
 

 
 

1000 / 1200 - 1500  Tijd van steden en staten. 
 

De Lage Landen. 
Ook de steden in de noordelijke Nederlanden groeien vanaf 1200. Steden, waaronder Kampen, Zwolle, Zutphen en Deventer, raken betrokken bij een 
machtig internationaal verbond van handelssteden, de Hanze. Steden aan en bij de Oostzee en Noordzee werken hierin samen. Het gaat vanaf 1300 steeds 
beter met de economie van het gewest Holland. Steden als Dordrecht, Delft, Leiden en Haarlem worden groter en rijker. In de 15

e
 eeuw komt Amsterdam op 

om uit te groeien tot de machtigste stad van Holland. De steden voelen zich steeds machtiger om zich vrijer op te stellen tegenover adel en vorst. Steeds 
meer burgers (kooplieden en ambachtslieden) verwerven het burgerrecht, waardoor ze kunnen toetreden tot een gilde (een organisatie van beroepsgenoten).  
De graven, hertogen en bisschoppen in de Lage Landen krijgen omstreeks 1400 te maken met de hertogen van 
Bourgondië. Stap voor stap brengen zij Nederlandse gewesten onder hun gezag, deels door een uitgekiende 
huwelijkspolitiek, deels door verovering van gebieden. Vanaf 1464 bespreken de noordelijke 'Bourgondische' gebieden 
hun gezamenlijke belangen in een algemene vergadering van gewestelijke heersers, de Staten-Generaal.  
Ca. 1540 heeft Karel V (1500-1558), als erfgenaam van zowel de Bourgondische hertogen als de Habsburgse keizers, 
zeventien adellijke titels in de Lage Landen in handen. Hij is koning en keizer over grote delen van Europa en behandelt 
de Nederlanden min of meer als een eenheid, los van zijn Duitse gebieden. Hier ligt het begin van een staat die ruwweg 
het gebied bestrijkt van het huidige België en Nederland. 
 

 

 

 

  

 

 
Heerlijkheid Stein: Als de laatste Arnold van Stein kinderloos overlijdt, gaat zijn 
titel en bezit over naar Daniël van der Merwede, die met Arnolds zuster 
Margaretha is getrouwd. Daniëls broer Arnold raakte in conflict met zijn broer 
vanwege niet uitgekeerde jaarrenten. Hij heeft zijn broer 1½ jaar laten opsluiten 
en is zich ook Heer van Stein gaan noemen. Toen Daniël zijn vrijheid herkreeg 
werd Arnold van al zijn rechten vervallen verklaard. Na Daniël van Merwede 
komt zijn schoonzoon Willem van Brederode in bezit van het kasteel. Als heer 
van Stein was hij in 1408 volop in oorlog met de stad Aken en moest in Stein een 
belegering doorstaan. Hij verbleef vooral in het Hollandse. Als hoofd van de 
Hoeksen was hij een overtuigd aanhanger van Jacoba van Beieren. In 1427 lijdt 
hij bij Wieringen een nederlaag tegen Philips van Bourgondië en wordt gevangen  

 

genomen. Willem van Brederode en zijn vrouw Margaretha van der Merwede overlijden rond 1450 kinderloos. Het 
kasteel en de titel gaan over op Willems neef Jan van Heinsberg, de prinsbisschop van Luik, en zijn halfzuster Maria 
van Loon van Heinsberg, die met Jan van Nassau-Dillenburg is getrouwd. 

 

 

 

 

 

 

  
Jan van Heinsberg 

 

 
Maria van Loon van Heinsberg 
en Jan van Nassau Dillenburg 

De voorste toegangspartij van de drie torens van het bovenste slot met de onmiddellijke aansluitende muren dateert 
van de periode dat de familie Heinsberg het kasteel in bezit had. 

 


