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Graven en hertogen

De graven van Holland

Leenmannen
Niet lang na de dood van Karel de Grote werd zijn rijk in drie stukken verdeeld. 
Uiteindelijk bleven een Duits keizerrijk en een Frans koninkrijk over. Maar keizer en 
koning hadden niet veel te vertellen. Ze hadden grote stukken land uitgeleend aan 
hun leenmannen. Die deden net of het leen hun eigendom was. Als een graaf of 
hertog stierf, volgde zijn zoon hem op.

Het is Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Jos 
en Mirthe zijn met hun groep in Den Haag. De juf had 
toegangskaartjes gevraagd en gekregen. Ze hebben een 
heel mooie plek: op het Binnenhof naast de Ridderzaal. Ze 
staan er al om tien uur. De Gouden Koets komt pas rond 
één uur langs. Jos kijkt naar de Ridderzaal. ‘Zeg Mirthe, 
hoe oud zou dat gebouw zijn? En zouden er vroeger echt 
ridders gewoond hebben?’ ‘Nou,’ zegt Mirthe, ‘dat zal 
wel. Ze noemen het toch niet voor niets de Ridderzaal? 
Het plein waar we nu staan lijkt wel op de binnenplaats 

van een kasteel.’ ‘Ha,’ zegt Jos,  ‘dat klopt. De juf zei dat we naar het Binnenhof zouden 
gaan.’ Daar is de juf al. ‘Jullie hebben gelijk. En er lag vroeger ook een grote gracht om het 
Binnenhof. Die is bijna overal gedempt, behalve de Hofvijver.’ 

Binnenhof met Ridderzaal 

Jacoba van Beieren vóór Gorinchem, 1 december 1417

Steden en Staten
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Het Hollandse huis
Langs de Noordzee lag 
achter de duinen een land 
van moerassen en bossen. 
Daar werd hout gekapt 
voor de bouw van huizen 
en schepen. Daarom kreeg 
dat land de naam Holtland of Holland. 
Waar nu Haarlem ligt, woonde graaf Gerulf op zijn 
vroonhoeve. Op zekere dag kreeg hij er nog zeven 
boerderijen bij. Dat was het begin van het graafschap 
Holland. Na hem volgde een lange rij graven. Die 
familie noemen we het Hollandse huis. 

Eén van de graven van Holland was Dirk III. Langs de 
Merwede liet de graaf in het jaar 1018 bij Vlaardingen 
een houten burcht bouwen. Op de rivier zeilden 
handelsschepen die nu tol moesten betalen.  

De schippers en kooplieden klaagden Dirk III aan bij de 
keizer. Die stuurde een leger om zijn ongehoorzame 
leenman te straffen. Toen gebeurde er iets wat 
niemand had verwacht. Graaf Dirk versloeg het leger! 
De leenman was sterker geworden dan zijn heer.

H
O

O
FD

ST
U

K
 1

0

Een maquette van een mottekasteel, in dit geval de motte Montferland

Een vroonhoeve, een versterkte 
boerderij

De Ridderzaal in Den Haag werd vroeger Grote Zaal of Nieuwe Zaal 
genoemd. De inrichting is sterk veranderd.
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De Hollandse graven lieten een jachthuis bouwen 
met een haag van lage struiken eromheen. Deze 
plaats werd de haag van de graaf of ’s- Gravenhage 
genoemd. Graaf Willem II verbouwde het jachthuis 
tot een mooie ridderzaal. Het plein rondom die 
Ridderzaal heet het Binnenhof.

Floris V (1254-1296)
Willem II werd opgevolgd door zijn zoon Floris V. Hij 
onderwierp de West-Friezen. Floris probeerde zijn 
graafschap tot welvaart te brengen. Hij gaf allerlei 
privileges aan de steden. Door deze voorrechten ging 
de handel vooruit. De graaf hielp de boeren door 
de aanleg van dijken en het inpolderen van nieuwe 
stukken land. Burgers en boeren hielden van hun 
graaf, maar de edelen haatten hem. Graaf Floris kreeg 
van hen de scheldnaam ‘der keer’len god’.

In het buitenland begon Holland mee te tellen. De 
koningen van Frankrijk en Engeland probeerden een 
bondgenootschap met Floris V te sluiten. Toen Floris 
de kant van Frankrijk koos, was de Engelse koning 

woedend. Hij vroeg de Hollandse edelen of ze Floris 
aan hem wilden uitleveren. Daar waren de edelen wel 
voor te vinden!

In het jaar 1296 werd Floris V tijdens een valkenjacht 
verraden door zijn grootste vijanden, Gijsbrecht van 
Amstel en Gerard van Velzen. Ze hielden de graaf 
gevangen in het door hemzelf gebouwde Muiderslot. 
Vandaar wilden ze hem met een boot naar Engeland 
brengen. Toen de boeren probeerden hun graaf te 
bevrijden, werd Floris door de edelen vermoord.

Hoekse en Kabeljauwse twisten
Na de dood van graaf Floris V waren de graven van 
Henegouwen over Holland gaan regeren. Eén van 
hen was Willem IV. Hij wilde de Friezen onderwerpen, 
maar sneuvelde in 1345 in de strijd bij Warns. Willem 
IV had geen zoon als opvolger. Daarom kwam zijn 
zus Margaretha, die getrouwd was met de Duitse 
keizer, aan de macht. Dat was niet naar de zin van de 
Hollandse en Zeeuwse burgers. Zij wilden een graaf, 
die hen zou kunnen beschermen tegen de edelen. 

Standbeeld van Floris V

Moord op Floris V
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Margaretha’s 
zoon Willem 
moest maar 
graaf worden. 
En zo gebeurde het dat moeder Margaretha en zoon 
Willem als vijanden tegenover elkaar kwamen te 
staan. De Hollandse steden en enkele edelen kozen 
de kant van Willem. Het grootste deel van de adel 
en enkele steden stonden achter Margaretha. De 
partij van Willem noemde zich Kabeljauwen en die 
van Margaretha Hoeken. Zo begonnen de Hoekse en 

Kabeljauwse twisten. Ruim honderdvijftig jaar heeft 
deze burgeroorlog geduurd. 

Toen kwam in het jaar 1421 een vreselijke ramp: de 
Sint-Elisabethsvloed. Honderden mensen verdronken 
en tientallen dorpen verdwenen in de golven. In 
een deel van het overstroomde land bleef het water 
de baas. Het overstroomde gebied in de buurt van 
Dordrecht werd later de Biesbosch genoemd.

Jacoba van Beieren (1401-1436)
In het jaar 1417 stierf graaf Willem VI 
Hij had alleen een dochter, Jacoba 
van Beieren. De meeste steden 
wilden geen gravin erkennen. 
Zij zochten hulp bij Jan zonder 
Genade, een oom van Jacoba. 
Jacoba werd geholpen door de 
Hoeken. Het werd een felle strijd 
tussen Jacoba en haar oom. Toen 

Jan zonder Genade stierf, kreeg Jacoba te maken met de 
Franse hertog Filips van Bourgondiё, erfgenaam van Jan 
zonder Genade. 

In 1425 liet hertog Filips Jacoba gevangen nemen. 
Ze werd opgesloten in het Gravensteen, een somber 
kasteel in Gent. Jacoba zag kans om, als schildknaap 
verkleed, te ontsnappen. 

In Holland zette ze de strijd nog drie jaar voort. In 
1428 begreep Jacoba dat de ongelijke strijd niet 
langer vol te houden was. Ze sloot een verdrag met 
Filips: ‘de Zoen van Delft’. Jacoba beloofde dat ze 
zonder toestemming van Filips niet zou trouwen. Toch 
trouwde ze later met de Zeeuwse edelman Frans van 
Borselen. Toen moest ze afstand doen van al haar 
rechten. In 1436 stierf de ongelukkige gravin.

Monument Slag bij Warns

Jacoba van Beieren

De Biesbosch
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Filips de Goede (1396-1467)
Filips was een goede vorst en overal heerste vrede. 
Boeren en kooplieden konden weer werken en handel 
drijven. Ze prezen hun hertog en noemden hem 
Filips de Goede. Zijn rijk strekte zich uit van Noord-
Holland tot in Frankrijk met Brussel als hoofdstad. 
Het Bourgondische rijk bestond uit het hertogdom 
Bourgondiё en een aantal gewesten. 

Elk gewest had zijn eigen bestuur, wetten en 
rechtspraak. Dat wilde Filips veranderen. Al die 
gewesten moesten één groot rijk worden. Overal 
moesten dezelfde wetten worden gehoorzaamd. In al 
die gewesten stelde de hertog daarom stadhouders 
aan, die in zijn naam regeerden. Langzamerhand 
begon het gevoel te groeien, dat al die aparte landjes 
toch eigenlijk bij elkaar hoorden. Op deze manier 
ontstonden de Nederlanden.

Karel de Stoute (1433-1477)
Toen Filips de Goede in 1467 stierf, werd hij opgevolgd 
door zijn zoon Karel. Die zette het werk van zijn 
vader voort. Hij wilde van alle landen, waarover hij 

Hoeken en Kabeljauwen
Omdat Willem schubachtige ruiten op zijn vlag 
had, noemde zijn partij zich Kabeljauwen. De 
partij van Margaretha voerde de naam Hoeken, 
want kabeljauwen konden met een hoek 
of haak gevangen worden.

Jan van Schaffelaar 

(+/- 1445-1482)

Jan van Schaffelaar was 
een aanvoerder van 
Kabeljauwse soldaten. 
Volgens een oude 
kroniek sprong hij in 
1482 van de toren in 
Barneveld. Hij redde daardoor het leven van 
zijn belegerde soldaten uit de handen van de 
Hoeken.

De intocht van hertog Karel de Stoute in Zutphen

De Bourgondiërs
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regeerde één groot rijk maken en dat 
ook uitbreiden. Karel had veel geld 
nodig, want hij voerde aan alle 
kanten oorlog. Dat deed hij op een 
ondoordachte, roekeloze manier. 
Daarom werd hij Karel de Stoute 
genoemd. Hij sneuvelde in 1477 in de 
slag bij Nancy.

 Leden van de Orde van het Gulden Vlies bijeen

Karel de Stoute

Gulden Vlies
Het Gulden Vlies was een nieuwe ridderorde, 
ingesteld door Filips de Goede.

Een ridder van het Gulden Vlies droeg een brede, 
gouden halsketting. Daaraan hing een gouden 
schapenvacht, een gulden vlies. Het was een hele 
eer als je ‘vliesridder’ werd.
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Toen Karel de Stoute nog 
leefde, werd zijn dochter Maria 
‘de Rijke’ genoemd. Maar nu 
was ze hulpeloos en door 
vijanden omringd. De Staten 
wilden haar niet meer helpen 
en de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten waren weer 
begonnen. Daarom trouwde 
Maria al snel met Maximiliaan 
van Oostenrijk. Hij was de zoon van de Duitse keizer 
uit het Habsburgse huis. Het geluk duurde helaas 
niet lang. Toen Maria in 1482 op valkenjacht ging, 
struikelde haar paard. Ze kwam onder het zware dier 
terecht. Enkele weken later stierf Maria. Haar zoontje, 
de kleine Filips de Schone, was nog te jong om te 
regeren. Dat zou zijn vader zo lang voor hem doen.

Maximiliaan van Oostenrijk 
met zijn gezin

De Staten-Generaal
Af en toe riep Filips de Staten van de gewesten 
bij elkaar. Als de afgevaardigden van alle Staten 
samen vergaderden werd dat een vergadering 
van de Staten-Generaal genoemd. 

Jan van Eyck (1390-1441)

Kunstenaars verdienden 
veel geld in deze tijden van 
voorspoed. Filips de Goede 
was rijk genoeg om hen 
opdrachten te geven voor 
kerken en paleizen. 

Een beroemde hofschilder 
was Jan van Eyck. Hij maakte 

vooral gebruik van olieverf en signeerde zijn 
schilderijen. Dat was nieuw voor die tijd. 

Zijn beroemdste schilderij ‘Het Lam Gods’ was 
bestemd als altaarversiering voor de kerk in 
Gent.

Filips de Goede


