
Graafschap ZUTPHEN
Een gebied, tussen Rijn, Maas en Ijssel, genoemd 
Batavia,  was eerder onduidelijk afgelijnd. Het grensde 
aan Hattuaria, dat werd beheerst door de Ezonnen, 
binnen het beter bekend gebied Ripuaria. Eigenlijk kan 
Zutphen als een deel van Hamaland worden beschouwd.
Zutphen was gelegen aan twee goed bevaarbare rivieren, 
op een zandrug met rivierduinen temidden van drassige 
overstromingsgronden (Zutphen = zuidvenne). In 882 
werden het hier gevestigde Frankische koningshof en de 
nederzetting door de Vikingen verwoest. Als reactie 
daarop werd rond 890 een grote ringwalburg aangelegd 
die nog altijd het centrum van de stad vormt.

Het ontstaan van Zutphen

In 850 gaf Lotharius I, koning van Francia Media, 
Doreland en andere graafschappen aan Rorik,  de viking 
hoofdman. Deze bestuurde het evenwel niet ‘naar 
behoren’,  zodat ook de bisschop van Utrecht moest 
vluchten. In deze Noormannen-tijd ontstond blijkbaar 
Zutphen als Hamalandse residentie.  Hoog-Elten is dan 
het verwoeste Zutphen van 882 opgevolgd, van waaruit 
waarschijnlijk Hendrik van Babenberg samen met 
Everhard Saxo en graaf Ricfrid van Betuwe de 
Noormannen definitief kon verdrijven.

In de 11e eeuw was Zutphen korte tijd een residentie van 
de Duitse keizers, die hier een imposante romaanse 
gebouw van 54 meter lengte lieten bouwen. In 1046 
werden Zutphen en het omliggende ‘graafschap’  door de 
keizer geschonken aan de bisschop van Utrecht, die er 
de eerste grote St.Walburgiskerk liet bouwen. De 
bisschop liet het bestuur van de burcht en het graafschap 
over aan de grafe-lijke familie, die zich graven van 
Zutphen ging noemen. Deze graven werden snel machtig 
en lieten zich weinig gelegen aan hun bisschop.
Wanneer de graafschappen Gelre en Kleve werden ge-
vormd, werd Kleve een soort bufferstaat tussen de 
Bataafse en Hattuarische delen van Gelre.

Zutphen is in feite het noordelijk deel van Hamaland en 
vanaf de 11e eeuw een allodium. (zie kaart)
Een paltsgraaf Liudolf, zoon van Ehrenfried (Ezzo) en 
Mathilde, gehuwd met Mathilde, dochter van Otto II en 
erfgename van Zutphen, is blijkbaar de eerst bekende 
graaf.  Bij zijn huwelijk heeft Hendrik II Liudolf de 
grafelijke titel gegeven. Liudolf overleed in 1031 en liet 
twee zonen na, Hendrik,  die hem opvolgde en Konrad, 
die hertog van Beieren werd (R.1049-1053). Beiden 
overleden zonder erfgenamen. Ook had hij een dochter, 
Adelheid.

In 1059 vindt men als heer van Zutphen graaf Godschalk 
met echtgenote Adelheid, een dochter van Liudolf. 
Godschalk was ook graaf van Twente. Zij hadden twee 
zonen, Otto (†1113), die hem opvolgde in 1064, en 
Gebhard.

Het ‘Bataafse deel’  van Gelre was samengesteld uit een 
aantal domeinen, die eens verenigdwaren maar later  

verdeeld werden over twee ‘huizen’  , meer bepaald in de 
loop van de 11e eeuw.

  Hamaland, waarvan het Noorden Zutphen werd

Een dynastie die in Batavia verbleef kon gedurende een 
korte tijd wedijveren met de meer befaamde Matfrie-
dingers en Ezzonen. De centrale figuur hiervan is de 
Friese markgraaf Wigman (overleden in 973), als graaf 
van Hamaland, ook genaamd Wigman van Elten.  Deze 
dynastie heeft in de jaren daarop banden aangehaald met 
het huis van Metz, van Verdun, met Teisterbant en 
Keldagau. Deze banden zijn evenwel niet altijd heel 
duidelijk.  Een belangrijke band is er wel met Vlaanderen 
geweest. Een dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen, 
Lutgart, huwde Wigman van Hamaland. Zij zijn de 
ouders van de beruchte Adela van Hamaland.

Otto I van Hammerstein

Volgens Jackman was het graafschap Zutphen, beter 
bekend als Ijsselgouw, het grootste deel van Hamaland, 
een oorspronkelijke Saksische pagus, ten noorden van 
Hattuarië op de rechter oever van de Rijn,  en zich 
uitbreidend tot in Friesland.
Gevormd in de laatste jaren van de 10e eeuw is het in 
handen van Otto van Hammerstein en de oudere 
Ezzonen gekomen. 

Rond 1016 verenigt Otto van Hammerstein de meeste 
Konradijnse goederen in het Rijn- en Frankenland. Hij is 
dan graaf van Nieder-Lahngau, Engersgau, Einrichgau, 
Wetterau, Niddagau en misschien ook van Deutzgau. 
Zutphen als dusdanig is daar niet bij, omdat het ver-
moedelijk geen ‘alleenstaand’ domein is.



De perikelen rond zijn huwelijk zijn misschien een oor-
zaak van enige verwarring rond de titel van graaf van 
Zutphen. Hij huwde inderdaaad een Irmgard van 
Verdun, doch dit huwelijk is een zogenaams 3:4 con-
sanguien huwelijk,  zodat een fundamentalistische bis-
schop dit huwelijk nietig verklaarde, hierbij dan 
gesteund door  keizer Hendrik II,  die vermoedelijk maar 
al te graag Otto I wou benadelen om politieke redenen. 
Otto I en echtgenote werden in 1018 geëxcommu-
niceerd, waarop een kleine oorlog volgde.  Echtgenote 
Irmgard verkrijgt van paus Benedictus VIII de opheffing 
hiervan, niettegenstaande tegenkanting van de nieuwe 
bisschop.

Wanneer Konrad II Hendrik II als keizer opvolgt zal hij 
Otto I herstellen in nagenoeg al zijn functies en bezit-
tingen. In 1024 krijgt Otto I alleszins Engersgau, 
Niddagau en Wetterau terug evenals Nieder-Lahngau.
Keizer Konrad gaf dan in 1025 wel Zutphen aan Otto I, 
maar Drente aan de bisschop van Utrecht, Zuid-
Hamaland aan Werner II en  Gozelo I de voogdij over 
Drente.
Hun kinderen, overlijden nog voor hen, zoon Udo in 
1031 en dochter Mathilde in 1031, evenals schoonzoon 
Liudolf,  kleinzoon van keizer Otto II, in 1031. Aldus 
waren er geen opvolgers. Konrad II zal de meeste graaf-
schappen onder zijn vazallen verdelen. De Ezzonen 
krijgen niets omdat Liudolf inmiddels ook overleden is.

Het Hamalandsegravenhuis had in ‘Zutphen’  een eigen 
grond-exploitatie waarrond tegen het jaar 900 een 
ringburgwal werd aangelegd. Het gravenhuis vertakte 
zich in 944 in een oudere Zutphense tak met Everhard en 
in een jongere tak met halfbroer Wichmann. De 
Zutphense burcht wisselde vervolgens vier maal van 

eigenaar via bruidschatten en kwam uiteindelijk aan 
erfvrouwe Adelheid, die zou huwen met Godschalk.
Adelheid was een dame van stand. Zij kwam uit de 
oudste linie van het Ezzonen-huis met de erfelijke 
Lotharingische paltsgraven. Aan vaderskant had zij als 
grootmoeder een ottoonse kleindochter en keizers-zuster.

Na de perikelen van Godfried met de Baard had ene 
Godschalk tussen 1029 en 1046 de grafelijkheid in  
achterleen gekregen van het huis van Verdun,  door zich 
weg te houden van diens rebellie. Toen in 1046 de 
Verdun-goederen in Noord-Hamaland aan de bisschop 
van Utrecht kwamen, werd Godschalk een Utrechts 
leengraaf.

Godschalk 

In 1046 deed keizer Hendrik III twee schenkingen aan 
de bisschop van Utrecht. De eerste omvatte Drente, een 
gebied dat was vrijgekomen na de dood van Gozelo II, 
hertog van Neder-Lotharingen. De tweede schenking 
betrof een gebied met de kernen Zutphen, Deventer en 
gebieden langsheen de Ijssel. Dit kreeg samen de naam 
van graafschap Hamaland, ook soms als Ijsselgouw  
genoemd. De bisschop van Utrecht had reeds in 1024 de 
schenking ‘comitatus Trente’ gekregen.
Blijkbaar werd Godschalk aangesteld als ‘hoeder’  van 
dit ganse gebied. Hij was als graaf van Twente 
rechtsopvolger van de graven, aan wie de voogdij van de 
Utrechtse kerk was gegeven, nadat de Noormannen 
Utrecht hadden veroverd en de bisschop naar Deventer 
was verhuisd. Godschalk was in 1046 overigens al 
vertegenwoordiger van de bisschop voor wereldlijke 
zaken.
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Godschalk overleed in 1065. Hij werd opgevolgd door 
zijn zoon Otto II, genaamd de Rijke. 

Wie was Godschalk ?
Speurwerk in oorkonden, al dan niet vals,  libri 
memoriales en literatuur bracht H.H.Jongbloed ertoe aan 
te wijzen dat Godschalk een zoon moet zijn van Herman 
van Ename, zoon van Godfried de Gevangene en 
Mathilde Billung. Dit verklaart ook zeer goed zijn 
Verdun-binding en de goederen die Herman van Ename 
ontving voor zijn andere kinderen.  Het huwelijk van 
Gottschalk met Adelheid blijkt dus een huwelijk te zijn 
in een toenmalig formeel verboden verwantschaps-
graad. Blijkbaar is men daar over gegaan, wellicht om 
politieke redenen. Zijn familieband met oom Gozelo I 
van Neder-Lotharingen was dus een goede reden om 
hem als leengraaf in Noord-Hamaland, dit is Zutphen, te 
installeren.

Otto de Rijke was gehuwd met een zuster van de latere 
keizer Lotharius van Supplingburg. Zo kreeg hij aan-
sluiting aan een belangrijke familie van het oostRijk, 
maar ook aan de Nordheim’s die geen onaanzienlijke rol 
zou spelen in Friesland. Ook zijn kinderen knoopten 
belangrijke  matrimoniale relaties aan.
Dochter Aleida huwde met een Tecklenburg,  zoon 
Hendrik trouwde met een dochter Beichlingen, ook 
verwant aan de Nordheims en Irmgard trouwde met 
Gerhard III van Gelre, waardoor Zutphen zou overgaan 
aan het graafschap Gelre. Een andere dochter Judith 
huwde met een Ravensberg-Calveslage, eveneens 
verwant aan de Northeims. Tenslotte werd Dirk bisschop 
van Münster.

Naar verluidt werden de bovenvermelde schenkingen 
definitief bekrachtigd in 1086. Alleszins weet men dat 
tussen 1100 en 1125 deze IJsselgouw gesplitst werd.  De 
heren van Goor kregen een deel, met name Twente,  als 
opvolgers van de graven van Twente.  Het andere deel 
kwam toe aan de heren van Berg, doch alleen als verte-
genwoordigers van de bisschop. De ‘stad’, beter gezegd 
het oppidum Zutphen, en enkel dit, werd toevertrouwd 
aan de opvolgers van Godschalk. Samen met andere 
gegevens wijst dit er op dat het graafschap Zutphen als 
dusdanig alleen de burcht omvatte en weinig of geen 
omliggende gebieden.
Alle zonen van Henri I zijn vroeg overleden, zodat 
alleen dochter Ermengarde erfgename werd van 
Zutphen. Ermengarde huwde eerst Gerhard IV van 
Gelre (†1131) en vervolgens Konrad II van Luxem-
burg.  Het huwelijk van Ermengarde met Gerard van 
Gelre bracht de twee graafschappen bij elkaar.

Na een machtstrijd  om de Zutphense erfenis tussen 1120 
en 1138 kwam het graafschap in handen van de graven 
van Gelre. Graaf Otto I van Gelre en Zutphen verleende 
de stad tussen 1191 en 1196 als eerste Gelderse stad 
stadsrechten. Dat betekende o.a. zelfbestuur, eigen 
rechtspraak en het instellen van de nog altijd bestaande 
donderdagmarkt.  De stad nam een centrumpositie in 
doordat ze de moederstad was van een grote stadsrecht-
familie. Dat waren steden die stadsrecht gekregen 
hadden naar Zutphens model. In moeilijk juridische 
gevallen bijvoorbeeld werd dan veelvuldig advies 
gevraagd aan de Zutphense schepenen (stadbestuurders).

CHRONOLOGIE van 
de ‘Graven’ van ZUTPHEN

     ? - 1065  Godschalk
1065-1113 Otto II de Rijke
1113-1126 Hendrik I de Oude
1126-1182 Hendrik van Gelre
1182 -         Huis van Gelre

Godschalk huwde Adelheid, een dochter van de Ezzoner 
Liudolf, die zelf gehuwd was met dochter Mathilde, van 
Otto van Hammerstein. Volgens anderen is Mathilde een 
zuster van Adelheid. Deze Godschalk is een eerste van 
vijf generaties van de dynastie van Zutphen.
Volgens Vander Kindere was de oudste zoon van Otto, 
zoon van Godschalk,  een zekere Herman. Otto had ook 
een dochter Ermengarde, die door de dood van al haar 
broers de wettelijke erfgename werd van Zutphen.
Graaf Otto had uit zijn eerste huwelijk twee zonen, 
Herman en Roger. Herman, de ‘normale’ opvolger koos 
in 1082 voor het kloosterleven en stierf in 1121. Roger 
stierf voor 1115 en had een zoon Robert die eveneens 
jong stierf.

Otto huwde een tweede maal,  met Judith/Jutta van 
Supplinburg, een zuster van de latere keizer Lotharius 
van Supplinburg. Met haar had hij Dirk, Hendrik, Gerard 
en Ermengarde. Hendrik werd graaf van Zutphen van 
1113 tot c1134, Gerard werd eveneens graaf en Dirk 
werd bisschop van Münster. 

De ‘Graven van Zutphen’ (vlg VanderKindere)
Otto  na 1016
Dochter Mathilde, huwde Liudolf (992-1031)
Hendrik, zoon van Liudolf (ts 1047-1056)
Adelaïde, dochter van Liudolf, huwt Godschalk, graaf 
van Twente, overleden voor 1064
Otto, zoon van Godschalk, 1064-1113
Hendrik, zijn zoon, overleden voor 1134
Ermengarde, dochter van Otto, huwt (1) Gerard IV van 
Gelre (†1131), (2) Koenraad II van Luxemburg, 
overleden 1136
Hendrik, zoon van Ermengarde (†1145)

Door zijn huwelijk met de Supplinburg, kreeg Otto de 
Rijke aansluiting aan een belangrijke familie van het 
OostRijk, maar ook aan de Nordheim’s die geen onaan-
zienlijke rol zouden spelen in Friesland.  Ook zijn kin-
deren knoopten belangrijke  matrimoniale relaties aan.
Dochter Aleida huwde met een Tecklenburg,  zoon 
Hendrik trouwde met een dochter Beichlingen, ook ver-
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want aan de Nordheims en Irmgard trouwde met 
Gerhard III van Gelre, waardoor Zutphen zou overgaan 
aan het graafschap Gelre. Een andere dochter Judith 
huwde met een Ravensberg-Calveslage, eveneens 
verwant aan de Northeims. Tenslotte werd Dirk bisschop 
van Münster.

Uiteindelijk zullen in 1120 de graven van Gelre het 
gebied verenigen met de Bataafse gebieden die waren 
overgekomen van de ‘niet-keizerlijke’ Ezzonen. Deze 
gebieden omvatten ook rechten op Twente, een kleine 
pagus juist ten noord-oosten van Hamaland, waar 
Godschalk in 1054 genoemd wordt.

Het allodium Zutphen is van Everhard naar Gelre 
overgegaan over vijf generaties vrouwen:
- Averarda, dochter van Everhard huwt Godfried  van 
Verdun;
- Ermengard, dochter van Godfried  huwt Otto van 
Hammerstein;
- Mathilde, dochter van Otto huwt de Ezzoner Liudolf;
- Adelheid, dochter van Mathilde huwt Godschalk, van 
onduidelijke afkomst;
- Irmgard, kleindochter van Godschalk huwt Gerhard II 
van Gelre.

In 1182 overlijdt Hendrik van Zutphen. Hij was de 
zoon van Otto II,  zoon van een broer van Godschalk in 
de opvolging. De zoon van Otto II, Hendrik I was 
kinderloos overleden, zodat andermaal de opvolging 
gebeurde langs onrechtstreekse weg, nu langs de zuster 
van Hendrik I, Ermengaard. Deze was gehuwd met 
Gerhard II van Gelre,  erfgenaam van het huis van Gelre, 
zodat wat Zutphen kon genoemd worden, nl.  het 
‘comitatus in Hamalande’, overging naar dit huis.

Deze nalatenschap omvatte overheidsrechten in 
Zutphen, in de landen van Zutphen en Lochem en in 
Steenderen, of een groot deel van het graafschap zoals 
‘afgelijnd’ in 1046.
Het is pas de kleinzoon, Gerhard IV die in 1226 zelf de 
titel zal voeren van graaf van Gelre en Zutphen. Dit is 
eigenlijk het eerste  bewijs dat een ‘graafschap’ van 
Zutphen zou bestaan hebben.
Hendrik, zoon van Gerhard II en Ermengarde, zal als 
eerste de titel krijgen van graaf van Zutphen, na de dood 
van zijn oom Hendrik I de Oude (1127), en vervolgens 
in 1411 bij de dood van zijn vader de titel van graaf van 
Gelre. 
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