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Hertog Jan Lezing 

De derde Hertog Jan Lezing, die afgelopen 6 april op Kasteel Heeze door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 

werd verzorgd, is door ruim 75 Vrienden bijgewoond. Voorzitter Sammy van Tuyll heette hen dan ook 

van harte welkom en memoreerde dat de landgoederen alleen in stand gehouden kunnen worden 

dankzij al die vrienden en vrijwilligers. Hij merkte ook nog op dat de derde Hertog Jan Lezing niet alleen 

ziet op Hertog Jan de Derde, die de eerste Hertog van Heeze was, waar we vanavond te gast zijn. Wat 

een toeval. De stichting is zeer verheugd dat Arnoud-Jan Bijsterveld, na gerenommeerde sprekers als Jan 

van Oudheusden en Luc Duerloo bereid was de lezing te verzorgen. De spreker nam de aanwezige 

vrienden mee terug naar de tijd van Karel de Grote, om vandaar de geschiedenis over wie wanneer 

heerste over de verschillende gebieden in Brabant te vertellen en te eindigen bij de huidige Hertogin van 

Brabant. Hij liet zien hoe het ontstaan van de gewesten – en dus ook Brabant – de uitkomst is van 

diverse conflicten, huwelijksbanden en verervingen. In de bijlage bij dit Vriendenbericht is – met dank 

aan onze coördinator René de Bont – een korte 

samenvatting opgenomen van de lezing.  

Ook vermeldenswaard is dat Arnoud-Jan 

Bijsterveld het hoofdstuk ‘Middeleeuwen’ heeft 

geschreven van het boek ‘Geschiedenis van 

Brabant, van het hertogdom tot heden’(R. van 

Uytven (voorzitter) en Jan van Oudheusden 

(redactiesecretaris), Uitgeverij Waanders, 

Zwolle/Davidsfonds, Leuven/Stg. Colloquium De 

Brabantse Stad, 2004, 720 blz.).  

Voor wie álles wil weten over de geschiedenis 

van Brabant is dit boek een ‘must’. 

Na de lezing beantwoordde Prof. Bijsterveld nog 

diverse vragen van de aanwezige vrienden. Sammy van Tuyll bedankte de spreker voor een fantastische 

lezing en bood hem het Landgoederenboek van Noord-Brabant aan. 

Archief de Bergeycklezing 

De vrienden die nog meer willen weten over de geschiedenis van 

Brabant en haar bijzondere inwoners, attenderen we op de Archief de 

Bergeycklezing, die op 12 mei a.s. om 20.00 uur wordt verzorgd in 

Kasteel Cortewalle te Beveren. Dr. Wim Cop zal spreken over de vroege 

herkomst en oorsprong van de familie De Broechoven de Bergeyk in ’s-

Hertogenbosch. Deze Brabantse familie kwam kort voor het midden van 

de 15
e
 eeuw naar het economisch opbloeiende ’s-Hertogenbosch, maar 

na de inname van deze stad in 1629 door Frederik Hendrik van Oranje 

was de politieke rol voor deze familie uitgespeeld en week ze uit naar 

de Zuidelijke Nederlanden. Meer informatie: www.tervesten.be. 



Dag van het Kasteel: 16 mei 2016 

 

Op 16 mei a.s. (tweede Pinksterdag) vindt wederom de Dag van het Kasteel plaats, waarbij maar liefst 16 

Brabantse kastelen (en buitenplaatsen) hun deuren open stellen voor het publiek. In Noord-Brabant is in 

1991 de Dag van het Kasteel gestart. Sinds 2008 organiseert het NKS Kenniscentrum dit evenement 

landelijk. Het thema van dit jaar is ‘Proef het verleden’. Onder deze noemer zijn er tal van activiteiten 

voor jong en oud. Zes kastelen, te weten Kasteel Heeswijk, Kasteel Maurick, Kasteel Geldrop, Kasteel 

Heeze, Kasteel Deurne en de Ruïne van Asten, hebben een gezamenlijk – op elkaar afgestemd – 

programma opgesteld, en zijn met elkaar verbonden door een fraaie fietsroute.  

Overigens kunt u ook met de auto de diverse kastelen bezoeken. Voor alle Vrienden en overige 

belangstellenden is deze dag natuurlijk dé gelegenheid om de sfeer van het verleden (en nog veel 

meer!) te proeven.  

Voor meer informatie: zie www.kastelen.nl. 

 

 

Kasteelfeesten Hingene: 12 juni 2016 

Ook in het zuidelijke deel van Brabant komt de geschiedenis tot leven. Op Kasteel d’Ursel (waar we voor 

onze derde Vrienden- en Vrijwilligersdag te gast waren, brengen de Kasteelfeesten op 12 juni 2016 de 

gasten terug naar het jaar 1830. Hertog Charles-Joseph d’Ursel is dan een zogenaamde orangist: een 

medestander van de Nederlandse koning Willem I. Hij verzet zich tegen de Belgische Revolutie en trekt 

zich met zijn familie terug in Hingene. Daar ontvangt hij de Nederlandse prinsen Willem en Frederik met 

een groot feest…………....tot een inval van de Belgische patriotten alles in rep en roer zet!  

Het uitgebreide programma is te vinden op www.kasteeldursel.be. 
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Samenvatting 3
e
 Hertog Jan Lezing (Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld) 

We gaan terug naar het jaar 768, het jaar waarin Karel 

de Grote aan de macht komt. Hij werd in het jaar 800 

door de Paus als Keizer gekroond, in de traditie van de 

vroegere Romeinse keizers en heerste over een groot 

deel van wat nu West-Europa is. Na zijn overlijden in 

814 erfde zijn zoon Lodewijk de Vrome het grote rijk, 

dat na diens overlijden in 840 door zijn drie zoons 

verdeeld werd. Er ontstonden bij het Verdrag van 

Verdun (843) drie langgerekte delen, waarbij het zgn. 

Middenrijk mét de keizerstitel naar zijn oudste zoon 

Lotharius I ging. Zoon Lodewijk kreeg Oost-

Frankenland (grofweg het huidige Duitsland) en zoon 

Karel West-Frankenland (het huidige Frankrijk). Het 

Middenrijk liep van de Noordzee tot de Middellandse 

zee en omvatte zowel Aken als Rome; de twee 

belangrijkste steden. Vervolgens werd het Middenrijk 

weer door drie zoons verdeeld en kreeg Lotharius II 

het noordelijke deel in handen, dat Lotharingen werd 

genaamd. Dit gedeelte was onderdeel van het 

koninkrijk en omvatte het gebied vanaf de Noordzee 

tot Bazel. De hoofdstad was Aken. 

Lotharius II had geen wettige nakomelingen, waardoor het gebied in 870 werd verdeeld tussen Frankrijk 

en Duitsland – en zou ook in de eeuwen daarna een speelbal van deze landen blijven -. Koning 

Zwentibold werd aangesteld als koning, maar in 925 wordt Lotharingen definitief ingelijfd bij het Duitse 

Rijk, onder Hendrik I. Lotharingen is dan geen koninkrijk meer en voor het gebied wordt een militaire 

gouverneur aangesteld; een hertog. Dat is de benaming voor een legeraanvoerder om de orde te 

handhaven. De eerste Hertog van Lotharingen was de schoonzoon Giselbert, een telg uit een regionaal 

adellijk geslacht uit het Maasgebied. Later (953-965) werd Bruno van Keulen tot aartsbisschop van 

Keulen en Hertog van Lotharingen benoemd en vertegenwoordigde aldus de wereldlijke en de kerkelijke 

macht. Hij slaagde er in om vrede te stichten en het gebied definitief onder de Duitse kroon te brengen. 

Weer later (977) splitste de Duitse keizer het lagere noorden en het hogere deel ‘Lorraine’ (met o.a. 

Verdun) en ontstond Neder-Lotharingen. Dan komt ook de familie Van Bouillon in beeld. De bekendste 

Hertog van Neder-Lotharingen was natuurlijk Godfried van Bouillon (1087-1100) als aanvoerder van de 

eerste Kruistocht. 

In 1106 bracht de keizer het gebied onder leiding van Godfried met de Baard. Hij werd later ook 

markgraaf van Antwerpen. Godfried had een mooie titel, maar weinig macht. Hij was hertog vanuit 

Leuven. Later werd het gebied groter. Zo werd Hertog Hendrik I (1190-1235) Hertog van Neder-

Lotharingen en Brabant. Hij heeft de sprong naar het noorden gemaakt door het stichten van diverse 

steden. Mede hierdoor is Noord-Brabant het oudste gewest van het huidige Nederland. Brabant was 

overigens een oude naam voor een gebied ten zuidwesten van Brussel en was een ontgonnen land. 

Hertog Jan I (1267-1294) spreekt ons erg aan, o.a. als de held van de Slag van Woeringen (1288), waarbij 

Limburg veroverd werd. We kennen nog steeds het lied ‘Harba Iorifa’, dat overigens na 700 jaar is 



geschreven. De opvolging in deze familielijn stopte met Johanna en haar echtgenoot Wenceslas in 1406. 

Na zo’n 300 jaar waren er geen erfopvolgers meer en kwam de Bourgondische dynastie, waarover 

hierna meer. 

Het werd wel duidelijk dat een hertogdom gebouwd werd door vererving en huwelijk, het toedelen van 

ambten en titels, maar ook door veroveringen en koop, het stichten van steden en het aangaan van 

leenbanden (het dwingen van andere edelen om jouw leenman te worden). De dertiende eeuw was de 

eeuw van de stadsstichtingen. Steden waren interessant in een opkomende economie én een middel 

om inkomsten te verkrijgen. De oudste kernen in Brabant zijn Leuven en Nijvel (rond 1000), en daarna 

werd Brussel belangrijk. Rond 1100 is er een bruggenhoofd in het noorden, Orthen (via een huwelijk).In 

1106 volgde het gebied rond Antwerpen. In 1100 verloor ook de Graaf van Holland terrein en werd het 

land van Breda onderdeel van het Hertogdom. In het tussengebied wonen diverse aristocratische 

families. Het is geen aaneengesloten hertogdom, maar stap voor stap krijgt de Hertog het gebied als een 

soort gatenkaas in handen. In 1250 wordt zelfs een deel van Maastricht onderdeel van Brabant. 

Wanneer zoals gezegd in 1406 de Bourgondische hertogen in beeld komen, is Brabant een belangrijk en 

machtig gewest. Antoon van Bourgondië was de eerste hertog in deze periode. Belangrijk was de komst 

van Filips de Goede (1430), die een groot deel van zijn leven in Brussel verblijft. De hertog van 

Bourgondië was tevens hertog van Brabant, maar ook tal van andere gewesten waren in diens handen, 

zoals Antwerpen, Luxemburg en Zeeland. Zijn zoon Karel de Stoute (niet dat deze ondeugend was, maar 

juist ‘stoutmoedig’), wilde het oude Opper-Lotharingen weer gaan veroveren. Hij faalde jammerlijk en 

sneuvelde in 1477. Zijn dochter Maria stond er alleen voor en trouwde de zoon van de Duitse keizer (van 

het Habsburgse huis). Deze Maximiliaan werd na de door van Maria van Bourgondië (1482) de voogd 

over zoon Filips de Schone en door een dubbelhuwelijk van zijn twee kinderen met de kinderen van 

Ferdinand en Isabella van Aragon-Castilië, kwam ook Spanje erbij. 

Bij Karel II van Brabant (Keizer Karel V van 

Duitsland) komen alle familielijnen weer 

samen evenals een groot deel van Europa én 

haar overzeese koloniën.  Er werd niet voor 

niets gezegd dat in het rijk van Karel V “de zon 

nooit onder ging”. Na Karel V kwam de ons 

bekende Filips II (1555-1598), met de 

tachtigjarige oorlog. Het Hertogdom Brabant 

maakte deel uit van het grote rijk. Deze 

periode vormde ook de aanzet voor de 

splitsing van Brabant. Brussel was de 

belangrijkste residentie van Brabant. 

In 1598 ging het Hertogdom Brabant over naar 

Filips’ dochter Isabella, die trouwde met haar 

neef Albrecht. Het idee was dat zij de aanzet 

zouden geven tot een nieuwe dynastie en zij 

breidden het paleis in Brussel uit. Er kwamen 

echter geen kinderen, waardoor het gebied in 

1621 terug ging naar de Spaanse troon. 

Uiteindelijk stemde Filips IV in met de Vrede 

van Munster, waardoor een definitieve 



scheiding ontstond tussen Spaans Brabant en Staats Brabant. De Heerlijkheden van Breda en de Meierij 

van Den Bosch vormden het noordelijke deel. 

Het Spaanse deel van Brabant kwam in verval. Na de Spaanse Successieoorlog komt het zuidelijke deel 

bij de Vrede van Utrecht (1713) toe aan de Oostenrijkse tak van het Habsburgse huis, waarbij onder 

meer Maria Theresia Hertogin van Oostenrijks-Brabant werd. Frans II was de laatste feodale hertog  tot 

daar in 1795, na de Brabantse Opstand, gevolgd door de komst van de Fransen, een einde aan kwam. Hij 

werd voorts in 1804 als Frans I de eerste keizer van Oostenrijk. 

Toch is dit niet het einde van de titel Hertog van Brabant. Nadat in 1830 het jonge België de Brabantse 

symbolen en kleuren adopteerde in de Belgische vlag en het wapen, pakte in 1840 koning Leopold van 

België de titel Hertog van Brabant weer op, als titel voor de kroonprins van België. En nu prins Filip in 

2013 tot Koning der Belgen is gekroond, is zijn oudste dochter, prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant. 

 

De Koninklijke familie met als tweede van rechts de Hertogin van Brabant 

 

 


