Othilde van de Nordmark. Hij 
volgde zijn vader na diens overlijden in 1039 als graaf 
op. 

Dirk IV zette de politiek van machtsuitbreiding in het 
zuiden van Holland van zijn vader voort. Daarmee botste 
hij met de belangen van de Utrechtse bisschop en de 
machtige Zuid-Nederlandse kloosters en bisschoppen. 
De Duitse keizer Hendrik III trok hierop tot tweemaal 
toe persoonlijk tegen hem ten strijde.
De eerste maal, in 1046, dwong de keizer hem tot 
afstand van het door hem veroverde gebied. Omdat Dirk 
IV vervolgens plundertochten ondernam in de bisdom-
men Utrecht en Luik en bovendien overeen-komsten 
sloot met Godfried met de Baard, de hertog van Opper-
Lotharingen en de graven van Vlaanderen en Henegou-
wen, volgde in 1047 een tweede strafexpeditie van de 
keizer. Daarbij veroverde die Vlaardingen en de 
grafelijke burcht te Rijnsburg. Tijdens de terugtocht leed 
de keizer echter grote verliezen terwijl Dirk's 
bondgenoten nu ook openlijk tegen de keizer in opstand 
kwamen.
Bij een winterveldtocht in de omgeving van het latere 
Dordrecht werd Dirk IV in 1049 door de bisschoppen 
van Metz,  Luik en Utrecht overvallen. Daarbij sneuvelde 
hij.  Zijn broer Floris I volgde hem op omdat Dirk IV 
ongehuwd en kinderloos was.

Floris I (c1017-1061; R.1049-1061) Zoon van Dirk III 
en Othilde. 
Floris I volgde in 1049 zijn broer Dirk IV als graaf op 
nadat die in Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde 
Gertrude van Saksen/Billung  (c1033-1113). Uit dit 
huwelijk werden drie kinderen geboren. Dit huwelijk 
was ook een politieke verbintenis. De Billungen waren 
immers ook gekant tegen de bisschoppelijke invloed aan 
het hof en Bernard II Billung en zijn zonen waren vele 
jaren tegenstanders van de machtige aartsbisschop 
Adalbert van Bremen. Ook hij zette de expansiepoltiek 
van zijn vader voort.
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Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de 
Duitse Keizer. Hij trachtte ook zijn macht verder naar 
het Oosten uit te breiden.
Zijn vader had hem benoemd tot stadhouder van 
Kenemrland. Hij hernieuwde het verbond met hertog 
Godfried en veroverde opnieuw de stad Dordrecht en het 
gebied aan de Merwada. De bisschop van Utrecht vroeg 
andermaal de keizer hiertegen op te treden, maar Floris I 
haalde de overwinning.

In 1058 behaalt keizer Hendrik IV (R.1054-1105) wel 
een matig succes, ook tegen Floris I en verovert 
Vlaardingen en Rijnsburg. De keizer kan de burchten 
niet houden. Floris I sneuvelt met het gevolg dat Utrecht 
in 1064 be-leend wordt met Noord-Holland. Dit 
onontgonnen land in het ‘interland’ wordt een twistappel 
tussen Holland en Utrecht,  waarbij Utrecht veelal 
gesteund wordt door de keizer. De eigengereidheid van 
de Hollandse graven zal hieraan niet vreemd zijn.

Floris’ weduwe Gertrude, krijgt de voogdij over zijn 
zoon graaf Dirk V, en krijgt ook problemen met de Frie-
zen. Zij hertrouwt in 1063 met de zoon van de graaf van 
Vlaanderen, Robrecht, later de Fries genoemd. Tot 
tweemaal toe wordt hij verslagen in de strijd tegen de 
Friezen, die zich uiteindelijk toch laten onderwerpen, 
wegens ‘uitputting’.

Na een gewonnen Strijd bij Hemert (nu Neder-Hemert) 
in de Bommelerwaard werd Floris I op 28-06-1061 
vermoord door de Graaf van Kuik, waarschijnlijk op 
aandringen van de bisschop van Utrecht. 
Boudewijn VI van Vlaanderen (R.1067-1070) doet een 
inval in Friesland rond Vlaardingen. Bij deze veldslag 
verslaat Robrecht Boudewijn, en Robrecht komt in 
Vlaanderen zijn rechten opeisen.
In 1070 kon de hertog van Neder-Lotharingen, Godfried 
III met de Bult (R.1070-1076), graaf Robrecht uit 
Holland verjagen, waarbij die vlucht naar Gent, wat hem 
in de gelegenheid stelt Vlaanderen te bemachtigen1 . Het  
jaar daarop (1071) valt Godfried met de Bult de Friezen 
aan.

Dirk V (1053-1091; R.1061-1091)  was de zoon van 
Floris I en Geertruida van Saksen. Hij volgde in 1061, 
nog minderjarig, zijn vermoorde vader op. Zijn moeder 
Geertruida  nam tot aan zijn meerderjarigheid zijn taken 
waar (1061-1064, samen met Robrecht tot 1071). Uit 
zijn huwelijk met Othilde werden twee kinderen 
geboren. 
Om haar positie tegenover de door de Duitse keizer 
Hendrik IV beschermde bisschoppen te versterken, 
hertrouwde zijn moeder twee jaar later met Robrecht 
(de Fries), een zoon van graaf Boudewijn V van 
Vlaanderen. Kort na dit huwelijk (1063) gaf de keizer de 
Echternachse kerken aan de bisdommen Utrecht en 
Echternach terug. Zij zouden door Dirk III en zijn 
nakomelingen zonder enig recht daarop in bezit zijn 
genomen. Robrecht de Fries slaagde er wel in de  
bisschop van Utrecht voor een groot deel in bedwang te 
houden.

De keizer ging echter nog verder door de volledige 
graafschappen Rijnland en Westflinge aan de bisschop 
van Utrecht te schenken (1064). "Op papier" heersten 
Robrecht en Geertruida toen alleen nog maar in het 
zuidelijk deel van het latere Holland, waar Vlaardingen 
het centrum van was. 
Na 1069 trok Godfried III met de Bult als hertog van 
Lotharingen ten strijde tegen het graafschap. Hij had van 
de abt van Echternach de helft van de Echternachse 
kerken in leen gekregen. 

In 1070 geraakte Dirk V in oorlog met Vlaanderen en 
werd door de koning van Frankrijk en de keizer aange-
vallen. Hij verloor de veldslag en Gertrude en Robrecht 
waren genoodzaakt naar Gent uit te wijken. Dit stelde 
Dirk V wel in de mogelijkheid om het graafschap Vlaan-
deren te bemachtigen. Grote gebieden van Holland 
kwamen hierdoor in handen van de bisschop van 
Utrecht. Maar de strijd om het graafschap duurde voort 
want hertog Godfried III moest nog twee maal 
terugkeren om de orde te herstellen. De laatste keer, in 
1076, vond er in Vlaardingen een aanslag op Godfried 
III plaats, waarbij hij overleed. Die aanslag zou door een 
dienaar van Dirk V zijn gepleegd. 

Toen kort hierna de bisschop van Utrecht overleed zag 
Dirk V zijn kans. Samen met zijn stiefvader Robrecht 
bracht hij de nieuwe verkozene, Koenraad, bij IJssel-
monde een zware nederlaag toe waardoor de Zuid-Hol-
landse eilanden aan het Utrechtse bisdom werden 
ontnomen. De Utrechtse bisschop Koenraad en graaf 
Dirk V bleven elkaars tegenstanders. Koenraad steunde 
de Duitse keizer Hendrik IV en Dirk V de pauselijke 
partij. Hij erkende in 1078 ook de door de paus gesteun-
de tegenkoning Rudolf. Enkele jaren later in 1091 
overleed Dirk V, pas 37 jaar oud.

Het ‘Hollandse Huis’ heeft nu in de omgeving van 
Dordrecht en Vlaardingen vaste grond in Holland. Veel 
van de activiteiten zijn nog steeds gericht op Vlaanderen 
en Zeeland. Heel geleidelijk beginnen er in de door de 
graven gegeven oorkonden elementen naar voren te 
komen voor de rest van de huidige provincie Zuid-
Holland en nog later voor Noord-Holland en Kennemer-
land (eerst Egmond in 1162, dan Heemskerk in 1203)

Floris II, (1085-1121;R.1091-1121) genaamd Floris de 
‘Vette of Dikke’.  Floris II was de zoon van Dirk V en 
Othilde. Hij volgde in 1091 zijn vader op onder het 
regentschap waar-schijnlijk van zijn moeder en kwam in 
1096 zelf aan het bewind. Omstreeks 1108 huwde hij 
met Gertrude-Petronella (c1086-1144),  de dochter van 
de hertog van Opper-Lotharingen en halfzuster van de 
Duitse Koning Lotharius van Supplinburg. Dit 
huwelijk met een dochter uit  een Saksisch land lag in de 
traditie van het grafelijk huis.

Uit het huwelijk van Floris II en Petronella staan vier 
kinderen bekend. Floris II werd in 1101 als eerste met de 
titel ‘graaf van Holland’ vermeld. Daarvoor werd de 
streek van de graven nog als Friesland aangeduid. Hij 
was waarschijnlijk leenman van de bisschop van 
Utrecht. Hij was zwaarlijvig en schatrijk. Deze rijkdom 
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was grotendeels verkregen uit de inkomsten van 
veenontginningen en tolheffingen aan de monding van 
de grote rivieren.  Hij kon wel een einde maken aan de 
strijd met Vlaanderen.

Na zijn dood in 1121, op nog jeugdige leeftijd, regeerde 
gravin Petronella verder met krachtige hand. Zij bleef 
voogdes over haar jonge kinderen.
Gravin Petronella nam in 1123 deel aan de opstand van 
haar halfbroer, hertog Lotharius, tegen keizer Hendrik V. 
In 1125 werd deze Lotharius zelf Duits koning. Vermoe-
delijk is het aan hem te danken, dat Rijnland en Leiden, 
formeel sinds 1064 Utrechts bezit,  bij Holland werden 
gevoegd. Na de moord op Karel de Goede van Vlaan-
deren kwam Petronella naar Gent en dacht aanspraken te 
laten gelden voor haar zoon Dirk VI,  wat niet lukte. Dan 
steunde ze haar andere halfbroer, Dirk van den Elzas2 .

Dirk VI (1114-1157; R. 1122-1157) , Graaf van Holland, 
zoon van Floris II. Dirk VI was de zoon van Floris II en 
Petronella van Saksen.  Dirk VI werd graaf in 1122 onder 
de voogdij van zijn moeder. Voor 1125 huwde hij met 
Sophia van Rheineck die uit het Saksische geslacht Van 
Nordheim stamde. Uit dit huwelijk werden negen 
kinderen geboren. 

Door dit huwelijk verwierf hij een machtige bondgenoot 
aan de grens van het Oversticht tegen de bisschop van 
Utrecht. De broer van Sophie, Otto van Rheineck deed 
regelmatig invallen vanuit Bentheim. Dit kwam hem 
duur te staan want hij moest het kasteel Bentheim 

teruggeven als losprijs voor zijn gevangenschap. Het 
huwelijk kaderde ook in de wensen van de graven van 
Holland om meer invloed te krijgen in het Sticht. 
Daarenboven schuwden zij de wapens niet om de 
bisschopskeuze naar hun hand te zetten (1150, 1156, 
1178 en 1196).
Aanvankelijk toonde Dirk VI geen ambities. Zijn 
jongere broer Floris de Zwarte was daarentegen zeer 
ambitieus. Gravin Petronella had in de bestuurlijke 
kwaliteiten van zoon Floris kennelijk meer vertrouwen 
dan in die van haar zoon Dirk. Zij probeerde, door zelf 
het bewind over het graafschap ter hand te nemen, tijd te 
winnen om Floris in het zadel te helpen. Uiteindelijk 
kwam Floris de Zwarte openlijk in opstand tegen zijn 
broer Dirk VI.  Van 1129 tot 1131 wordt Floris ook als 
graaf van Holland in oorkonden genoemd. In die 
hoedanigheid wordt hij zelfs door de keizer en de 
bisschop van Utrecht erkend.

In maart 1131 is Dirk VI, na een kennelijke verzoening 
met zijn broer, echter weer graaf van Holland. Maar na 
enkele maanden koos Floris wederom partij tegen zijn 
broer Dirk.  De tegen Dirk VI in opstand gekomen 
Westfriezen boden Floris de Zwarte de heerschappij over 
geheel Westfriesland en ook de Kennemers schaarden 
zich achter hem. De broedertwist werd in augustus 1132 
door tussenkomst van de Roomse koning Lotharius 
bijgelegd, doch dit betekende niet dat de Westfriezen 
hun verzet staakten. In 1133 werd Floris de Zwarte 
nabij Utrecht vermoord.

De verwantschap van Floris II en Dirk VI met Keizer Lotharius III
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Toen in 1150 de Utrechtse bisschop Hartbert overleed 
steunde Dirk VI de kandidatuur van Herman van Horn. 
Met de steun van koning Koenraad III werd die 
uiteindelijk ook als bisschop erkend. In 1156 ontstond er 
een conflict tussen Dirk VI en de abt van Egmond nadat 
Dirk de dan al meer dan honderd jaar aanslepende 
kwestie van de Echternachse kerken had geregeld door 
inkomsten van de grote kerk in Vlaardingen te schenken 
aan zijn kapelaan. De abt sloeg Dirk en diens zoon Floris 
hierop in de ban. Dit is waarschijnlijk ook de reden 
waarom Dirk, die op 5 augustus 1157 overleed, niet in 
de abdij van Egmond maar in Rijnsburg werd begraven.

Floris  de Zwarte dacht een rijke erfgename uit de familie 
van bisschop Andries van Cuyck te huwen. Dit was  tegen 
de zin  van de bisschop en de familie. Hij kreeg wel de 
steun van zijn broer Dirk VI en van de stad Utrecht, maar 
werd vermoord op 26 oktober 1132. Het bleef onrustig in 
Utrecht tot keizer Lotharius de bisschop dwong toe te 
geven en zijn verwanten van de familie moest verbannen. 
Dirk werd opgevolgd door zijn zoon Floris III.

Wegens een aantal sterfgevallen kon Sophie daarenbo-
ven grafelijke aanspraken maken op Midden-Friesland, 
wat niet naar de zin was van de bisschop. Destijds waren 
de grafelijke rechten door keizer Hendrik IV ontnomen 
aan Ekbert I (of II?) en doorgegeven aan de bisschop. 
Via moeder Gertrude waren de aanspraken anderzijds op 
Dirk VI overgegaan zodat de betwisting uitzichtloos 
leek.

CHRONOLOGIE der Graven van Holland

   Huis van Holland
839-856 Gerulf I 
856-896 Gerulf II
896-923 Dirk I
923-939 Dirk Ibis
939-988 Dirk II
988-993 Arnulf
993-1039 DirkIII 993-1005Reg.Lutgart v.Luxemburg
1039-1049 Dirk IV
1049-1061 Floris I
1061-1091 Dirk V   1061-64 Reg.Geertrui v.Saksen
               1064-71 Reg.Robert I de Fries
1091-1121 Floris II
1122-1157 Dirk VI  1121-1130 Reg.Geertrui v.Saksen
 1129-1131 Floris de Zwarte (opstand)
1157-1191 Floris III
1191-1203 Dirk VII
1203-1213 Ada
1203-1222 Willem I
1222-1234 Floris IV
1234-1256 Willem II,  rooms koning
1256-1296 Floris  V 1256-1266 Reg.Aleida - Otto II 
v.Gelre
1296-1299 Jan I - Aleidis
   1296-97 reg. Jan van Renesse
   1297-99 reg. Walfort I v.Borsele
   1299 reg. Jean I v.Avesnes

Sophie ging twee-,  wellicht driemaal naar Palestina, 
waarvan éénmaal als weduwe in 1173 en nogmaals in 
1176 tot in Jerusalem, waar zij overleed en begraven 
werd.

Floris III (1141-1190; R.1161-1191) volgde in 1157 zijn 
vader Dirk VI op.
Hij huwde Ada van Schotland, de zuster van de 
Schotse koning Malcom IV, en kleindochter van koning 
David I van Schotland (R.1124-1153) en dochter van 
zoon Henry die voor zijn vader overleed. Uit dit 
huwelijk werden tien kinderen geboren, vijf zonen en 
vijf dochters.  Hij volgde zijn vader in 1157 onder zeer 
gunstig vooruitzichten op. De West-Friezen en Drecht-
landers, waarmede zijn voorvaderen in gedurige strijd 
waren gewikkeld, huldigden hem in 1161 als hun heer. 
Maar zijn bestuur was even onrustig als dat van zijn 
voorgangers rustig was.

Kort na zijn huwelijk mengde hij zich in de oorlog 
tussen bisschop van Utrecht, diens ministerialen en de 
hertog van Gelre.  Floris steunde de bisschop, maar 
brandschatte ook  Woerden uit een deel van het Sticht. In 
1165 kwam keizer Frederik I tussen in de geschillen 
tussen Floris III en Godfried, bisschop van Utrecht, 
betreffende Oostergo en Westergo met de instelling van 
een ‘gezamenlijk bestuur’ van beide vorsten over deze 
gewesten. Enige tijd daarna deed Filip van Heinsberg, 
aartsbisschop van Keulen, uitspraak in het geschil tussen 
Floris en de bisschop.

Floris III was de eerste die als graaf van Holland een 
eigen munt sloeg. Hij streefde naar een vrede met 
Friesland en trachtte zich vergeefs te bevrijden van de 
leenheerschappij van Vlaanderen over Zeeland-bewester 
de Schelde. Floris gaf de kerk van Vlaardingen op 
28-08-1162 terug aan de opvolger van de Egmondse abt, 
tijdens een plechtigheid in de abdij van Egmond. Alsdan 
werd de ban over Floris III opgeheven en werd 
misschien ook zijn huwelijk met Ada van Schotland 
voltrokken.

Nadien ontstond een oorlog tussen graaf Floris en graaf 
Filip van Vlaanderen, over een nieuwe tol te Geervliet. 
Graaf Floris werd verslagen en in 1165 gevankelijk naar 
Brugge gevoerd.
Twee of drie jaar werd hij gevangen gehouden,  maar 
uiteindelijk op vernederende voorwaarden ontslagen op 
27 februari 1168, (Verdrag van Brugge). Floris III 
moest het opperleen-heerschap van Filip van den Elzas 
over Zeeland erkennen, en beloven de daar opgerichte 
tollen af te schaffen en er geen vesting te bouwen.

In 1161 sloot hij met de Friezen uit Drechterland een 
vrede voor 30 jaren.
Gedurende zijn gevangenschap in Vlaanderen hadden de 
Kennemers in 1166 het West-Friese dorp Schagen plat 
gebrand en de bewonders vermoord. De West-Friezen 
plunderden hierop uit weerwraak de stad Alkmaar. In 
1168 wilde Floris hiervoor wraak nemen, maar een deel 
van zijn leger werd bij Schagen verslagen. In 1169 
brandden de Friezen Alkmaar plat, maar werden 
andermaal verdreven. De vijandelijkheden werden 
gestaakt ingevolge de grote overstroming van 1170. In 
1180  schijnt de graaf opnieuw tegen de West-Friezen te 
zijn opgetrokken.
In 1178 overleed Godfried, bisschop van Utrecht. Als 
opvolger werd Boudewijn gekozen, broer van graaf 
Floris III, onder wiens bestuur de rust met Holland 
bewaard bleef.
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De vrede tussen Holland en Utrecht werd daardoor niet 
verstoord. Sommige schrijvers melden dat Floris en zijn 
broer bisschop Boudewijn, zouden zijn opgetrokken in 
een kruistocht tegen de Friezen (1189).  In 1180 viel 
graaf Floris met een groot leger West-Friesland binnen 
en kon in 1182 (1184?) de bewoners van Wieringen en 
Texel onderwerpen. 
De invloed van Floris III in het Utrechtse bisdom was 
niet naar de zin van de graaf van Gelre. Daarrom sloot 
graaf Floris een bondgenootschap met de graaf van 
Kleve, bekrachtigd door het huwelijk van twee kinderen 
van Floris,  Margareta met Dirk IV van Kleve in 1182 en 
de latere Dirk VII met Aleida van Kleve in 1186, beide 
kinderen van de graaf van Kleve.

Floris III was een trouwe bondgenoot van Keizer 
Frederik Barbarossa. Deze steunde de verkiezing van 
zijn broer Boudewijn in 1178 tot bisschop van Utrecht. 
Hiermee konden Floris III en de opvolgers Dirk VII en 
Floris V hun financiële toestand verbeteren evenals hun 
invloed in het bisdom meer laten gelden. Later zou 
Floris V verschillende delen en domeinen uit het bisdom 
bemach-tigen, zodat Holland een nieuwe Oostgrens 
verkreeg. 
Hij vecht in 1176 met Frederik Barbarossa in Italië in de 
Slag van Legnano en ontving als beloning in 1179 
waarschijnlijk de rijkstol in Geervliet. Hij verwierf daar-
door de titel Vorst des Rijks (Vrede van Venetië, 1177).

Hij ondernam vervolgens in 1184 een tocht naar het 
Heilige Land, en werd na zijn terugkomst betrokken in 
de twist tussen Utrecht en Gelre. Vanaf 1189 neemt hij 
deel aan de rampzalige Derde Kruistocht (1187-11921) 
tegen Saladin onder Frederik I Barbarossa, koning Filip-
August en koning Richard Leeuwenhart van Engeland. 
Na het  bericht van de verovering van Jerusalem trok hij 
opnieuw op en nam hij deel aan de verovering van 
Iconium, de hoofdstad van Lycaonië.  Hij overleed aan 
de pest in Antiochië op 1aug 1190. 

Over gravin Ada staat weinig bekend. Zij maakte de 
Loonse successieoorlog nog mee. Ook trachtte zij te 
bemiddelen in de twisten tussen Dirk VII en Willem I, 
maar steunde uiteindelijk Willem I na de dood van Dirk 
VII. Zij overleed na 1206.

Dirk VII (c1163-1203; R.1191-1203), zoon van Floris 
III en Ada van Schotland, volgde zijn vader op in 1191. 
In 1186 huwde hij Aleid van Kleve (?-c1242), de dochter 
van de graaf van Kleve. Uit dit huwelijk zijn drie 
kinderen geboren. 
Dit huwelijk was ingegeven door het feit dat Floris III 
poogde de steun te bekomen van de graaf van Kleve 
tegen de graaf van Gelre, die met hem wedijverde om de 
invloed in het Sticht. De Hollandse expansie botste 
overi-gens ook met Gelre.

Bij de terugkeer van zijn jongere broer Willem in 
september 1191 uit het Heilige Land  onstond er al vrij 
vlug onenigheid tussen beiden. Willem koos daarbij 
zoals steeds de zijde voor de opstandige West-friezen in 
Drechterland.
Graaf Dirk, op dat moment druk bezig in Zeeland om de 
‘Zeeuwse kwestie’ naar zijn hand te zetten,  liet zijn 
vrouw Aleida met een leger noordwaards trekken. In 
november 1195 kwam het tot een Veldslag in Alkmaar 

waar gravin Aleida haar zwager Willem versloeg. Door 
omkoping van de leiders van de West-friezen uit Oude 
Niedorp en Winkel kon Aleida dit treffen ten hare gunste 
doen uitvallen.

Na bemiddeling werd de twist in Haarlem tussen de 
beide broers bijgelegd door toedoen van de drie ooms, 
bisschop Boudewijn van Utrecht, graaf Otto van 
Bentheim en domproost Dirk van Utrecht, evenals van 
moeder gravin Ada. Willem kreeg het bestuur over het 
graafschap Midden-Friesland,  waar sinds 1165 door de 
bisschop van Utrecht en de graaf van Holland gezamen-
lijk grafelijke rechten werden uitgeoefend, en een deel 
van de inkomsten uit het tolrecht van Geervliet. Dit 
tolrecht was dat jaar door keizer Hendrik VI nogmaals, 
ook tegenover Vlaamse kooplieden, bevestigd. Deze 
keizer stond ook toe dat Dirk VII ten koste van het Sticht 
de Grote of Dordtse Waard bij zijn gebied inlijfde. 
Bovendien verklaarde hij het graafschap erfelijk, ook in 
vrouwelijke lijn, en kende hij hem in 1196 het tijdelijk 
bewind over het bisdom Utrecht toe. Hier moest Dirk 
zich handhaven tegenover Otto van Gelre, die het 
Oversticht (Overijssel) wilde bemachtigen. Dirk VII 
versloeg hem echter bij Grebbe-berg.
Het bewind over het bisdom bracht Dirk trouwens ook 
weer in conflict met zijn broer Willem.

Bij het overlijden in april 1196 van bisschop Boudewijn, 
wou Dirk VII de keuze van zijn jonge oom domproost 
Dirk, doorzetten. Hij viel dan ook het Sticht binnen, 
maar ook Otto van Gelre deed zulks. Keizer Hendrik VI 
besliste daarop het wereldlijk gezag hierover aan Dirk 
VII te geven. Hierop maakte Otto van Gelre zich 
meester van het Oversticht. Uiteindelijk kwam het tot 
een treffen bij de Heimenberg bij Rhenen, waar Dirk 
VII de overwinning behaald. Een vredesverdrag volgde 
bezegeld door een gepland huwelijk van dochter Aleidis 
van Dirk VII met Hendrik van Gelre. Deze overleed 
evenwel op jonge leeftijd.

Kort na de dood van keizer Hendrik VI verliet Dirk VII 
de verliezende partij van de Hohenstaufen en stapte hij 
in 1198 over naar het kamp van de Welf Otto IV. In 1202 
werd Dirk VI ter hulp geroepen door Otto van Gelre 
nadat die in conflict geraakt was met de hertog van 
Brabant.
Dirk ondernam een expeditie naar Brabant, waar hij het 
net gestichte 's-Hertogenbosch als rivaal van Geertrui-
den-berg op 7 september 1202 verwoestte en de broer 
van de hertog samen met vele edelen gevangen nam. Op 
de terugweg botste hij bij Heusden  op het sterke leger 
van de hertog, die hem gevangen nam (Slag van 
Heusden).  Tegen een hoog losgeld en het aanvaarden 
van ongunstige voorwaarden werd hij uiteindelijk weer 
vrijgelaten. Dirk VII werd gedwongen zowel voor het 
deel van zijn gebied bezuiden het Hollands Diep, als 
over Zuid-Holland (met Dordrecht) de Brabantse hertog 
en over het overige deel van Holland de bisschop van 
Utrecht, als leenheer te erkennen. Door deze tegenslag 
verloor Holland het overwicht in de noordelijke 
Nederlanden aan het Sticht en Brabant.

Na het overlijden van Dirk VII op 4 november 1203 te 
Dordrecht trachtte gravin Aleida het graafschap voor de 
op dat moment enige nog in leven zijnde dochter Ada 
(15 jaar) veilig te stellen door haar nog voor de 
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begrafenis van de overleden graaf te laten huwen met 
Lodewijk van Loon. Dit gebeurde vermoedelijk op 
aanraden van graaf Otto van Bentheim.
Haar zwager Willem eiste het graafschap echter voor 
zich op en met steun van meerdere edelen kwam 
Kennemerland in opstand waarna gravin Aleid en 
Lodewijk van Loon uitweken naar Utrecht. 
Hieruit ontstonden partijschappen en een oorlog, waarin 
Ada genoodzaakt was zich met haar medestanders, 
waartoe o.a. Rutger van Meerhem behoorde, in de burcht 
van Leiden in veiligheid te stellen. De tegenpartij 
bestaande uit de Kennemers onder Egmond en Banjaerd, 
en de Rijn-landers onder Wassenaer, bestormden de 
burcht,  die zich na enkele dagen moest overgeven. Ada 
werd gevangen genomen, op last van haar oom Willem 
naar Texel gezonden (einde 1203-Jan 1204) en van daar 
naar Enge-land gebracht,  onder bewaking van koning 
John.

Lodewijk van Loon kon met de bisschop van Utrecht, de 
hertog van Limburg en de bisschop van Luik een leger 
op de been brengen en in 1204 een groot deel van het 
graafschap heroveren. De regent van Vlaanderen, 
Philippe de Namur dacht nu de kwestie van Zeeland-
bewester-Schelde te kunnen regelen en viel Zeeland 
binnen, dat evenwel in opstand kwam. Willem kwam 
naar Zeeland, werd er goed ontvangen en kon met een 
nieuw leger Lodewijk belagen, die naar Utrecht moest 
vluchten.
Willem kon nu rekenen op de steun van de adel en van 
de bevolking van Kennemerland en Zeeland, maar ook 
van de hertog van Brabant, die beducht was voor een 
vergroting van de macht van de graaf van Loon. Op 14 
oktober 1205 werd het Verdrag van Brugge gesloten, 
waarbij Holland aan Lodewijk werd toegewezen en 
Zeeland aan Willem. Lodewijk liet de feitelijke regering 
over aan Aleidis, maar Willem nam later (1208) het 
bestuur van het graafschap op zich. Hoe dit juist 
gebeurde is niet bekend.

Willem I (1167-1222; R.1203-1222), zoon van Floris III 
(1141-1190) en Ada van Huntington. Hij trouwde met 
Adeleid, Gravin van Gelre (1187-1218) en in een tweede 
huwelijk met Maria van Bourgondië (c1191-1260) 
weduwe van Otto IV van Duitsland.
Genoemd naar de broer van zijn moeder, de Schotse 
koning William the Lion,  geboren circa 1168. Uit het 
eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren,  het 
tweede huwelijk bleef kinderloos. 

Bij de twisten met zijn broer Dirk koos hij de zijde van 
de Westfriezen.
Uiteindelijk werd deze ruzie bijgelegd en mocht Willem 
zich onder andere graaf van Friesland noemen.  Zo kwam 
hij in conflict met Hendrik de Kraan, heer van Kuinre, 
leenman van de Bisschop van Utrecht,  die plunder-
tochten ondernam in het Friese gebied.
Willem trok ten strijde en vernietigde de burcht van 
Kuinre. Zijn broer Dirk, voogd over het bisdom, liet 
Willem bij Rhenen door Hendrik van Kuinre op kasteel 
Horst gevangen nemen. Willem ontsnapte echter en 
vluchtte naar Gelre. Daar verloofde hij zich met de 
dochter van graaf Otto I van Gelre,  Aleid, en trouwde 
haar in 1198.

Na de dood van zijn oudere broer graaf Dirk VII in1203, 
betwistte hij het recht van opvolging van diens dochter 
Ada, die onmiddellijk na de dood van haar vader in het 
huwelijk was getreden met Lodewijk van Loon. Het 
gevolg was de zogenaamde "Loonse oorlog",  waarbij 
Willem aanvankelijk de winnende partij was. Lodewijk 
van Loon slaagde er echter om in 1204 terug te slaan 
met steun van de Graaf van Vlaanderen en de bis-
schoppen van Luik en Utrecht. Willem week uit naar 
Zeeland en van daar uit wist hij in 1205 het graafschap 
terug te veroveren. 

In 1206 werd de vrede getekend en werd het graafschap 
formeel tussen Willem en Lodewijk van Loon 
opgedeeld. Willem kreeg Zeeland met de streek rond 
Geertruidenberg, Lodewijk het overige deel. Waarschijn-
lijk regeerde Willem als Graaf van Holland gewoon 
door. In 1213 ontving hij het graafschap als rijksleen van 
de Welfische keizer Otto IV en werd hij onbetwist graaf 
van Holland, met alle lenen  van Floris III en Dirk VII.
In de tijd van Willem I werd de ontwikkeling van de ste-
den bevorderd. Hij verleende stadsrechten aan 
Middelburg, Dordrecht, Geertruidenberg en misschien 
ook aan Leiden.

Toen deze Keizer Otto IV op 27 juli 1214 in de slag bij 
Bouvines verslagen werd,  waarbij Willem I gevangen 
genomen werd, veranderde Willem van partij en sloot hij 
zich aan bij keizer Frederik II.
Vervolgens nam Willem I zelfs deel aan een Franse 
expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. Het 
gevolg hiervan was dat de Engelse koning het verdrag 
uit 1206 weer ophaalde en Lodewijk van Loon als graaf 
van Holland erkende. Tevens bereikte hij dat Willem I 
door de paus in 1216 werd geëxcommuniceerd. Om van 
deze ban ontslagen te worden, heeft Willem in 1217 aan 
de vijfde kruistocht deelgenomen waarbij hij veel roem 
verwierf.
Tijdens zijn afwezigheid was graaf Boudewijn van 
Bentheim regent.  Willem I kwam terug in 1220. Zijn 
vrouw Aleid was inmiddels op 12 februari 1218 
overleden en na zijn terugkeer in Holland in 1220 
trouwde Willem voor een tweede maal, nu met Maria 
van Brabant, weduwe van keizer Otto IV.

Floris IV (1210-1234; R.1222-1234), zoon van Willem 
de I (1167-1222), graaf van Holland en Aleid van Gelre, 
volgde zijn vader op in 1222, de eerste maanden, tot hij 
op zijn twaalfde jaar meerderjarig geworden was, onder 
voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Floris IV trouwde voor 1224 met Machteld van 
Brabant (1210-1267). Hij was tien jaar daarvoor, op 5 
november 1214, al met haar al verloofd toen hij nog 
maar vier jaar oud was. Machteld zelf was op het 
ogenblik van deze verloving 14 jaar oud en al kort daar-
voor weduwe geworden van Hendrik II van Braun-
schweig, Paltsgraaf a.Rijn (†1214). Het huwelijks-
verdrag bepaalde tevens dat de graaf van Holland en de 
hertog van Brabant elkaar zouden bijstaan in geval van 
conflict. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. 

In 1226 werd de oude twist bijgelegd, die de Hollandse 
graven met de Utrechtse bisschop Otto van Lippe 
hadden over het afdammen van de Rijn bij Zwammer-
dam en over het gemeenschappelijk bezit van Friesland 
ten oosten van de Flie,  met welk laatst gebied Floris kort 
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daarna zijn broer Otto,  de latere bisschop van Utrecht, 
beleende.  In 1227 zond Floris bisschop Otto II van der 
Lippe hulptroepen in zijn strijd tegen Koevorden, 
waarbij de kerkvorst sneuvelde in de Slag bij Ane. 
Floris IV bewerkte na de dood van de bisschop dat zijn 
bloed-verwant Willibrand verkozen werd, waardoor de 
vrede tussen Holland en Utrecht geruime tijd bewaard is 
gebleven.

Maria van Brabant

Maria van Brabant was de oudste dochter van hertog 
Hendrik I van Brabant en Machteld van Boulogne en 
weduwe van keizer Otto IV, die reeds  overleed in 1218. 
Haar beide huwelijken waren politieke verbinte-nissen. 
Het eerste huwelijk bezegelde de steun die hertog  
Hendrik I van Brabant wou geven aan Otto IV, eerst 
tegen Filip van Zwaben en later tegen Frederik II. Na de 
nederlaag van Otto IV in Bouvines, werd  Frederik II 
algemeen erkend, ook door hertog Hendrik I en Willem I.
De derde dochter van hertog Hendrik I, Machteld werd 
verloofd met Floris IV, de oudste zoon van Willem I. De 
graaf van Holland sloot zich evenwel bij een Frans leger 
aan om Jan zonder Land van Engeland aan te vallen, 
waarop de Engelse koning Lodewijk van Loon als graaf 
van Holland erkende. Pauselijke bemoeienis-sen hebben 
geleid tot een straf voor Willem I (cfr.supra).
Willem I huwde dan in 1220 de 18 jaar jongere Maria van 
Brabant, wellicht om politieke redenen, waarbij Holland 
en Brabant nog  nauwer met elkaar werden verbonden. 
Willem I kocht hiermee de Brabantse steun  bij  zijn 
poging  om Zeeland bewester Schelde als direct Rijksleen 
te krijgen. Eerst werd hij gesteund door een beslissing 
van de Rijksdag te Frankfurt (1220), die kort daarop 
werd herroepen, maar Willem trok zich dat niet aan.

In hetzelfde jaar betoonde Floris, na enig tegenstrib-
belen,  de graaf van Vlaanderen leenhulde voor Zeeland, 
zodat gedurende zijn regering de verhouding met 
Vlaanderen goed bleef. Van groot belang was het feit, 
dat in 1230 Dirk,  heer van Altena, zich leenman van 
graaf Floris verklaarde voor zijn goederen in het land 
van Altena en de Bommelerwaard.

In 1234 nam Floris deel aan de "kruistocht" tegen de 
Stedingers, een groep boeren in het Elbegebied van het 
bisdom Bremen, die weigerden de kerkelijke tienden te 
betalen en als heidenen werden beschouwd. Hierbij 
sneu-velde o.a. de heer Willem van Egmond
Floris IV behaalde roem in verschillende toernooien. Op 
19 juli 1234 werd hij tijdens een van deze toernooien in 
Corbie gedood. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 
Willem II. 

Gravin Machteld was niet tevreden omdat zij het voog-
dijschap niet mocht uitoefenen over haar minderjarige 
zoon. Zo kwam het tot een conflict waarbij ingevolge de 
familiale banden de meeste buurlanden werden 
betrokken.
Zij kreeg de steun van Johanna van Vlaanderen de 
Machteld erkende als voogdes van Zeeland-bewester de 
Schelde. Door bemiddeling van Hendrik van Limburg 
werd in 1235 een overeenkomst bereikt tussen Dirk van 
Kleve voor de zoon van Floris IV, en Hendrik van 
Brabant, die zijn zuster vertegenwoordigde. De gravin 
werd weer in het bezit gesteld van haar huwelijksgoed, 
maar deed afstand van de voogdij over Zeeland.

Willem II (1227-1256; R.1234-1256), Romeins (anti)
koning van 1247-1256, en zoon van Floris IV en 
Mathilda van Brabant.

Toen Willem II zijn vader als graaf opvolgde was hij nog 
maar zeven jaar. Zijn oom Willem, de broer van zijn 
vader, kreeg het regentschap, maar kwam in 1238 bij een 
toernooi om het leven. Zijn oom Otto III, die in 1233 tot 
bisschop van Utrecht gekozen was, eveneens een broer 
van zijn vader, nam dit regentschap tot in het najaar van 
1239 over, samen met Boudewijn van Bentheim. Bij de 
meerderjarigheid (1239) trad Machteld terug op de voor-
grond, vooral wat religieuse zaken betreft.

Op veertienjarige leeftijd nam Willem het bewind zelf in 
handen (1240). Spoedig werd hij betrokken in de 
internationale politiek. Zijn oom Hendrik II van Brabant 
schoof hem naar voor als de pauselijke kandidaat in de 
strijd tegen Frederik II.
Na de dood van de Roomse koning Hendrik van 
Thüringen, bood de paus de Duitse kroon aan verschil-
lende vorsten aan, doch Willem aanvaarde hem en liet 
zich te Woeringen tot Rooms keizer verkiezen (oct 
1247). Hij werd te Keulen in de domkerk tot ridder 
geslagen en op 1 november 1248 te Aken gekroond.
Na de plechtigheid trok hij met een deel van zijn leger 
naar Keizerswaard,  voor welke vesting hij zich een jaar 
ophield. Hij versloeg in Oppenheim Koenraad IV, de 
opvolger van Frederik II en huwde door toedoen van de 
Paus (1262) Elisabeth, dochter van Otto I, hertog van 
Braunschweig en Machteld van Brandenburg. Hij moest 
wel eerst Aken op de aanhangers van Frederik II vero-
veren. Dit gebeurde na een belegering van zowat vijf 
maanden en zo kon hij in 1248 tot Rooms koning 
worden gekroond.

Zijn benoeming en de hieropvolgende kroning waren 
niet onomstreden. Pas na de dood van Frederik II, in 
1250, kreeg hij de steun van paus Innocentius IV en niet 
eerder dan in 1252, na zijn huwelijk met de Welfische 
Elizabeth van Braunschweig, werd hij door de meeste 
andere vorsten erkend. 

De geschillen met Vlaanderen vergden zijn tegenwoor-
digheid in Holland en de Vlaamse gravin, Margareta, die 
een inval in Zeeland had gewaagd werd verslagen. Op 
wraak bedacht, zocht zij hulp bij Karel van Anjou, aan 
wie zij Henegouwen afstond, opo voorwaarde dat zij 
hem tegen de Rooms koning zou bijstaan.

Karel van Anjou viel het land binnen en wist het deels te 
wapen, deels door onderhandelingen bijna geheel te 
onder-werpen. Willem poogde hem met goede woorden 
te bewegen om Jan van Avesnes in zijn graafschap onge-
moeid te laten.
De begunstiging der Avesnes bracht hem in 1254 in 
oorlog met Frankrijk, waar Karel van Anjou, koning van 
Napels, toen het regentschap voerde, wat er waarschijn-
lijk de aanleiding toe werd, dat de geestelijke keur-
vorsten aan Ottocar van Bohemen de Duitse konings-
kroon wilden bezorgen.
Willem II was de eerste der graven die in Holland de 
burgerij, de inwoners der steden, steunde, een werk dat 
zijn zoon zal voortzetten.  Hij bewees de steden vele 
gunsten. Haarlem, Delft,  Dordrecht, Alkmaae, Zierikzee 
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en anderen werden door hem met keuren beloond. Ook 
worden hem vele belangrijke gebouwen toegeschreven. 
Willem II behoorde tot het in die tijd machtige kamp van 
zijn oom (schoonvader ?), de Brabantse hertog Hendrik 
II.
Wegens zijn bemoeienissen met de internationale 
politiek,  kreeg het thuisfront onvoldoende aandacht. De 
problemen met de Friezen en in Zeeland-bewesten de 
Schelde laaiden weer op. In 1252 wist hij de leenband 
met Vlaanderen voor Zeeland-bewesten de Schelde te 
ontbinden. In de oorlog die volgde, bracht hij het 

Vlaamse leger in juli 1253 in de Slag van Westkapelle 
een zware nederlaag toe. In 1254 volgde een wapen-
stilstand met Vlaanderen.
Het conflict met de Westfriezen trachtte hij in te perken 
door op de invalswegen naar Haarlem, bij Heemskerk en 
Beverwijk, grote kastelen te bouwen.
De stedelingen kregen in de loop der jaren wel steeds 
meer ontzag voor de Graaf.  Willem II is nooit tot keizer 
gekroond. Het was een tijd van oorlog en in 1255 bracht 
Willem II de West-Friezen een gevoelige nederlaag toe.  

Waarom trouwde Aleidis met een Avesnes ?
De zuster van Willem II trouwde Jan van Avesnes. Dit 
huwelijk had verstrekkende gevolgen voor de latere 
geschiedenis van Holland.
Twee facetten kunnen hierbij worden bekeken. Vanuit  het 
oogpunt van de Avesnes is er de drang om zich in Europa te 
bevestigen. Het huwelijk van Bouchard met een gravin  van 
Vlaanderen was een  stap in die richting. Dit huwelijk werd 
evenwel lange tijd als onwettig beschouwd, zodat zoon Jan 
hier een minder-waardigheidsgevoel  aan overhield. Hij had 
de belofte gekregen een graaf van Henegouwen te worden, 
aan-sluitend op het Dit de Péronne (1246). Hoewel die 
uitspraak de vete tussen Vlaanderen en Henegouwen moest 
bijleggen bleven de twisten hoog oplaaien. 
Een ander facet is de voortdurende ruzie tussen Holland en 
Vlaanderen over Zeeland-bewesten de Schelde. Vermoe-
delijk wilde Willem II een tweede front openen door 
Henegouwen aan Holland te binden. 
Inmiddels  had Margareta van Constantinopel in 1245 
verzuimd Henegouwen ‘aan te melden’  bij de keizer. Hierbij 
kon Jan van Avesnes  aanspraak maken op het Land van 
Waas en  Rijks-Vlaanderen, zodat de twisten andermaal hoog 
oplaaiden.
In 1247 wordt Willem II evenwel Rooms Keizer. Hij wil 
niet toegeven aan Margareta, maar moet toch de rechten van 
Vlaanderen eerbiedigen, zodat Jan van Avesnes moet afzien 

van zijn  aanspraken. Een verdrag (van ??) gevolgd van 
onderhandelingen loopt in 1256 op niets uit. Uiteindelijk 
beslist  de Rijksdag van Frankfurt dat Namen, het Land van 
Waas en Rijks-Vlaanderen aan Jan van Avesnes worden 
overgedragen. (Hij wordt er mee beleend). Gwijde van 
Dampierre gaat in beroep tegen deze beslissing en het is 
opnieuw oorlog. Bij de Slag van West-Kapelle (1253) wint 
Jan van Avesnes en de gebroeders Dampierre worden 
gevangen genomen.
Margareta kiest een andere oplossing en geeft  Hene-gouwen 
aan Karel van Anjou, broer van de koning van Frankrijk. 
Hij neemt ook Valenciennes maar moet alles na enkele 
maanden teruggeven op bevel van de koning. Het is 
opnieuw oorlog, maar de Avesnes worden gesteund door de 
bisschop van Luik en uiteraard de keizer. In 1255 volgt een 
wapenstilstand.
Wanneer keizer Willem II van Holland overlijdt stort  de 
politiek van de Avesnes in. Het nieuwe Dit de Péronne 
(1256) bevestigt het  vorige en het deel van de Avesnes 
wordt nog kleiner. Er volgt in 1256 het Verdrag over 
Zeeland tussen Margareta en Floris de Voogd. Hierbij 
worden ook huwelijken, o.a. Floris V met Beatrijs van 
Vlaanderen, geregeld, dit  alles gericht tegen de invloed van 
Aleidis en de Avesnes. Jan  van Avesnes overlijdt in 1257 en 
keizer Richard geeft  RijksVlaanderen en de Zeeuwse 
eilanden aan Margareta. Dit maakt  het de Avesnes in hoge 
mate moeilijk.

De Betrekking tussen het Huis van Holland, de Avesnes en het Huis van Vlaanderen
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In 1254 trok hij met zijn leger noordwaarts tegen de 
West-friezen ten strijde.  In 1256, enkele weken voordat 
Willem II naar Rome zou afreizen, besloot hij dat het 
niet onverstandig zou zijn om de West-Friezen definitief 
te verslaan. Maar een nieuwe expeditie liep falicant af.
Op een moment dat hij te paard roekeloos vooruitge-
stormd was, zakte hij nabij Hoogwoud door het ijs. Toen 
zagen de Westfriezen hun kans om de weerloze ruiter te 
doden. Ze begroeven het lichaam van Willem onder een 
haardplaat in een boerderij in Hoogwoud. Daar was het 
waarschijnlijk in de vergetelheid geraakt indien het 
Floris V niet was gelukt om zijn vader 26 jaar later te 
wreken en het verborgen graf van zijn vader terug te 
vinden. Dank zij zijn zoon kon Willem II zijn laatste 
rustplaats vinden in de abdijkerk in Middelburg. 
Ondanks zijn zwakke basis wist Willem II internationaal 
uit te groeien tot een machtig vorst. In Holland 
verleende Willem II de steden Haarlem (1245), Delft en 
's-Gravenzande (beide in 1246), en Alkmaar (1254) 
stadsrechten naar Brabants model. De instelling van 
hoogheren-raadschappen hebben de basis gelegd voor 
een goede econo-mische ontwikkeling van Holland in 
latere tijden. 

In 1256 werd in Brussel een vredesverdrag gesloten dat 
een eind zou maken aan de eeuwenoude twist tussen 
Holland en Vlaanderen over Zeeland-bewesten Schelde. 
Daarbij werd ook een huwelijk afgesproken, nl. dat 
Floris V met de oudste dochter van Gwijde van 
Dampierre, Margareta,  zou trouwen. Dit moest de 
naleving verzekeren van het verdrag, dit aan Floris de 
Voogd een sterke positie bezorgde in Zeeland. Ook was 
bepaald dat indien Floris de Voogd kinderloos voor zijn 
neef zou overlijden, deze laatste de dochter van Gwijde 
zou huwen om in het bezit te komen van het Zeeuwse 
gebied. De onverwachte dood van Floris de Voogd in 
een tornooi te Antwerpen in 1258 stelde deze laatste 
bepaling in werking maar Floris V was nog veel te jong, 
zodat de jongere dochter Beatrijs voor de opvolging in 
aanmerking kwam.

Floris V (1254-1296; R.1256-1296) was de zoon van 
Willem II en Elisabeth van Braunschweig (?-1266).
Op het ogenblik dat zijn vader in 1256 door de West-
Friezen werd vermoord, was Floris nog maar anderhalf 
jaar oud. Hij werd eerst opgevoed door zijn oom, Floris 
de Voogd, en na diens overlijden in 1258, door zijn tante 
Aleida van Holland, die gehuwd was met Jan van 
Avesnes.  Op aandringen van de adel werd in 1263 graaf 
Otto II van Gelre zijn voogd, die Aleid bij 
Reimerswaal versloeg. 

In 1266,  op een leeftijd van bijna 12 jaar, was hij "oud" 
genoeg om te regeren en op 14-jarige leeftijd trad hij in 
het huwelijk met Beatrijs van Vlaanderen (van 
Dampierre). Dit huwelijk was al in 1256 contractueel 
vastgelegd. Uit dit huwelijk werden in totaal negen 
kinderen geboren. Zij behoorde tot het Huis van 
Dampierre, de aartsvijanden van de Van Avesnes. Toch 
bleef ondanks dit huwelijk van Floris V de invloed van 
de Van Avesnes groot. De Avesnes hadden in 1280 de 
Henegouwse graventitel verworven.
Later zou de zoon van Aleid van Holland en Jan van 
Avesnes de zoon van Floris V, Jan I, opvolgen en daar-
mee het grafelijke huis van Holland en Zeeland en dat 

van Henegouwen voegen. 

Floris had zich reeds op jonge leeftijd voorgenomen de 
dood van zijn vader te wreken en diens lichaam op te 
sporen dat door de Westfriezen na de moord verborgen 
werd gehouden. Een  eerste poging in 1272 mislukte. In 
het jaar 1282 ondernam hij een tweede poging, nu wel 
succesvol, en het lukte hem terug te keren met het 
lichaam van zijn vader. Met steun van de graven Reinald 
van Gelre en Dirk VIII van Kleve zegevierde hij bij 
hetzelfde plaatsje waar zijn vader 26 jaar geleden zo 
smadelijk de dood had gevonden.

Friesland

Van enige tegemoetkoming van de zijde van Floris was 
bij zijn aantreden geen sprake,  bezield als hij was van 
wraakgedachten jegens de Westfriezen, die in 1256 bij 
het dorpje Hoogwoud zijn vader, Willem II,  hadden ver-
moord. Aanvankelijk weinig succesvol, zoals in 1272 
toen een veldtocht tegen de Westfriezen op een fiasco 
uitliep,  ondernam Floris in 1282 weer een poging hen 
definitief aan zijn gezag te onderwerpen.  Wél lukte het 
hem in 1279 de Vechtstreek in handen te krijgen. De 
edelen aldaar,  zoals Gijsbrecht IV van Amstel, kwamen 
daarmee onder bewind van een krachtig, energieke graaf 
te staan, iets waar zij zich niet gemakkelijk bij 
neerlegden. 
De mislukte expeditie van 1272 had de boeren in het 
aangrenzende Kennemerland nieuwe hoop gegeven bij 
hun verzet tegen de grafelijke vertegenwoordiger Wouter 
van Egmond, die de traditionele rechten van de 
Kennemers herhaaldelijk met voeten trad.  Begin dat jaar 
gingen zij een verbond aan met de Westfriezen en de 
Waterlanders en trokken al plunderend naar het zuiden.

Om het conflict met de opstandige Westfriezen in het 
noorden van zijn graafschap veilig te kunnen afhandelen 
kreeg Floris van Avesnes namens Floris V het bestuur 
over Zeeland en het zuiden van Holland in handen. 
In 1274 kwamen ook de Kennemers in opstand, onder 
leiding van Gijsbrecht IV van Amstel gevolgd door de 
boeren in Water- en Amstelland. Deze opstand breidde 
zich vervolgens snel uit naar het grensgebied tussen 
Holland en Utrecht. Daar hadden Gijsbrecht van Amstel 
en zijn zwager Herman van Woerden een machtige 
positie uitgebouwd die ten koste ging van Jan van 
Nassau, de bisschop van Utrecht. Die had zijn positie 
verzwakt door uit financiële nood de burchten Vreeland 
en Montfoort aan Gijsbrecht van Amstel en Herman van 
Woerden te verpan-den.
Handig wist Floris V in deze roerige tijd alles naar zijn 
hand te zetten. Met de Utrechtenaren sloot hij een 
neutraliteitsverdrag en in het Kennemerland wist hij 
door concessies te doen en landrecht toe te staan de rust 
te laten weerkeren. Vervolgens zocht hij toenadering tot 
Vlaanderen en ontdeed hij zich in 1277 van Floris van 
Avesnes. 

In 1278 kwam Floris V de verkozene in Utrecht, Jan van 
Nassau, te hulp, waarbij hij zich met geweld meester 
maakte van de opstandige stad Utrecht. Hierdoor werd 
de verkozene steeds meer van hem afhankelijk en in 
1279 kreeg Floris V het gehele Nedersticht in pand. 
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Hierbij kwamen ook alle inkomsten en de strategische 
steunpunten in zijn handen. Bij een aanval op Gijsbrecht 
van Amstel en Herman van Woerden kon Floris V de 
bezittingen van deze heren inlijven. 

Floris V bedwingt een grote opstand van Kenne-
merlanders en Waterlanders in 1274. Hij verjaagt in de 
herfst van 1277 Avesnes uit Holland. Met grote leningen 
houdt hij de bisschoppen van Utrecht in zijn macht, hij 
ontvangt het Nedersticht in pand in 1279 en maakt 
belangrijke gebieden als Woerden, Amstelland en het 
Gooi tot lenen van Holland.

Na de Kennemers in 1274 heeft graaf Floris V nu ook 
eindelijk de van oudsher weerbarstige Westfriezen 
onderworpen. Hij heeft verschillende "capitulatieverdra-
gen" met hen gesloten, die na alles wat er gebeurd is 
opvallen door hun verzoenend karakter. 
Ook gaf hij de Kennemers een eigen stuk land. Hiermee 
nam hij hunalle redenen tot ontevredenheid weg. Door 
de belastingsvoordelen voor de bewoners in het door 
Floris opgestelde landrecht, werd hij erg populair. 
Hierdoor kreeg hij de bijnaam ‘De Keerlen God’. 

Door zeer handige politieke, financiële en strategische 
manoevres wist Floris in zijn graafschap ordeop zaken te 
stellen. Nadat deze tactiek gelukt was had hij eindelijk 
de handen vrij om zijn vijanden in het noorden te onder-
werpen. In 1282 volgde daan ook een veldtocht tegen de 
Westfriezen.  Versterkt met eenheden van de graven van 
Gelre en Kleve landde hij met zijn vloot in Wijdenes. 
Van daaruit onderwierp hij de Westfriezen. In de jaren 
1287-1288 volgde opnieuw een veldtocht tegen de 
Westfriezen die uiteindelijk tot hun algehele onderwer-
ping leidde. In 1282 ondernam hij een tweede poging 
om het lichaam van zijn vader te bergen en de West-
Friezen te verslaan. Hij gebruikte hiervoor een nieuwe 
strategie die succesvol bleek: hij schreef later aan de 
Engelse koning dat hij hen door vier veldslagen wist te 
overmeesteren en dat hij het lichaam van zijn vader had 
gevonden. 

Teneinde zelfs de geringste opstandigheid in de kiem te 
smoren vatte Floris het plan op om zijn macht in zijn 
nieuw verworven gebied te consolideren door het 
bouwen van een aantal dwangburchten. Mee hieraan was 
het te danken dat er nadien van grote opstanden geen 
sprake meer was.  Hardnekkige verzetshaarden,  zoals die 
te Wieringen (1284), werden opgeruimd.  Bovendien 
speelde de watersnood die in de winter van 1287-1288 
het hele graafschap teisterde, in de kaart van Floris. De 
mogelijk-heden beseffende die deze situatie hem bood, 
gaf hij zijn opperbevelhebber, Dirk van Brederode, 
onmiddellijk bevel West-Friesland binnen te varen en de 
door het water geïsoleerde dorpen te onderwerpen. De 
Friezen, die door deze plotse actie ten zeerste verrast 
werden, gaven hun tegenstand op en sloten de 
capitulatieverdragen. Zijn strategie bleek te werken en 
Amstelland kwam bij Holland. 

Binnenlands Bestuur

Tijdens de regering van Floris V deden zich verschil-
lende politieke problemen. De zwakke territoriale en 
adminis-tratieve structuur,  waarbij de adel nog heel wat 
speelruimte had tegenover de boeren, de druk van de 

naburige graafschappen Vlaanderen en Utrecht en de 
strijd met de Friezen, die de scheepvaart ernstig 
belemmerde, waren de belangrijkste.

Zeeland
Daar waar het hem gelukt was de rest van zijn 
graafschap onder een stevig bestuur te krijgen, lukte dat 
in Zeeland niet echt goed. Omstreeks 1280 werden 
juridisch-administratieve eenheden in de vorm van 
baljuwschappen in Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Schieland en Rijnland ingesteld ten koste van de macht 
van de adel in Zeeland. De invoering van de 
baljuwschappen stuitte er op groot verzet.
In 1287 verklaarde de Rijksdag het Vlaams-Hollandse 
verdrag dat Floris de Voogd in het jaar 1256 had 
gesloten, nietig.  Floris V kreeg van de keizer Zeeland-
bewesten de Schelde in direct leen van het Rijk. 
Daarmee had Floris het recht in handen gekregen om 
zijn aanspraken in dit gebied kracht bij te zetten.
In 1290 kozen de Zeeuwse edelen echter de zijde van de 
Vlaamse graaf. Gwijde van Vlaanderen, hierdoor 
gesterkt,  viel Zeeland binnen en belegerde Middelburg. 
De hertog van Brabant kon bij een oplossing bemid-
delen. In Biervliet zou Floris V onder vrijgeleide zijn 
schoonvader, Gwijde van Vlaanderen, ontmoeten. Daar 
aangekomen werd Floris ondanks het vrijgeleide 
gevangen genomen en pas nadat hem toegevingen waren 
afgedwongen werd hij weer vrijgelaten. Zodra hij weer 
vrij was verwierp hij de gedane toegevingen.

Door de bemiddeling van koning Eduard I van Engeland 
kreeg het conflict toch nog een oplossing. Floris V wilde 
de Engelse koning te vriend houden. Hij hoopte namelijk 
dat zijn afstamming van bet-overgrootmoeder Ada (de 
zuster van de Schotse Koning William the Lion) hem 
aanspraak zou verlenen op de in 1291 vrijgekomen troon 
van Schotland. Ook door de verloving van zijn kinderen 
Margareta en Jan binnen het Engelse vorstenhuis hoopte 
Floris daarbij op de steun van Eduard I. Helaas ging 
deze troon in november 1292 aan zijn neus voorbij. 
Intussen is hij nog steeds met zijn schoonvader, de 
Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, in een felle strijd 
gewikkeld om Zeeland. Floris verslaat hem uiteindelijk 
bij Baarland in1295. Hij laat zich nadrukkelijk "graaf 
van Holland, Zeeland en  heer van Friesland" noemen 
vanaf 17 maart 1291. Floris V regeerde nu als graaf over 
vrijwel de hele Noordzeekust.

Utrecht juli 1274: Oproer in het Sticht

Met veel moeite is graaf Floris V erin geslaagd het 
oproer in het noorderkwartier van het Sticht te bezweren. 
Het verdrag met de heersende machthebbers in Utrecht, 
de ambachtsgilden en de boeren van Amstel- en 
Vechtstreek, behelst echter niet meer dan een voorlopige 
wapenstilstand. Floris zal tegenover hen een neutrale 
houding aannemen. Van een eventueel terugkeer van Jan 
van Nassau, die naar Deventer is gevlucht, is nog geen 
sprake. De Kennemers die aan de basis van de onrust 
hebben gelegen, hebben van de graaf een landrecht 
gekregen. 

Buitenlandse politiek

Floris V heeft dertig jaren lang zijn graafschap bestuurd. 
Eerst als graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 
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liet hij zich ook ‘heer van Friesland’ noemen. Onder de 
bevolking van deze gebieden genoot hij grote 
populariteit. Hij streefde er naar om  Zeeland-bewesten 
deSchelde bij zijn grondgebied in te lijven. Dit doel 
probeerde hij op verschillende manieren te bereiken. 
Eerst trachtte hij dit met de steun van koning Edward I 
van Engeland, later met de hulp van de Fransen. 
Uiteindelijk wist hij het aanzien van Holland enorm te 
vergroten. Een groot deel van de huidige grenzen van 
Noord- en Zuid-Holland zijn toen vastgelegd.

Bij zijn buitenlandse politiek verbond hij zich eerst met 
koning Edward I van Engeland in diens strijd tegen 
koning Filip IV de Schone. Hij steunde graaf Jan I van 
Brabant in de Limburgse successiestrijd, waarvoor deze 
hem in 1283 van alle leenhulde dan Zuid-Holland 
ontsloeg. Nadien geraakte hij in oorlog met Vlaaanderen 
om Zeeland-bewesten de Schelde, maar werd in 1290 te 
Biervliet gevangen genomen. Uiteindelijk overwon hij 
zijn tegenstrever in 1295 bij Baarland.

Met de steun van Edward begon Floris opnieuw een 
oorlog tegen Vlaanderen, nu met meer succes. In 1295 
veranderde graaf Floris V echter zijn buitenlandse poli-
tiek. De beslissing van de Engelse koning om de stapel-
plaats naar Mechelen te verleggen zal daar een 
belangrijke rol bij gespeeld hebben. Vermoedelijk op 
aandringen van Avesnes ging Floris over naar het Franse 
kamp. Hij vertrok in januari 1296 met een groot gevolg 
naar Parijs waar hij aanvankelijk een geheim verdrag 
sloot dat duidelijk gericht was tegen Vlaanderen. Daarbij 
dekte Floris zich bovendien in tegen eventuele maat-
regelen die de Engelse koning als vergelding zou kunnen 
nemen.

Eind 13e eeuw traden spanningen op tussen de koningen 
van Frankrijk en Engeland. Floris V koos partij voor 
Engeland, in het belang van de handel met Engeland en 
om steun in zijn conflict met de graaf van Vlaanderen 
over Zeeland-bewesten de Schelde.

Zijn politiek is op Engeland gericht. Zijn aanspraken op 
de in 1290 vacant geworden Schotse koningstroon laat 
hij afkopen. Maar in 1296 gooit hij het roer om en 
verbindt zich met Frankrijk.

Hij vertegenwoordigde Engeland op het vasteland. Door 
zijn bemiddeling kwam het Verdrag van Dordrecht 
tussen koning Edward en keizer Adolf van Nassau tot 
stand (1294), terwijl in 1295 de Engelse wolstapel 
officieel in Dordrecht werd gevestigd. Toen echter een 
Engels-Vlaams-Brabants bondgenootschap bleek te ont-
staan tegen Frankrijk, waarbij Floris slechts een pion in 
de Engelse politiek was, verbond hij zich zich met de 
Franse koning Filip de Schone.
In 1295 was Floris van plan zijn buitenlandse politiek 
drastisch te wijzigen. Nadien wist hij dat hij van Enge-
land geen hulp kon verwachten in de kwestie Zeeland 
bewesten de Schelde. Dit kwam omdat Engeland zowel 
Vlaanderen als Holland te vriend wilde houden. 

Het onvermijdelijke gebeurde: Floris sloot een bond-
genootschap met Frankrijk. Het verdrag dat hij in 1296 
sloot, was tegen Vlaanderen gericht. Engeland kwam er 
achter en verbood voortaan alle handelmet de landen van 
Floris. Tevens beraamde Engeland het plan om Floris V 
te ontvoeren met medewerking van Van Amstel en Van 
Woerden. Ook de heer Gerard van Velzen en de hertog 
van Brabant en de Graaf van Vlaanderen waren hierbij 
betrokken. 

Zijn buitenlandse politiek is Floris uiteindelijk fataal ge-
worden. Sinds 1281 onderhield Floris nauwe betrekkin-
gen met Eduard, de koning van Engeland. Om deze 
banden te bestendigen werd het zoontje van Floris in 
1291 naar Engeland gestuurd om daar te blijven tot zijn 
huwelijk met een van de dochters van Eduard. De 
koning van Frankrijk zag deze goede verstandhouding 
echter met lede ogen aan en probeerde alles om de gunst 
van de Hollandse graaf te winnen, zoals hij dat ook deed 
met de graaf van Vlaanderen. En met succes, want in 
1296 stond Floris plotseling aan de zijde van de Franse 
koning. Op 9 januari sloot hij te Parijs een verdrag dat 
voor hem financieel gezien niet ongunstig was en er zijn 
dan ook stemmen die beweren dat Floris zich heeft laten 
"huren". De wraakactie van de Engelse koning was niet 
mals. Hij zou contact hebben gezocht met ontevreden 
edelen in Holland met het verzoek hun graaf gevangen te 
nemen en naar Engeland te brengen. 

Bij dit verdrag had de koning van Frankrijk via zijn 
broer Robert van Artois Holland in zekere mate 
‘gekocht’ om steun te krijgen tegen Engeland in de 
nu lopende Honderdjarige Oorlog. Hierbij had Filip 
IV de Schone weinig aaandacht voor de Avesnes. 
Laatst-genoemde zullen de politieke gunsten wel 
krijgen na de moord op Floris V. Er onstaat dan een 
paradoxale situatie wanneer Jan I uit Engeland 
terugkomt. Jan krijgt dan echter wel Valenciennes 
terug en de steun van Frankrijk om Holland te 
krijgen. Dit alles om de invloed van Engeland tegen 
te werken.

Het verdrag lekte echter uit en op 24 januari van dat jaar 
verbood de Engelse koning alle handel met het gebied 
van Floris. Daarnaast ontwikkelde hij samen met Gwijde 
van Vlaanderen een complot tegen Floris waarmee hij 
hem naar Engeland wilde ontvoeren. Naar aanleiding 
van deze samenzwering, waarbij mogelijk ook de hertog 
van Brabant betrokken was, werd in juni 1296 het plan 
door Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en 
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Gerard van Velzen ten uitvoer gebracht. Floris V was na 
een bijeenkomst in Utrecht, waar hij bemiddelde in een 
ruzie tussen de heren uit het Sticht, uitgenodigd voor een 
valkenjacht.  Tijdens deze valkenjacht werd Floris 
gevangen genomen en naar het Muiderslot gebracht in 
afwachting van zijn overbrenging naar Engeland. Zijn 
wisseling van bondgenootschap werd hem uiteindelijk 
dus fataal.

Het nieuws van zijn gevangenneming lekte echter snel 
uit en onder het volk, waarbij Floris erg populair gewor-
den was, ontstond het plan hem te bevrijden. 
Wanneer de edelen met hun gevangene op 27 juni 1296 
het Muiderslot verlieten kwamen ze in Muiderberg een 
groep Gooilanders uit Naarden tegen. Gerard van Velzen 
vroeg hen wat zij wilden en hij kreeg ten antwoord: 
‘Degene, die U bij U hebt,  de graaf.’ Hierop reed Gerard 
van Velzen terug,  trok zijn zwaard en vermoordde graaf 
Floris. Hij werd vermoord bij Muiderberg op 27 juli 
1296. Aanvankelijk werd hij begraven in Alkmaar in de 
Grote Kerk, later wordt hij herbegraven in Rijnsburg. 

Met recht wordt Floris V als een groot staatsman gezien. 
Zijn regering bracht de steden en het land een grotere 
bloei en heeft de Hollandse positie dankzij een doelbe-
wuste economische politiek belangrijk versterkt. 

Chronologie  van Floris V

1256 Op tweejarige leeftijd volgde hij zijn vader Willem 
II op als graaf. 
1266  Op twaalfjarige leeftijd werd hij meerderjarig 
verklaard en nam daadwerkelijk het bestuur over 
1268 Huwelijk met Beatrijs van Vlaanderen
1272 Een tocht tegen de Westfriezen mislukte. 
1274  Hij maakte een einde aan een opstand van de 
Kennemers en de boeren van Water- en Amstelland 
1277 Hij probeerde een verbond te sluiten met 
Vlaanderen. 
1279 Jan van Nassau gaf hem het Nedersticht in pand. 
1282 Hij ondernam opnieuw een tocht tegen de 
Westfriezen. 
1283  Hij steunde de hertog van Brabant in diens strijd in 
Limburg. 
1287-1288 Hij onderwierp West-Friesland tijdens een 
overstromingsramp. 
1290  Bij Biervliet (?) werd  hij gevangen genomen door 
Zeeuwse edelen. 
1296  Hij  werd vermoord door Gijsbrecht van Amstel, 
Gerard van Velzen en Herman van Woerden.

Gysbrecht van Amstel

Het gebied rond het kasteel van de Heren van Amstel be-
hoorde al eeuwen bij Utrecht, geregeerd door een 
bisschop. Aan het eind van de 13e eeuw besloot 
Gijsbrecht van Amstel zich zelfstandig te maken. Tussen 
West-Friesland en Holland zou een nieuw staatje komen 
te liggen. Floris V zag liever dat het gebied Hollands 
werd. Hij gaf de bevolking van het gebied allerlei privi-
leges in de hoop dat ze naar Holland zouden willen 
"over stappen". Zo kregen de bewoners van het gebied 
het recht om door Hollandse wateren te varen zonder tol 
te moeten betalen. 
De Kennemers onder leiding van Gijsbrecht van Amstel 
waren rond dezelfde tijd in opstand gekomen tegen 

Floris. Deze opstand breidde zich snel uit in het 
grensgebied van Holland en Utrecht, waar de zwager 
van Gijsbrecht, Herman van Woerden, een machtige 
positie had opge-bouwd: de niet gekozen maar wel 
gewijde bisschop, elect Jan van Nassau, had uit 
geldgebrek stukken land van het Sticht aan de heren 
verpand. 

De edelman Gijsbrecht IV van Amstel zag in de 
opstand een uitgelezen kans om de omstreden Utrechtse 
verkozene, Jan van Nassau, een protégé van Floris, uit te 
rangeren. Onder zijn leiding kwam de meute in de 
Domstad, ver-joeg de elect en gaf de plaatselijke gilden 
het bestuur in handen. 
Voor graaf Floris is de afloop niet ongunstig: hij heeft 
door de toekenning van het landrecht aan de Kennemers 
kunnen verhinderen dat de situatie in zijn eigen 
graafschap onhoudbaar werd. Bovendien kan hij als het 
gaat om de positie van de bisschop de kat uit de boom 
kijken. Keert deze wel of niet terug uit Deventer? Indien 
niet kon Holland wellicht van het machtsvacuüm in 
Utrecht profiteren. 

In 1296 zag Gijsbrecht van Amstel zijn plannen om 
onafhankelijk te worden gedwarsboomd en liet Floris V 
in dat jaar vermoorden. Hij had daarbij steun van de 
koning van Engeland, met wie Floris een slechte 
verstandhouding had gekregen en van de heer van 
Velzen en de  heer van Woerden. Veel beter werden de 
heren van Amstel, Velzen en Woerden er niet van. De 
heer van Velzen had Floris vermoord toen de bevolking 
hem wilde bevrijden. Hij werd daarop zelf omgebracht 
door de woedende menigte. Vervolgens viel Amstelland 
in handen van de bisschop van Utrecht. Een zelfstandig 
Amsterdam is er daarom nooit gekomen.
Aan de hertog van Brabant is hij na 1283 geen geld meer 
verschuldigd voor het Brabantse deel van Zuid-Holland 
in ruil voor diens steun aan zijn streven naar de macht in 
Limburg. Ook bestrijdt hij herhaaldelijk de Westfriezen 
die pas in 1289 definitief worden onderworpen waarna 
hij het gehele huidige Noord-Holland tot en met Texel 
beheerst. 

Het bewind van Floris

Tijdens het bewind van Floris V heerste er een toe-
nemende spanning tussen de koning van Frankrijk en 
Engeland. Beiden wilden Floris V als bondgenoot. Floris 
V koos uiteindelijk voor Engeland en deed dit om een 
aantal redenen: de handelsroutes naar Engeland liepen 
door het graafschap van Floris en Engeland was de 
belangrijkste handelspartner en Floris had een steun in 
de rug nodig wat zijn meningsverschillen met 
Vlaanderen betreft.  Ook dacht Floris aanspraak te 
kunnen maken op de Schotse troon. 
Floris V was in vele opzichten een belangrijke graaf. Hij 
drukte zijn stempel op de geschiedenis van Holland door 
de bevolking veel vrijheid te gunnen. Boeren kregen 
moerassen die zij konden ombouwen tot vruchtbaar land 
door de aanleg van sloten en dijken. Er komen ook 
verdedigingswerken. De economie bloeit. 
Genoot Floris bij deze edelen niet erg veel populariteit, 
bij de stedelingen, de boeren en in het algemeen ook wel 
bij de echte Hollandse en Zeeuwse adel was hij zeer ge-
zien. Hij bevorderde de handel en deed veel op het 

                                                                           Graafschap Holland                                                                23 - 15



gebied van de waterhuishouding door de stichting van 
water-schappen en de aanleg van dijken. 
Floris heeft het werk van zijn vader voortgezet: hij 
vernieuwde het bestuurlijke stelsel mee door het 
instellen van juridisch-administratieve eenheden, de 
baljuwen. De oude structuren lieten een drastische 
verandering niet direct toe. De nieuwe structuren zouden 
ten koste gaan van de macht van de adel. 
De tegenstellingen tussen Vlaanderen en Holland gingen 
een rol spelen toen Floris Zeeland bewesten de Schelde 
als leen kreeg van de keizer. Dit verliep niet vlot, en 
Engeland zou moeten bemiddelen. 
Floris V werd (in naam) opgevolgd door zijn zoon Jan. 

De eerste helft van de 14e eeuw: 1300-1356

De toestand in het graafschap Holland werd na de dood 
van Floris V (27 juni 1279) zeer verward. Dirk van 
Kleve, pro-engels, maakte zich meester van het bestuur. 
Jan van Avesnes, pro-frans, kon hem in 1296 wegjagen, 
maar als ruwaard voor graaf Jan, de minderjarige zoon 
van Floris, kreeg hij te doen met een opstand van de 
West-Friezen, moeilijkheden in Zeeland en een oorlog 
verklaard door bisschop Berthout van Utrecht.
De henegouwse graaf moest spoedig wijken, omdat de 
engelse koning graaf Jan I liet trouwen met een dochter 
van hem, Elisabeth, en Jan I naar Zeeland zond. Jan van 
Renesse, wel verdacht van medeplichtigheid aan de 
ontvoering van Floris V, nam hem onder zijn hoede.

De zeeeuwse edelman Wolfert van Borssele slaagde er 
in in 1297 Jan van Renesse opzij te zetten en maakte 
zich zelf meester van Holland en Zeeland. Hij kon ook 
de bisschop van Utrecht dwingen tot een vrede, waarbij 
Jan I en de bisschop nooit een verdrag zouden sluiten 
met de moordenaars van Floris V. Het volgend jaar 
(1298) kon Wolfert na een nieuwe oorlog met de 
bisschop, Oudewater en Ijselstein bemachtigen en 
verschillende edelen waar-onder Gijsbrecht van Amstel 
tot een aantal verplichtingen dwingen. Bij Vronen leden 
de West-Friezen in 1297 een zware nederlaag tegen een 
hollands leger.

Jan I van Holland (1284-1299; R.1296-1299), de 
oudste zoon van Floris V, werd op 13 jarige leeftijd graaf 
van Holland (1296). Direct na zijn geboorte werd hij 
verloofd met Elizabeth, de dochter van koning Eduard I 
van Engeland. Graaf Jan I trouwde als tiener met 
Elisabeth, dochter van de Engelse Koning Edward I. 

Na de moord op zijn vader Floris V, op 27 juni 1296, 
waarbij koning Edward I overigens zelf een belangrijke 
rol speelde, aarzelde Edward aanvankelijk om Jan naar 
Holland terug te sturen. Hij liet enkele Engels gezinde 
edelen, onder wie Jan van Renesse, naar Engeland 
komen. Na het huwelijk met zijn dochter Elizabeth,  dat 
op 7 januari 1297 in Ipswich plaatsvond, mocht Jan, op 
voor-waarde dat hij zich geheel zou houden aan de 
richtlijnen door de koning aangeduide raadslieden,  naar 
Holland terugkeren.
Eigenlijk heeft Jan I nooit zelfstandig geregeerd. 
Aanvan-kelijk stond hij geheel onder invloed van de 
Engels-gezinde Jan van Renesse tot die in september 
1297 werd verdreven door Wolfert I van Borselen. Op 
30 april 1297 droeg Jan tot aan zijn 25ste verjaardag het 
bestuur aan Wolfert over. Op 1 augustus 1299 werd 

Wolfert echter na een conflict ingevolge een aantal 
controversiële beslis-singen haalde hij zich de woede 
van de bevolking op de hals met het stadsbestuur van 
Dordrecht in Delft en werd tenslotte vermoord (1297). 
Met de steun van Dordrecht neemt Jan I van 
Henegouwen als ruwaard het bestuur over voor Jan I, 
zijn echte neef. De toenmalige coalitie Engeland-
Brabant-Gelre-Utrecht viel wel uit elkaar nadat 
Frankrijk Vlaanderen had bezet. Reinout I van Gelre be-
sloot dan maar met Jan van Henegouwen een defensief 
verbond te sluiten (1300). Deze had zijn echte neef Jan I, 
die op 10 november 1299 was overleden,  opgevolgd als 
Jan II van Holland. Jan van Renesse, eveneens uit 
Zeeland is meer diplomatisch en slaagt er in  Jan I meer 
op zijn hand te krijgen.

Jan I van Holland was eigenlijk heel slecht voorbereid 
op het bestuur van het graafschap. Hij was opgevoed in 
Engeland en kende Holland en de politieke situatie daar 
niet. Hoewel men in die tijd op 12 jarige leeftijd 
meerderjarig was, bleek deze jonge graaf nog niet klaar 
te zijn voor het grote werk.  Hij aarzelde te veel en werd 
in de schaduw gesteld door slechte raadsmannen. De 
steden zagen het gestuntel en de bestuurders van Delft 
lieten één van die raadsmannen in 1299 in die stad 
vermoorden. Daarna dwongen ze Jan I om de macht af te 
staan aan zijn achterneef Jan II van Avesnes. Jan I 
stemde hiermee in en stierf enkele weken later. Hij was 
toen 15 jaar. 

De moord op Floris V en de kort daaropvolgende dood 
van Jan I doorkruiste de Engelse plannen en dreven 
Holland uiteindelijk naar het Franse kamp. Onafge-
broken oorlogen in het ‘kader’  van de Honderd-jarige 
Oorlog waren steeds weer daar.

Na die moord schoven de steden de Graaf van Henegou-
wen, Jan II van Avesnes, naar voren aan wie Jan I van 
Holland op 27 oktober 1299 de regering voor een 
periode van vier jaar overdroeg. Twee weken later, op 10 
november 1299,  overleed de slechts vijftien jaar oude 
Jan I van Holland.  Met zijn dood stierf ook het eerste 
Hollandse Huis uit en kwam een einde aan een periode 
van 400 jaar waarin graven van één familie (zonen en 
broers volgden een graaf telkens op) geregeerd hadden. 
Alleen in 1204 was er heel even een andere graaf aan de 
macht geweest. Nu kwam er een andere tak van 
de familie aan de macht. 

De Graven van Henegouwen - Avesnes

De graven van Avesnes regeerden al enige tijd over het 
graafschap Henegouwen. Door toedoen van Engeland 
kreeg de graaf van Avesnes Holland en Zeeland in 
handen. De moeder van deze graaf (Jan II), Aleidis, 
gehuwd met Jan I van Avesnes, was de zus van Willem 
II van Holland. Jan II werd tevens heer van West-
Friesland, het tegenwoordige Noord-Holland. 

Holland en Zeeland bleven verbonden met Hene-
gouwen tot aan de 80-jarige oorlog (1578-1648). Na de 
nederlaag van Frankrijk behoorde een klein stuk van het 
oude Henegouwen bij het Koninkrijk der Nederlanden. 
Vanaf 1831 werd het Belgisch.
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Vier graven van Henegouwen regeerden tussen 1299 en 
1351 over Holland en Zeeland:  Jan II, Willem III, 
Willem IV en - heel kort - Margareta.

Een vriendschap tussen Filip IV de Schone van Frankrijk 
en keizer Albrecht is aanvankelijk duidelijk. Filip steunt 
de graaf van Henegouwen bij zijn aanspraken op het 
graafschap Holland-Zeeland, maar de keizer wenste na 
het overlijden van Jan I dit aan het Rijk over te laten. De 
Frans-Duitse vriendschap was daarmee bekoeld, mee 
omdat paus Clemens V (Avignon) Frankrijk steunde. 
Daarenboven kwam deze tussen in de benoeming van de 
nieuwe aartsbisschop van Keulen met de uitdrukkelijke 
afspraak dat deze koning Filip IV de Schone van 

Frankrijk moest bijstaan bij elk conflict behalve tegen de 
keizer.

Jan II van Holland  (1247-1304; R.1299-1304) was de 
zoon van Floris V en Beatrijs van Vlaanderen. Jan II had 
veel meer ervaring dan zijn naamgenoot. Hij was al 
enige jaren graaf van het grote graafschap Henegouwen. 
Hij kreeg daar nu de graafschappen Zeeland en Holland 
bij.  Dat Henegouwen en Holland nu (samen met Zeeland 
en West-Friesland) één graafschap vormden beviel 
Vlaanderen allerminst. Ook hadden de Zeeuwse edelen 
meer economische en zelfs leenbanden met Vlaanderen 
en waren ook gekant tegen een Avesnes.

De Progressieve Overgang van Henegouwen en Holland naar het Huis van Avesnes

Na de dood van Floris V, die getrouwd was met Beatrijs 
van Vlaanderen (van Dampierre), regeerde zijn zoon 
Jan. Daarna regeerde het Henegouwse Huis, via 
vererving. Aleida van Holland (1226-1284), de tante van 
Floris V, de zus van Floris V trouwde in het jaar 1300 
met Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen.
Hun zoon Jan II (1247-1304) van Henegouwen en 
Holland regeerde als graaf Jan II van Holland en 
Henegouwen.

Jan II van Avesnes was blijkbaar machtig genoeg om de 
onderling twistende heerlijkheden aan de grens van 
Utrecht terug te winnen, maar de uitschakeling van de 
Dampierre’s in Vlaanderen is hem niet gelukt.
Na 1302 vielen in 1303 de Vlamingen Holland en 
Utrecht binnen. De strijd met de Vlamingen wordt in 
zijn voordeel beslecht in de Slag van Kats. 
Bij een veldslag met Utrecht, dat Amstelland poogde te 
veroveren, sneuvelde de bisschop. Jan van Avesnes 
slaagt er dan in om zijn broer Gwijde van Avesnes, tot 
bisschop te laten benoemen. Dit zal nu rust brengen in 
dit gebied. In 1300 vocht hij tegen keizer Albert I van 
Duitsland en in dat zelfde jaar tegen een invasiemacht 
die uit Engeland kwam. Hij moest in 1301 een opstand 
in Zeeland neerslaan en in 1304 versloeg hij de 
Vlamingen die een stuk van Zeeland hadden weten te 
bezetten. Telkens dus slaagt Jan II van Avesnes erin de 
bovenhand te halen. Zo krijgt hij uiteindelijk van de 
keizer de belening over Zeeland. 

De moordenaars van Floris V blijven zich roeren en 
komen met een strijdmacht Zuid-Holland binnen. Ook 
zij worden bedwongen (1303).
Vlaanderen wil nog steeds Zeeland innemen. Een 
wapenstilstand brengt slechts een korte rust en het 
volgend jaar breekt de strijd weer los. De Slag van 

Duiveland3  (1304) brengt winst voor Vlaanderen maar 
dan verliezen zij de beslissende Zeeslag van Zierikzee.
Globaal slaagde Jan II er in een meer rationele 
organisatie van de grafelijke administratie door te voe-
ren, zoals dit reeds in Henegouwen was gevoerd. 
Energiek, doortastend, politiek,  handig, diplomatisch 
wijs en verzoenend slaagt hij er in de rust in het land te 
houden.
Vanaf 1303 wordt hij ziek en benoemt zijn zoon Willem 
III regent over Holland. Jan II overlijdt op 12 september 
1304.
Willem III (1286-1337; R.1304-1337) die meestal in 
Henegouwen verbleef, kon toch een duurzame adminis-
tratieve hervorming doorvoeren. In de graafschapsraad 
zaten invloedrijke families als de Wassenaars, de 
Duivenvoordes en de Polanen. Professionalisering zette 
zich door zowel voor de kanselier als voor de financieën. 
In 1323 kon de Zeeuwse kwestie worden beslecht. 
Het Verdrag van Doornik tussen Lodewijk van Nevers 
en Willem III werd bevestigd door het Hof van Parijs. 
De Vlaamse Graaf Lodewijk van Nevere zag af van zijn 
aan-spraken op Zeeland bewesten de Schelde. Willem III 
trok zijn aanspraken op Rijks-Vlaanderen in en 
aanvaardt ook de heerschappij van Vlaanderen  over ‘les 
Terres de Débat’.4

Door een huwelijkspolitiek slaagde hij er enerzijds in 
een belangrijke plaats in te nemen op het Europees 
toneel en anderzijds verschillende vorstenhuizen te 
binden. Zo  huwde hij een dochter uit aan de Engelse 
familie, één aan de Duitse keizersfamilie en huwde zijn 
zoon een dochter van de toen prominente Brabantse 
hertogen.

Willem IV (1317-1345; R.1337-1345) had meer ridder-
idealen. Hij financierde vele militaire veldtochten, zoals
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De Huwelijkspolitiek van Graaf Willem III van Holland

een deelname aan de Honderdjarige Oorlog, het 
bekampen van de ‘heidenen’ in Granada en in Litauen. 
In 1325 vond graaf Willem IV dat er een lokaal bestuur 
benoemd moest worden. De graaf bepaalde wat er 
gebeurde in Die Haghe.  Hier geen toestanden zoals in 
Leiden, Dordrecht of Delft waar het stadsbestuur de 
lakens uitdeelde. Het bestuur voerde bevelen van de 
graaf uit en enkele door dit bestuur aangestelde ambte-
naren zorgden voor rust en orde. 

Jan II werd,  na een regeerperiode van ongeveer 5 jaar, al 
in 1304 opgevolgd door Willem III. Hij was een uitzon-
dering op de regel en heeft meer dan 30 jaar geregeerd 
(van 1304 tot 1337). In 1345 overleed zijn opvolger, 
Willem IV op het slagveld. 

Utrecht doorstaat Hollandse belegering

De immer strijdlustige graaf Willem IV van Holland, 
Zeeland en Henegouwen  heeft zich verzoend met 
Utrecht en ziet af van verdere belegering van de stad, na 
bijna zes weken. Graaf Willem heeft slechts als tegen-
prestatie geëist dat 500 burgers op hun knieën om 
vergiffenis kwamen smeken. De poorters, al lang blij dat 
het beleg werd gestaakt, hebben zonder morren aan deze 
eis voldaan. Bisschop Jan van Arkel heeft het Sticht 
voorlopig uit de klauwen van het opdringerige Holland 
kunnen redden. 
De directe aanleiding voor het militaire optreden van 
Willem tegen Utrecht is het feit dat men de Hollands-
gezinde partij de stad heeft uitgewerkt.  Maar deze 
twisten waren niet de werkelijke oorzaak van de 
Hollandse toorn. De graaf was het meest geïrriteerd door 
het politiek gedrag van Jan van Arkel. In plaats van zich 
als een marionet van de Hollandse landsheer te 
gedragen, toonde de bisschop zich een kordaat 
bestuurder die het Sticht weer tot een eenheid probeerde 
te smeden, bevrijd van de Hollandse en Gelderse 
invloed. 

Dit terwijl bisschop Jan zijn positie geheel aan graaf 
Willem te danken had, die de kanditatuur van Jan van 
Arkel zelf bij de paus in Avignon had bepleit.  Omdat de 

Utrechtse bisschop daarna niet naar de pijpen van 
Holland wilde dansen, greep de graaf naar de wapens. 
Het viel echter niet meer zo gemakkelijk de stad onder 
de voet te lopen. De mislukking werd door Jan van Arkel 
als overwinning gevierd. (21 juli 1345)

Friezen verslaan trotse leger

Gedemoraliseerd zijn de restanten van het eens zo trotse 
Hollandse leger in de haven van Amsterdam terug-
gekeerd van een expeditie tegen de opstandige Friezen. 
Zonder hun krijgslustige aanvoerder, graaf Willem IV, 
die zijn laatste krijgsavontuur in de buurt van Stavoren 
met de dood heeft moeten bekopen. De verliezen die de 
Friezen het Hollandse leger hebben toegebracht zijn 
gigantisch. Naast de graaf en een groot aantal edelen, 
onder wie Floris I van Haamstede, zijn er 500 doden. 

Nog maar nauwelijks had de graaf zijn kamp voor de 
muren van de stad Utrecht opgebroken, of hij zette 
alweer koers naar een nieuw militair karwei in 
Friesland.  Aanhoudend zijn er veldtochten nodig om het 
opstandige gewest onder controle te houden. De laatste, 
zoals uit het relaas van de overlevenden blijkt,  is op een 
regelrechte debâcle uitgelopen. 

Graaf Willem had besloten zijn slecht voorbereide leger 
te verdelen over twee vlooteenheden, die op verschil-
lende plaatsen op de Friese kust moesten landen. Dit 
bood de Friezen echter de gelegenheid eerst af te reke-
nen met het ene contingent onder bevel van Jan van 
Henegouwen, en zich vervolgens massaal te storten op 
de nietsvermoedende graaf die een paar kilometer verder 
met met zijn krijgslieden aan land kwam. Vele Hollandse 
soldaten probeerden in paniek terug naar de schepen te 
vluchten, maar verdronken voordat zij zich aan boord 
konden hijsen. (28 september 1345)
Hoewel Floris V de Westfriezen in 1282 een gevoelige 
slag had toegediend, waren de nieuwe graven vrij snel 
na 1300 weer in een hevige strijd met hen verwikkeld. 
Net als graaf Jan van Holland - die in 1299 was 
overleden - had Willem IV geen zonen. Keizer Lodewijk 
van Beieren huwde in 1314 met Margareta van 
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Avesnes (1311-1356), een zuster van Willem IV en 
beleende haar met Holland, Zeeland en Henegouwen. 
Koning Edward III van Engeland maakte tevergeefs 
aanspraken uit hoofde van zijn gemalin Philippa.

Chronologie 1299-1506

    Huis van Avesnes-Henegouwen
1299-1304 Jan II v.Holl.Heneg. (zoon Jan I v.Avesnes)
1304-1337 Willem III v.Holland-Henegouwen
1337-1345 Willem IV v.Holland-Henegouwen
1345-1361 Margareta van Avesnes
         x Lodewijk IV van Beieren
 Huis van Beieren - Wittelsbach
1346-1358 Willem V v.Holland-Henegouwen,
     htg.Beieren-Straubing
1358-1404 Albrecht van Beieren
1404-1417 Willem VI v.Holland-Henegouwen
1417-1428 Jacoba van Beieren - Henegouwen
1428-1425 Jan III van Beieren (zonder Genade)
 Huis van Bourgondië - Valois
1428/33-1467 Filip de Goede
1467-1477  Karel de Stoute
1477-1482 Maria van Bourgondië
 Huis van Habsburg
1482--1506  Filip II de Schone
  1482-1494 reg.Maximiliaan v.Oostenrijk

De hoge belastingen veroorzaakten een sterke weerstand 
bij de burgers van Dordrecht en bij de boeren van het 
Kennemerland. De mislukking van de Friese politiek en 
met Utrecht liep uit op een splitsing van de adel.  Het 
werd een machtstrijd. Er brak een burgeroorlog uit in 
Holland die bekend staat als de "Hoekse en Kabel-
jauwse" twisten. De Graaf en zijn aanhang werden de 
Kabeljauwen genoemd. Kabeljauwen zijn vissen die 
naarmate ze groter worden meer andere vissen kunnen 
opslokken. Ze worden daar alleen maar groter en sterker 
van en gaan dan nog meer eten. Men kan een kabeljauw 
echter vangen met een "Hoek" (haak). De tegenstanders 
van de graaf werden dan ook Hoeken genoemd. 

De Hoekse partij steunde Margareta,  de zuster van de 
overleden Willem IV. Zij vond haar eigen zoon nog te 
jong om graaf te worden en benoemde zichzelf in 1346 
tot gravin. Daarnaast had ze twee regenten aangesteld. 
De Kabeljauwen steunden de zoon, Willem V, die ze ont-
voerden en aanstelden tot graaf Willem V. Waarschijnlijk 
deden ze dat omdat ze verwachtten dat ze zo'n jonge 
graaf gemakkelijk konden beïnvloeden. In 1351 wonnen 
de legers van Willem IV de belangrijke Slag bij Vlaar-
dingen. Alle kastelen van Hoekse edelen in de buurt van 
Overschie werden toen afgebroken. Margareta was 
gravin van Holland tussen 1346 en 1351. Willem V was 
even-eens graaf geworden in 1346. Vermits zijn legers 
de strijd wonnen bleef hij na 1351 de enige Graaf van 
Holland over. De burgeroorlog was echter in 1351 nog 
niet voorbij, de Hoekse legers gaven het nog niet op. 
De strijd kwam in 1356 wel tot een voorlopig einde, 
maar in feite gingen de "Hoekse en Kabeljauwse 
twisten" door tot in de 15e eeuw. Zo belegerde Jacoba 
van Beieren  in 1426 Haarlem, toen die stad partij koos 
voor de Hoeksen. 

De institutionele zwakte,  de regelmatige afwezigheid 
van de graven en het uitgesproken ongenoegen van de 
adel en de patriciërs, zonder een tegengewicht van 

gilden, die de steden beheersten, waren een onafge-
broken oorzaak van twisten die uiteindelijk zouden 
voortduren tot het einde van de 15e eeuw.

In feite ging de strijd niet om macht. De twee kampen 
hoopten voordeel te halen uit een eventuele overwinning 
van hun partij. Steden hoopten rechten (op de handel in 
bier of lakens bijvoorbeeld) die in het verleden aan 
andere steden waren verleend te kunnen overnemen en 
de edelen hoopten vanzelfsprekend eveneens macht en 
rijkdom te verwerven. 
In 1356 overleed Margareta. Daarmee hadden de Kabel-
jauwsen de strijd, voorlopig, gewonnen.

Huis van Beieren

Willem V (1334-1389; R.1354-1389) was een neef van 
Willem IV, zijn vader kwam uit Beieren en daarom 
spreekt men na 1351 over de Beierse graven (graven van 
Wittelsbach). Het tijdperk van de "echte" graven van 
Holland had circa 400 jaar geduurd, de graven van 
Avesnes regeerden 60 jaar en het tijdperk van de graven 
van Beieren zou ongeveer 80 jaar duren. In deze periode 
regeerden vier graven en een gravin (Jacoba van 
Beieren).

In 1351 was Willem V officieel graaf van Holland, Zee-
land en Henegouwen geworden. Hij was toen nog maar 
12 jaar. In 1356 trouwde Willem V met Mathilda van 
Lancaster, een volle nicht van de Engelse koning 
Edward III. Willem V was vaker in Die Haghe dan zijn 
voorgangers uit Henegouwen. In 1358 is hij krankzinnig 
geworden. Albrecht werd aangesteld als regent. Pas na 
de dood van zijn broer in 1389 werd Albrecht de nieuwe 
Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. 

Albrecht I (1336-1404; R.1389-1404) was - samen met 
Willem II en Floris V- één van de belangrijkste graven 
van Holland. Door de dynastische banden tussen de 
Wittelsbacher uit de Straubingerlijn en de Bourgon-
dische tak van de Valois,  die Vlaanderen hadden 
verworven, ontstonden er nieuwe banden tussen de 
centrale vorstendommen in de Nederlanden. Een 
belangrijke stap hierbij was het dubbelhuwelijk in 1385.
Na jaren van rust en economische groei liep het in 1392 
mis. Op 21 sep 1392 werd zijn maitresse, Aleida van 
Poelgeest vermoord. De wraak van de graaf was ver-
schrikkelijk. De kastelen van de Hoekse edelen (zoals 
Brederode bij Santpoort) werden stuk voor stuk belegerd 
en met de grond gelijk gemaakt. De stad Delft had 
eveneens voor de "Hoekse" partij gekozen en werd bele-
gerd door Albrecht en veroverd. Daarna werd de stad ge-
dwongen de stadsmuren af te breken. Een ander 
onderdeel van de wraak van Albrecht was dat het stads-
kasteel van de familie Van Brederode in Den Haag werd 
gesloopt.

 Filip  de Stoute regelt  een dubbelhuwelijk met  Beieren-
Wittelsbach
1. zoon Jan zonder Vrees met Margareta van Henegouwen-
Beieren (dochter van Albrecht van Beieren-Wittelsbach)
2. Margareta van Bourgondië met  Willem IV  van Beieren 
(Willem VI van Holland)
Tevens met Beieren-Wittelsbach een verdrag voor Jan zonder 
Vrees met - Willem graaf van Hengouwen, Holland,  Zeeland
        - Antoon, regent van Brabant
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Albrecht en zijn zoon Willem VI zijn er uiteindelijk in 
geslaagd om door een kordaat ingrijpen de machtige 
Kabeljauw Jan van Arkel, grootgrondbezitter aan de 
grens van Gelre,  Utrecht en Brabant uit te schakelen. 
Deze 17-jarige strijd van de graven tegen de partij der 
Kabeljauwen had ook zware financiële offers gevergd 
van de steden. Albrecht overleed in 1404, volgens de 
legende aan een hondenbeet. Na de dood van zijn zoon 
Albrecht II in 1397 had hij zijn derde zoon Jan, in 1389 
aangesteld als prins-bisschop van Luik en aangesteld als 
stadhouder voor Straubing, doch hij had hier voor 
weinig interesse, en benoemde een plaatsvervanger.

Willem VI (1365-1417; R.1389-1417)
In 1404 overleed Albrecht en werd opgevolgd door zijn 
zoon Willem VI, niettegenstaande diens aandeel in de 
moord op Aleida van Poelgeest (1392). 

Willem VI, gehuwd met Margareta van Bourgondië, 
bleef graaf van Holland tot 1417. Zijn oudste dochter, 
Jacoba (van Beieren),  werd nog tijdens het leven van 
Albrecht geboren op het Binnenhof. Toen Graaf Willem 
VI in 1417 overleed was Jacoba 16. Dit lokte een nieuwe 
controverse uit.  Het was in Holland mogelijk voor 
dochters om hun vader op te volgen, zodat Jacoba 
Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen werd. 

Jan III van Beieren

Bij de dood van Willem VI,  verlaat Jan van Beieren zijn 
bisdom en huwt met Elisabeth van Görlitz, weduwe 
van Antoon van Brabant. Hij eist de erfenis van Albrecht 
I op, wordt vlot erkend in Henegouwen en stelt zich op 
als Jan III van Holland na belening met Holland, 
Zeeland en Friesland in 1418 door keizer Sigismund. 
Jacoba, dochter van Willem VI, kon dit natuurlijk niet 
aanvaarden,  daar zij tenslotte eerst was erkend in 
Henegouwen, samen met haar echtgenoot Jan IV, hertog 
van Brabant. Dit huwelijk was tot stand gekomen op 
aanstoken van haar neef, hertog Filip de Goede van 
Bourgondië, maar was gedwarsboomd door Jan III, die 
het door de paus had laten ongeldig verklaren wegens 
bloedverwantschap.

Door dit huwelijk ontstond een hecht verbond tussen 
Brabant, Holland, Henegouwen en Bourgondië. Dit werd 
aldus de machtigste staat van West Europa en dit bond-
genootschap vond dan ook geen genade in de ogen van 
de keizer van het Rooms-Duitse Rijk, Sigmund. Deze 
keizer wenste dan ook dat Jacoba van Beieren werd 
afgezet en steunde een oom van Jacoba, Jan van Beieren, 
bisschop van Luik, bij diens pogingen daartoe. 
De oude burgeroorlog (Hoekse en Kabeljauwse twisten) 
laaide ogenblikkelijk weer op. Waren de Hoeken in het 
verleden de tegenstanders van de Graaf geweest, nu 
steunde deze partij Jacoba en stonden de Kabeljauwse 
steden,  waaronder Haarlem en de Edelen tegen haar. 
Jacoba moest toezien hoe de strijdende partijen haar land 
verdeelden (Jan van Beieren kreeg Holland en Zeeland, 
Bourgondië werd de baas in Henegouwen). Jacoba zocht 
steun bij haar echtgenoot uit Brabant, maar deze 
weigerde. Hij wenste zich niet in deze strijd te mengen. 
Een huwelijk om land te verkrijgen vond hij wel goed, 
maar dit land met geweld verdedigen wou hij niet.

Arkelse oorlogen (1401-1418)

Willem van Holland, zoon van Albrecht van Beieren 
trok met een leger naar Friesland om het Hollandse gezag 
te versterken en de zeeroverij op de Zuiderzee te 
bestrijden. Jan van Arkel moest hieraan meedoen. In 
1401  had Jan er genoeg van. Dit had ook te maken met de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Arkels behoorden tot 
de Kabeljauwen en de graaf van Holland tot  de Hoeken. 
Vader Albrecht greep met  een aantal steden de wapens 
tegen de Arkels. Deze steden konden de hoge tol die Jan 
van Arkel op de Lek had ingesteld niet waarderen. 
De eerste aanval  kwam van Jan van Arkel. Dit was het 
begin van de Arkelse oorlogen. In  1401 viel hij Oude-
water aan. Na de mislukking maakte hij het  slot 
Giessenburg met de grond gelijk. Hierop viel Willem, het 
Land van Arkel binnen. Zijn leger werd door Jan van 
Arkel op de vlucht gejaagd. De oorlog eindigde in 1402 
met een nederlaag voor Jan van Arkel. De Hollandse 
steden waren verlost van de tol op de Lek. 

In 1404 braken de Arkelse oorlogen opnieuw uit, na een 
grensincident. De bisschop van  Utrecht, Frederik van 
Blankenheim sloot  zich bij Holland aan. Zij belegerden 
Hagestein en Everstein, en in 1405 lieten ze deze tot de 
grond afbreken. Jan van Arkel had de controle over de 
Lek verloren. De burgerij  van  Gorinchem begon te 
roeren. In de stad heerste groeiende onvrede over de 
uitzichtloze oorlog. De Gorcumers haalden daarom in 
1406  Jan van Arkels  zoon, Willem van Arkel over om 
het bestuur van de stad over te nemen maar kort daarop 
verzoende Willem zich weer met zijn vader. 
De burgers stuurden een boodschap naar graaf Willem 
van Beieren. Jan van Arkel  moest  zijn  eigen  stad 
belegeren die hij pas in 1407 wist  in te nemen. Maar de 
slepende oorlog had de financiën van de Arkels uitgeput. 
Jan van Arkel wou toch  geen vrede vragen. Hij zocht 
toenadering tot  de hertog van Gelre, Reinout, en werd 
zijn leenheer (1409).
De strijd barste nu los tussen Gelre en Holland gedurende 
twee jaren waarin beide partijen geen belangrijke 
overwinning konden halen tot er onderhandelingen 
kwamen. De Arkels werden genegeerd en de vredes-
verdragen betekenden de ondergang voor Jan van Arkel. 
Reinout dwong hem zijn leen aan graaf Willem over te 
dragen en kreeg in ruil de kleine heerlijkheid Ooyen in 
Gelre. Reinout ontving van graaf Willem 100.000 kronen 
voor het  Land van Arkel, vanaf dan Hollands bezit. De 
Arkelse oorlogen waren geëindigd met een totale 
nederlaag voor de trotse Jan van Arkel die in 1415 in 
Brabant werd gevangen. In  1428 stierf de eens zo 
machtige Heer van Arkel. 

Bij het Vergelijk van Workum (13 februari 1419) zal 
Jan van Beieren de steden Dordrecht, Rotterdam en 
Gorkum en hun afhankelijke heerlijkheden als leen van 
de graaf avn Henegouwen-Holland ontvangen. Vijf jaar 
lang zal hij samen regeren met Jan IV van Brabant en 
krijgt ook een aanzienlijke geldsom. Jan III zal het 
huwelijk van Jan IV met Jacoba erkennen en ziet af van 
de keizerlijke belening tegenover Filip de Goede. Deze 
verkrijgt zelfs van paus Martinus V de intrekking van het 
huwelijksverbod.

Met het Verdrag van St.Maartensdijk (21april 1420), 
na de ‘uitschakeling’  van Jacoba, onderwerpt Jan IV zich 
aan Jan III van Beieren en draagt het bestuur van zowel 
Holland als Henegouwen voor 12 jaren aan hem over. 
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Ook wordt de erfopvolging afgesproken, waarbij uitein-
delijk de rechten aan Jacoba zouden terugkomen. Wan-
neer Jan IV van Brabant zijn huwelijk opschortte, ging 
de hertog van Bourgondië zich met de zaak bemoeien. 
Jan IV ontbond zijn onderdanen van Brabant van de eed 
van trouw, wat voor Jacoba teveel was en haar definitief 
tot scheiding liet overgaan.  

In 1421 had een storm (St. Elisabeth vloed) 27 
Hollandse en Zeeuwse steden verwoest. Den Haag bleef 
echter droog.

Jacoba werd door haar oom Jan van Beieren onterfd en 
vluchtte naar Engeland. Ze trouwde daar met de broer 
van de Engelse koning Hendrik V, Humphrey van 
Gloucester. Toch huwde Jacoba nu Humphrey van Glou-
cester, vooral om hulp te kunnen bekomen bij een hero-
vering van haar erfenis. Voor Filip de Goede was dit te 
veel,  want bij gebeurlijke kinderen zou de ‘erfenis’ hem 
ontsnappen.  Jan III van Holland-Beieren reageerde 
hierop (1424) met Filip de Goede als erfgenaam te 
erkennen voor Henegouwen-Holland, maar niet voor 
Straubing.

Engeland was in oorlog met Frankrijk (de periode van 
Jeanne D'Arc), waar het grote stukken land verloor.  Het 
had wel belangstelling in Holland en men hoopte door 
dit huwelijk zeggenschap te krijgen over het steeds rijker 
wordende graafschap. In 1425 veroverden de Engelse 
legers van Jacoba en haar man Henegouwen. 
De Hollandse Graaf Jan kwam hierbij om het leven. Het 
was nu mogelijk om Holland te veroveren. Jan III van 
Beieren overleed onverwacht in 1425. Nog 8 jaren lang 
zal Jacoba strijden om haar erfenis, vooral nadat Filip de 
Goede de Brabantse erfenis in 1427 had opgeëist op 
basis van naaste verwantschap, na de dood van Jan IV 
van Brabant.

De verspreide gebieden van het hertogdom Straubing-
Holland (nl.wikipedia.org:wiki/Bestand:Map.....)

Filip van Bourgondië kwam met een leger naar Holland 
en nam Jacoba gevangen. Ze werd opgesloten in het 
kasteel van Gent. Ze verkleedde zich als man en wandel-
de de poort weer uit.

De Engelse echtgenoot van Jacoba werd verliefd op één 
van haar hofdames en vertrok terug naar Engeland, 
Jacoba achterlatend. Haar legers verlieten haar toen ook.

Het Hertogdom Straubing-Holland

Lodewijk V de Beier was de eerste Wittelsbacher die tot 
Rooms koning werd verkozen (1314), weliswaar in 
concurrentie met Frederik de Schone als tegenkoning, een 
Habsburger. Dit leidde tot een jarenlange burger-oorlog 
beheersd door verschillende veldslagen en door de 
banvloek der pausen.
Lodewijk streefde er ook naar toe zijn eigen bezit-tingen 
uit te breiden. Zo verwierf hij in 1323 Bran-denburg en in 
1342  liet  hij zijn zoon Lodewijk V huwen met Margareta 
Maultasch, de erfgename van Tirol. Ook zag hij de kans 
om Margareta van Avesnes, erfgename gravin van 
Henegouwen-Holland-Friesland te huwen (1324) en 
kreeg alzo een voet in het Westen. Hij  beleende zijn 
echtgenote met  deze gebieden en werkte in 1346 een 
opvolgingsregeling uit waarbij zoon Willem uit dit 
huwelijk deze gebieden zou erven bij het  overlijden van 
Margareta. Indien Willem zou overlijden zou de volgende 
zoon, Albrecht, het graafschap overnemen.
Lodewijk IV overleed in 1347 wat uiteraard successie-
moeilijkheden opleverde tussen zijn zes zonen. Toch 
gingen zij gezamenlijk over in 1349 tot  een regeling, het 
Verdrag van Landsberg. Hierbij  verkreeg de oudste 
zoon Lodewijk V samen met zijn broers Lodewijk  de 
Romein en Otto Opper-Beieren , Tirol  en Brandenburg. 
Stefaan II, Willem I en Albrecht  kregen Neder-Beieren en 
Holland-Henegouwen. In 1351 gaf Lodewijk V Branden-
burg aan  zijn broers Lodewijk  VI en OttoI, om alleen 
verder te regeren over Opper-Beieren (Verdrag van 
Luckau). Willem en Albrecht  verzochten later om een 
betere afbakening  der gebieden en met het Verdrag van 
Regensburg (1353) behield Stefaan  Zuid-Neder-Beieren 
met Landshut als  hoofdstad, terwijl Willem en Albrecht 
het Straubinger Land bekwamen. Zo wordt in de duitse 
literatuur gesproken van het hertogdom Straubing-
Holland. De volgende graven van van Holland behielden 
deze titel. 

 

Filip de Goede neemt Holland over

Aanhangers van Jacoba belegerden Haarlem. De stad 
werd beschoten en viel bijna in haar handen. Filip van 
Bourgondië liet het echter niet zover komen. Hij stuurde 
een leger naar Haarlem toe om de stad te ontzetten 
(1426). Jacoba moest weer toezien hoe haar leger uit 
elkaar viel, zonder dat er slag werd geleverd. 

Op 3 juli 1428 werd nu Jacoba het voor haar ongunstig 
Verdrag van Delft opgelegd door haar neef. Zij moest 
het bestuur, de mederegering en het opvolgingsrecht 
opgeven Ze bleef gravin van Holland en Zeeland, maar 
had in feite alle macht overgedragen aan Filip. Door dit 
verdrag zou Holland later in handen vallen van de 
Spaanse keizer. 

Op 12 april 1433 trouwde Jacoba van Beieren in het 
geheim met Frank van Borsselen,  een verre voorvader 
van de huidige Koninklijke Familie (Oranje Nassau). 
Toen Filip van Bourgondië in 1433 hoorde dat Jacoba 
getrouwd was, begreep hij dat het gevaar bestond dat er 
kinderen geboren konden worden. Die zouden dan aan-
spraak kunnen gaan maken op de graafschappen. Filip 
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liet Frank van Borsselen arresteren en nam ook de 
grafelijke titels van Jacoba af. Ze werd verbannen naar 
kasteel Teylingen bij Sassenheim en stierf daar in 1436. 
Frank van Borsselen werd later werd nog geëerd voor 
trouw aan de hertog met het graafschap Osterbant en 
werd zelfs ridder van het GuldenVlies. 

In 1433 werd Holland een onderdeel van Bourgondië. 
De nieuwe eigenaar van het Binnenhof was Filip van 
Bourgondië (Filip de Goede).  Holland was nu niet meer 
zelfstandig. Het werd een onderdeel van een veel 
machtiger rijk, dat zich uitstrekte van de Noordzee tot 
het Juragebergte. 

De plaatsvervanger van de hertog van Bourgondië in 
Den Haag werd Stadhouder genoemd (of Luitenant).  De 
stad-houders waren edelen die eigenlijk aan het hof van 
de hertog,  in Brussel of Mechelen, moesten wonen, maar 
steeds vaker Den Haag als woonplaats kozen. 
De hertogen kozen voor het ambt van stadhouder 
machtige edelen, die een tegenwicht konden bieden aan 
de (eveneens) machtige steden binnen het rijk. 

Bourgondië

In 1430 trouwde de hertog van Bourgondië met Isabella 
van Portugal. Kort na dit huwelijk besloot de hertog een 
ridderorde (Orde van het Gulden Vlies) in het leven te 
roepen. Vierentwintig loyale ridders vanuit het hele 
Bourgondische rijk hadden zitting in die ridderorde. 
Filip de Goede, hertog van Bourgondië, gebruikte de 
tweede bijeenkomst van de Ridders van het Gulden 
Vlies in Den Haag (1456) om een kruistocht voor te 
bereiden richting Heilig Land. 

In 1459 werd de zoon van Filip de Goede, Karel de 
Stoute (=Dappere),  stadhouder van Holland. Hij woonde 
tussen 1462 en 1464 permanent in Den Haag. Hij leefde 
in onmin met zijn vader en wilde Holland eigenlijk laten 
afscheiden van het Bourgondische rijk. Dit voornemen is 
nooit uitgevoerd. 
In heel Holland ging het goed. Dit kwam vooral omdat 
oude concurrenten (zoals de steden van Zeeland en 
Vlaan-deren) net als Holland onderdeel waren van één 
land. Onderlinge conflicten werden uitgepraat in plaats 
van met wapens uitgevochten. Bij dreiging van een 
buitenlandse (Europese) mogendheid stonden zij samen 
sterk. De regering van Filip zorgde tevens voor een 
stabiele munt. Iets wat in die tijd ook al heel belangrijk 

was.
Filip de Goede overleed in 1467. Na zijn dood kwam 
Karel de Stoute aan de macht. Hij regeerde 10 jaar. In 
die 10 jaar voerde hij vrijwel permanent oorlog om zijn 
gebied uit te breiden. Dit was vanzelfsprekend minder 
goed voor de economie. Oorlog kost immers geld.
Het kostte Karel uiteindelijk ook het leven. Hij stierf op 
het slagveld in 1477 en hij liet slechts één dochter na, 
Maria. Zij was toen nog maar 17 jaar en onervaren.

Het was tot die tijd heel gebruikelijk geweest dat grote 
landen in zo'n situatie snel uit elkaar vielen, maar nu 
bleek dat het in leven roepen van de Staten-Generaal 
door Filip een wijs besluit was geweest.  Deze Staten-
Generaal  besloten dat het land niet uit elkaar mocht 
vallen. Daarnaast wisten zij hun eigen macht iets te 
vergroten. De Staten mochten in het vervolg op eigen 
initiatief bij elkaar komen. 

Maria van Bourgondië trouwde met Maximiliaan van 
Oostenrijk een Habsburger.
Met deze Maximiliaan had Holland voor de tweede maal 
in zijn geschiedenis een Roomse koning van het Duitse 
Rijk als staatshoofd. In de 13e eeuw was het echter een 
echte Hollandse graaf geweest,  in dit geval natuurlijk 
niet.
Maximiliaan wilde keizer worden van het Duitse Rijk en 
daarom had hij steun nodig van andere Europese 
vorsten. Hierdoor werden soms besluiten genomen die 
voor Holland en de andere Bourgondische gebieden 
minder gunstig waren. In 1486 overleed Maria van 
Bourgondië. 

---------------------------------------

Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der 
Vorsten-Families in de Lage Landen tijdens de 
Middeleeuwen’

NN -De Graven van Holland-  http://www.gironet.nl/ home/xw9821/
graven/pag/ tekst.html
NN -Jacoba van Beieren - http://www.deposse.net/ jacobavanbeieren/ 
levenliefde.html
NN - Geschiedenis van Amsterdam - http://odur.let.rug.nl/~welling/
maps/adam/amsterdam.htm
NN- Geschiedenis van Den Haag - http://homepage.residentie.net/
~schram-12/gesch02.htm
Vander Voort Han’s Homepage Genealogy - http://home.planet.nl/
~voort359/home3.html
NN - Graven van Holland - http://members.home.nl/pushkar/
holland.html
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Relatie tussen de Graven van Holland, de Graven van Vlaanderen en van Vermandois
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 Het Friese en het Deense Huis als oorsprong van het Hollands Huis

Steunende op gegevens verkregen door opgravingen 
(skelet-onderzoek), oudere dokumenten, literatuur en een 
goede dosis gezond verstand, heeft Dijkstra o.i.  een 
belangrijke bijdrage geleverd tot de studie en kennis van 
de oudste graven van Holland en hun verband met de 
oudere Friese graven. Wij nemen hier zijn bevindingen 
en besluiten eerder extensief over gezien hun belang-
wekkende inhoud.

Het spoor  langs de Dirken-Gerolfen lijn waarbij wordt 
gedacht dat de vader-zoon verhouding bepaald is in de 
reeks Dirk I-Gerolf I- Dirk II-Gerolf II-Dirk I is slechts 
voor de laatste schakel bewijskrachtig. Die schakel blijkt 
nu geen opvolging in de mannelijke lijn te vertegen-
woordigen, terwijl op grond van de skeletgegevens en de 
archeologische stratigrafie bloedverwantschap tussen 
Gerolf Il en Dirk I wel bleef behouden, Uit koninklijke 
charters kwam naar voren dat in de 9e eeuw erfrecht bij 
de opvolging een rol moet hebben gepeeld. De pas late 
'de facto' erkenning van grafelijke rechten in Rijnland 
van Dirk I in 922 in de schenkingsacte waarbij hij de 
kerke-lijke goederen van Egmond in erfelijk bezit kreeg, 
past in het beeld van overgang naar een ander 
bloedverwant Huis. 

De kinderloosheid van Gerolf II kon door de 
bevindingen aan het skelet vrijwel zeker worden gesteld. 
De recon-structie wijst er op dat de traditionele 
naamgevingsregel werd gevolgd. Zo bleek Dirk I als 
tweede zoon naar zijn grootvader van moederszijde te 
zijn genoemd. Het verbond Gerolf II als zoon aan Dirk 
II.  Aan hen gingen twee gelijknamige graven Dirk I en 
Gerolf I vooraf.  Het duidt genealogisch op bloedver-
wantschap in rechte mannelijke lijn. Hun beider erfgoed 
blijkt te hebben gelegen in Noord-Nederland (provincies 
Groningen en Friesland tot Kennemerland). Hoe dat 
geslacht aan het Graafschap in Rijnland moet zijn 
gekomen blijft verborgen in de woelige periode van 
Deense overheersing van 826-885 waar wij van de 
Denen meer horen dan van de Friezen. 

Steunende op een linguistische studie van geschreven 
bronnen kan de oorsprong van het Hollandse Huis nu 
met twee Huizen, het oude 'Friese Huis' langs de 
mannelijke lijn en met het 'Rijnlandse Huis' langs de 
vrouwelijke lijn opgesteld worden. Een geboortejaar 
voor Dirk I werd aangenomen op grond van het 
vaststaande sterfjaar van zijn vader (874). Met behulp 
van de skeletleeftijd kon het sterfjaar van Dirk worden 
berekend. Dit was belangrijk voor het bepalen van de 
tijd waarin de eerste houten kerk in Egmond werd 
gebouwd. 

Wij weten dat Walger III in 936 overleed. Wanneer wij 
er van uitgaan dat Radboud V zijn vader was moet 
Walger III kort voor het jaar 874 zijn geboren. Zijn 
jongere broer Dirk I moet eveneens vóór of uiterlijk in 
874 zijn geboren. Radboud V moet in 874 een nog 
kortgehuwde jonge man zijn geweest. Wij kunnen zijn 
huwelijk stellen op circa 872. Walger III heeft met zijn 
echtgenote Alberada nog vóór het eind van de 9de eeuw 
in Tiel een klooster met een (stenen) kerk gebouwd. 
Walger moet in 892 al een volwassen man, graaf en 
gehuwd zijn geweest. 

Bij de geschatte geboorte in 873 was hij toen 19 jaar oud 
en bij zijn dood 63, beide aannemelijke leeftijden. 
Rekenend volgens vuistregel moet vader Radboud om-
streeks 845/850 zijn geboren. Walger III  en Dirk I's 
vader sneuvelde toen zij 2 en 1 jaar of 1 en nog geen jaar 
oud waren, Dirk zelfs mogelijk postuum. 

Zij hebben hun vader nooit gekend. In 874 kwamen zij 
onder voogdij van oom Gerolf II door Gerolf's zuster als 
de moeder van Walger III en Dirk I te zien. De kronijken 
stellen dat zijn graafschap aan de Hollandsche graven is 
gekomen, zonder te zeggen, of zulks bij erfenis of uit 
enigen anderen hoofde geschied zij. Zij vermoeden 
slechts, dat hij geen kinderen nagelaten heeft'. 

Gerolf II is zeer waarschijnlijk kinderloos gestorven. 
Hieruit volgen dan een aantal feiten.
1. Walger III volgde als oudste zoon op in zijn vaders 
erfgoed, Fresia, toen hij daarvoor de leeftijd had bereikt. 
2. Dirk I, als tweede zoon,  volgde op in zijn ooms 
erfgoed (Rijnland)  na diens dood. 
3. Hij was van een ander Huis dan Gerolf en werd zo de 
eerste Dirk van het nieuwe Friese Huis in Rijnland: de 
'echte' Dirk I. 
4. Walger III noemde zijn oudste zoon naar zijn vader: 
Radboud. 
5. Dirk kreeg volgens de oude naamgevingsregel de 
naam van de grootvader van moederszijde, tevens de 
naam van Gerolfs in 880 gesneuvelde vader, Dirk II. 
6. Uitgaande van geboorte van Dirk in 874 zou deze 
rond 898/899 zijn gehuwd en Dirk I bis rond 900 zijn 
geboren. Deze zou dan zijn gehuwd circa 924 en Dirk 11 
zou dus rond 925 zijn geboren. De laatste zou dan circa 
949 zijn gehuwd. In 988, bij overlijden was hij dan dus 
ongeveer 63 jaar oud.
7. Dirk I (de echte) noemde zijn zoon niet naar zijn 
vader terwijl zijn familie kennelijk de oude 
naamgevingsregel volgde.  De naam van de moeder is 
niet bekend. Haar vader zou dan Dirk moeten hebben 
geheten, een Dirk die dan zou moeten worden 
opgespoord. In dat geval noemde Dirk I zijn oudste zoon 
naar de oom die hem had opgevoed, die hij als zijn vader 
beschouwde en van wie hij wist dat hij diens graafschap 
zou erven. 

8. De schenkingsoorkonde van 889 in twee delen wordt 
duidelijk: Gerolf II kreeg een schenking in zijn eigen 
graafschap Rijnland plus een schenking in zijn voogdij-
graafschap Teisterbant. Walger III was een familielid van 
bisschop Radboud van Utrecht, van wie afstamming uit 
het oude Friese koningshuis vaststaat. Deze moet een 
neef van zijn vader zijn geweest. 
 In 889 moet Gerolf II omstreeks 40 jaar oud zijn 
geweest. De schenker, koning Arnulf, moet de situatie 
hebben gekend, wetende dat Gerolf ongehuwd was of 
gehuwd maar geen nakomelingen had. Hij kan hebben 
geweten dat het de bedoeling was dat Dirk ('Freso') het 
graafschap zou erven maar wist ten slotte niet of deze tot 
de dood van Gerolf in leven zou blijven. 

Overgang van een graafschap naar de oudste zoon was 
in principe een aanvaardbare zaak. Een overgang naar 
een ander huis was minder vanzelfsprekend. Dirks 
opvolging behoefde koninklijke goedkeuring. De ouder 
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wordende Dirk I, van wie wij niet horen dat hij die 
goedkeuring op schrift heeft gekregen kort na 895 begon 
de noodzaak van een document meer en meer te 
beseffen. Hij kreeg het door een bemiddeling van 
Hagano in de vorm van de officiële schenking van 
Egmond in 922, waar wel weer duidelijk van erfelijk 
bezit wordt gesproken. In de charters van 869 
respectievelijk 889 worden Dirk II en Gerolf II genoemd 
als graaf.  Het laat zien dat zijn bestuur over het 
Rijnlandse graafschap tot dan stilzwijgend was erkend. 
In de konings-oorkonde van 985 wordt Dirk II wel weer 
duidelijk Graaf genoemd. Het past alles bij de overgang 
naar een ander Huis. 

Het tussenschuiven van Dirk I bis komt erop neer dat de 
echte Dirk I,  de Dirk I van het Rijnlandse Huis,  vooraf-
ging aan de in Egmond als eerste begraven Dirk. Dat 
heeft niet alleen gevolgen voor het historische beeld 
maar ook voor de identificatieproblemen van de 
gevonden skeletten in Rijnburg en Egmond. 
Voor de gemiddelde huwelijksleeftijd van de Graven en 
Gravinnen na Dirk II, voor zover bekend, kon Dijkstra 
vaststellen dat voor de twaalf Graven een gemiddelde 
van 24.5 jaar en voor zeven Gravinnen 20 jaar bleek te 
zijn, in overeenstemming met de vuistregel van 
ongeveer vier geslachten per eeuw. 

In het begin van het Friese Koningshuis alterneerde de 
naam Radboud met Aldgillus, aan het eind van het 
Friese (niet meer Konings-) Huis met Walger. De naam 
Radboud is twaalf geslachten constant doorgegeven en 
wel in ongeveer hetzelfde gebied waar Radboud I in 688 
Engelse geloofdspredikers ontving. Het was het gebied 
waar de in 874 gesneuvelde Radboud V nog altijd 
heerser was, Nederfriesland, waartoe Teisterbant 
gerekend mag worden.  Het verdwijnen van de naam 
Aldgillus en het verschijnen van de naam Walger wijst 
op een laatste mannelijke telg uit het koningshuis met 
een dochter, gehuwd met een Walger. Die laatste telg 
moet dan een Radboud zijn geweest, die slechts twee 
dochters had, waarvan een was gehuwd met een Deense 
koning. Van de andere dochter wordt niets gemeld. 

Waar moet die laatste mannelijke telg,  een Radboud, 
worden gezocht? De in 874 gesneuvelde Radboud bleek 
twee tijdgenoten te hebben gehad met dezelfde naam: 
Radboud, bisschop van Utrecht (R.899-917), tweede 
zoon van een graaf van de Lommegouw (Namen), van 
wie af-stamming uit het Friese koningshuis van zijn 
moeders-kant wordt aangenomen. Een tweede Radboud, 
naam- en tijdgenoot,  was Radboud, aartsbisschop van 
Trier (R.883-915). Deze moet omstreeks 850 zijn 
geboren en bij over-lijden ongeveer 65 jaar oud zijn 
geweest.  Bij een naam zo exclusief in gebruik bij het 
Friese Huis,  mag men deze drie Radboud’s beschouwen 
als neven, wier geboortejaren maar enkele jaren 
verschilden, genoemd naar dezelfde grootvader 
Radboud. 

Walger III, broer van Dirk I volgde ook die regel en zo 
kan men voor de vader van de in 874 gesneuvelde 
Radboud V de naam Walger (II) invullen, die dus 
Gunther en Waldrada's broer moet zijn geweest. Hun 
vader Radboud IV had dus tenminste twee zonen en 
deze kan dus niet de gezochte laatste mannelijke telg uit 
het koningshuis zijn geweest. Met de vuistregel verkrijgt 

men het volgende: Radboud V, geboren circa 848, 
gehuwd circa 872, gesneuveld 874;  Walger II, geboren 
circa 823 en  gehuwd circa 847; Radboud IV, geboren 
circa 798, gehuwd circa 822 en Walger I, geboren circa 
773, gehuwd circa 797.

In 806 en 811 wordt een Friese Graaf Walach(e'r) ge-
noemd, een belangrijk man omdat hij in beide 
oorkonden als eerste wordt genoemd. Vóór hem komen 
wij die naam in dit gebied niet tegen. Hier kan dus de 
breuk in de mannelijke lijn liggen. Hij moet degene zijn 
die door huwelijk met de ene ongenoemde dochter zijn 
naam in de latere familie introduceerde.
De naam Wala(cher) herinnert duidelijk aan de naam van 
het Zeeuwse eiland dat eertijds Walacheren of Walachria 
werd genoemd. Een graafschap wel meer met de naam 
van de graaf aangeduid. Deze Karolinger-graaf huwt 
vervolgens één van de twee dochters van de laatste 
Radboud uit het oude koningshuis, die geen mannelijke 
nakomelingen had en zo komen wij hem tegen als 
'Friese' graaf, niet als graaf in Friesland maar uit erfrecht 
door huwelijk. 

Een dergelijke verbintenis moet hem bij de dood van 
zijn schoonvader in erfrechtelijke problemen hebben 
verwik-keld met de Deense nazaten (zie genealogische 
tabel). In 810 verschijnt de Deense koning Godfried met 
200 sche-pen op de Friese kust. Deze wordt nog in 
hetzelfde jaar vermoord en in Denemarken ontstaat dan 
een opvolgings-strijd. Godfried, van grootmoederszijde 
stammend uit het Friese Huis, kan vanwege aanspraken 
door erfrecht zijn vloot hebben uitgerust om zijn juist 
toen ontstane aanspraken kracht bij te zetten. Het 
uitrusten van zo'n vloot vraagt tijd en zo komt men voor 
het sterfjaar van de gezochte Radboud III op het jaar 
809. 

In deze contekst kan men aannemen dat in 811 Walacher 
als leider van een gezantschap naar Denemarken ging. 
Hij was immers de meest betrokkene. In 826 kwamen de 
zonen van Godfrieds oudste broer Halpdan, Heriold, 
Roruk en Hemming, de eerste met zijn echtgenote Thora 
en twee jonge zoontjes Godfried en Rudolf naar 
Lodewijk de Vrome en lieten zich dopen. Zij werden 
beloond met 'mede'-bestuur in Friesland: Heriold in het 
belangrijke Dorestat, Roruk in Kennemerland en 
Hemming in Walcheren.  Dit kan een erkenning zijn door 
de keizer van hun erfrecht op de helft van het Friese 
bezit, waarbij zij als koninklijke prinsen betere 
aanspraken meenden te hebben volgens Deens erfrecht 
dan een Karolingische graaf, gesproten uit dubbele 
bastaardij, die zijn helft door huwelijk had verkregen en 
volgens Fries erfrecht geen recht op de titel en bestuur 
had. Het verklaart de merkwaardige term 'mede'-bestuur, 
een bestuursvorm die aan Walachers II alleen bestuur 
sedert 811 een einde maakte. 826 was hetzelfde jaar 
waarin Walacher II intrad in het klooster Corvey. Van 
zijn nazaten horen we tot 874 niets meer. De Deense 
neven zijn dan de baas. 

Heriold werd in 852 vermoord, Hemming was in 837 in 
Walcheren gesneuveld. Roruk,  die inmiddels ook 
Dorestat na Heriold had beheerd, stierf in 872/873. In 
874 zien wij dan Radboud V, zoon van Walcher II, als 
'Princeps' optreden, waarbij hij ongelukkigerwijze 
sneuvelde.
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Zijn zwager Gerolf II  beheert zijn bezit als voogd ten 
behoeve van de oudste zoon. Van 882-885 is er voor 
hem een moeilijke periode door het optreden van 
Godfried als hertog van Friesland, die dat had verkregen 
als bruidsschat door huwelijk met Gisela, bastaard-
dochter van Lotharius Il en de uit het Friese Huis 
stammende Waldrada. Het eindigde met de moord op 
Godfried in 885. Daarna was het Friese Huis weer aan 
de beurt met Walger III bij meerderjarigheid als Graaf 
van Teisterbant en in 895/896 Dirk I als Graaf in 
Rijnland.  

CHRONOLOGIE

 Aldgillus I  †c682
 (Aldgillus - Poppo -  †736)
 Radboud I  †719
 Aldgillus II  † ?
 Radboud II  †n754
 Aldgillus III  †n750
 Radboud III  †809
 Walacher I  †837
   xNN 
Radboud IV (†n840) Dirk I    (†n820
Waldger II († )  Gerolf I   (†853)
Radboud V (†  Dirk II   (†880)
  x zuster v.Gerolf II Gerolf II   (†895)
 
Waldger III (†936) Dirk I    (†931)
Radboud   Dirk Ibis  (†c960)
   Dirk II   (†988)

Thietgaud,  de aartsbisschop van Trier (afgezet 964) moet 
een zwager van de Radboud IV zijn geweest die  circa 
798 moet zijn geboren. Beginnend bij Aldgillus I als 
koning gemeld in 678 kan men de verdere lijn trekken. 
Radboud I had hem reeds opgevolgd in 683, Hij kan 60 
jaar zijn geworden, dus geboren c623 en zijn huwelijk in 
c647. Radboud I werd dan geboren omstreeks 648, 
huwde c672 en zijn vaststaande sterfjaar was 719. Bij 
zijn dood was Radboud I dan circa 71 jaar oud,  een 
mogelijke leeftijd.  Hij werd opgevolgd door Poppo en 
deze door zijn broer Aldgillus. Aan Poppo moet volgens 
de naamgevingsregel nog een jong overleden Aldgillus 
zijn voorafgegaan, geboren en gestorven omstreeks 673. 

Poppo's geboorte komt volgens berekening terecht in 
circa 674. Hij sneuvelde in 736, toen dus circa 62 jaar 
oud. Hij kan geen zoon hebben gehad, anders zou zijn 
broer die het nummer II moet krijgen hem niet hebben 
opgevolgd. Aldgillus II kan maar kort hebben geregeerd. 
Hij was geboren omstreeks 675 en gehuwd circa 699. De 
broers hadden nog een zuster, Theudesinde, die in 697 
huwde met Grimoald. Haar geboortejaar wordt dan circa 
677, hetgeen goed aansluit bij de geboortejaren van haar 
broers.  Aldgillus lI's zoon Radboud II moet geboren zijn 
omstreeks 700. 
Een zelfde mathematische redenering leidt Dijkstra er 
toe de opvolging van Radboud II, Aldgillus II en 
Radbout III op te stellen evenals deze van  de 
afstamming van Sigfried, gehuwd met een dochter van 
Radboud II, het deens-friese koningshuis.

De jong overleden Radboud komt nu met zijn geboorte-
jaar terecht in c750, Gondebald in c751 en Radboud, die 

het nummer III moet krijgen op circa 752. Gondebald 
sneuvelt in 778 als 27-jarige en Radboud III volgt hem 
op op 26-jarige leeftijd. Daar Aldgillus II en III werden 
ineengeschoven werd Radboud III gemist en daarmee de 
aansluiting aan het nageslacht.  Hij was de laatste telg in 
de mannelijke lijn uit het oude koningsgeslacht en de 
vader van twee dochters.  Bij overlijden in 809 was 
Radboud III circa 57 jaar oud. Het huwelijk van de met 
Walacher gehuwde dochter moet dan c797 gebeurd zijn 
en zij zou dan omstreeks 777 moeten zijn geboren. 
De Denen moeten leen sterke aanspraak hebben gehad 
waar de Frankische keizer niet onderuit kon en mag men 
voor de oudste dochter denken aan een huwelijk met de 
Deense koning. Walachers echtgenote moet dan bij 
huwelijk ongeveer 19 jaar oud zijn geweest. De 
aansluiting van beide reeksen, onafhankelijk van elkaar 
berekend, past dan goed. 

Radboud III zal de eerste gekerstende Radboud in het 
Friese Huis zijn geweest.   Vervolgen wij de stamlijst van 
het Dirken-Gerolfen geslacht op dezelfde wijze dan zien 
wij voor Dirk Il uit de negende eeuw als huwelijksjaar 
circa 849 verschijnen en als geboortejaar circa 825. Hij 
sneuvelde dan in 880 op 55-jarige leeftijd. Zijn vader 
Gerolf I was dan gehuwd omstreeks 824 en geboren in 
circa 800. Voor Walacher I berekent men dan een 
geboortejaar op circa 773. 

Theodrada zou dan op 23-jarige leeftijd zijn gehuwd. De 
aan haar toegeschreven echtgenoot Dirk I, 'propinquus 
regis' moet echter eerder zijn geboren.  Indien Dirk I door 
huwelijk met Theodrada 'propinquus regis', familie van 
de koning is geworden dan is hij dat, in elk geval pas 
later dan 782 geworden. Het huwelijk kan berekend 
worden  op circa 799, toen Karel inderdaad nog koning 
was.
 
De genealogische tabel toont dat Radboud V, de vader 
van Walger III en Dirk I, inderdaad rond 872 moet zijn 
gehuwd. Het bevestigt de geboortejaren van Walger en 
Dirk in circa 873 en 874. Gerolf is dan geboren 
omstreeks 850. Zijn skeletleeftijd was (45)-50 jaar, dat 
wil zeggen jonger dan 50 maar niet jonger dan 45 jaar. 
Hij overleed in 895 of 896 en dat moet dus op 45- of 46-
jarige leeftijd zijn geweest. Ook langs deze weg komt 
men tot het besluit dat de beide oudste graven van het 
Huis, oom en neef, erflater en verkrijger, in Rijnsburg 
werden begraven. Als nevenverschijnsel van de poging 
een mathematische orde in de rij van geslachten te 
scheppen werd zo door Dijkstra de vroeger gemiste 
schakel naar het nageslacht gevonden in Radboud III. 

Voor meer details zie
B.K.S.Dijkstra - 
Stamboom in been -Uitg.De Bataafse Leeuw  1991
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