1000 / 1200 - 1500 Tijd van steden en staten.
De Lage Landen. De rijkste en machtigste gebieden liggen in het zuidelijke Vlaanderen en Brabant. Ze verwerven welvaart en aanzien door handel op
Engeland en Italië. Na het jaar 1000 wordt het graafschap Holland steeds belangrijker. Zee- en riviervaart brengen geld en macht voor gebiedsuitbreiding. In
de Lage Landen begint men met het water te beheersen door de aanleg van sloten en dijken. Landbouw breidt zich uit in de polders. Grote delen van
Nederland komen blijvend onder de zeespiegel te liggen - een waterstaatkundig wonder waarmee Nederland nog steeds opvalt in de wereld. De strijd tegen
de zee legt de basis voor een gemeenschappelijk waterbeheer als vroege vorm van democratie. Hierin wordt vaak het begin gezien van het ' poldermodel' .
e
Het Binnenhof staat symbool voor het Haagse politieke leven. De geschiedenis van dit complex gaat terug tot de 13 eeuw
en is nauw verbonden met de regeringsperiode van de middeleeuwse graaf van Holland, Floris V. Toen Floris in 1254
werd geboren, stond in des Graven Haghe een nieuw grafelijk slot in de steigers. Deze opdracht was gegeven door Floris’
vader, graaf Willem II, die in 1256 door de Friezen is vermoord. De pas twee jaar oude Floris was de nieuwe graaf, al werd
het bewind voorlopig gevoerd door zijn oom. Eenmaal zelf aan de macht wist Floris het machtsgebied van de Hollandse
graven aanzienlijk te vergroten: hij pikte het Amstelgebied en Woerden in van de bisschop van Utrecht en maakte van het
zeer jonge Amsterdam een Hollandse stad. Ook veroverde hij West-Friesland en liet hij dwangburchten bouwen in de buurt
van Alkmaar, Medemblik en Wijdenes. Rond 1290 was het nieuwe Haagse slot gereed: de trotse Ridderzaal, symbool voor
het ridderideaal en de koninklijke allure die Floris nastreefde. Floris liet ook het Muiderslot bouwen, waar hij in 1296 werd
gevangen gezet door opstandige vazallen. Bij zijn poging om te vluchten werd hij gedood.

1000 / 1200
Heerlijkheid Stein: Arnold III van Stein nam onder de graaf van Loon in 1288 deel aan de beroemde slag
van Woeringen en werd daar tot ridder geslagen. Hij trouwde in Holland met Margaretha van Renesse en
werd leenman van de Hollandse graaf Floris V. De herinnering aan deze Arnold leeft voort in Stein bij
Gouda, dat naar hem vernoemd is. De donjon van het kasteel Stein is tijdens zijn leven rond 1250 ontstaan.
Er zijn meerdere schenkingen bekend van Steinse tienden aan de abdij Herckenrode. Niet bevreemdend is
het dat Margaretha van Stein is ingetreden in deze kloostergemeenschap en van 1303 tot 1333 abdis van
de abdij is geweest.
Arnold IV was Brabants gericht. Als kapitein van de stad Sittard moest hij in opdracht van de hertog Jan III
van Brabant in 1334 Rode, het tegenwoordige Rolduc, ontzetten. Teruggekomen hield Sittard de poorten
voor hem gesloten omdat het was overgelopen naar de vijand. Deze Arnold zal betrokkenheid hebben
gehad bij het in 1331 in achterleen geven van het Slotje of Huis ter Bruggen te Stein aan Alexander de Tilia.
Aan het Slotje waren enkele heerlijke rechten verbonden, verkregen van de heren van Stein.
De laatste Arnold van Stein werd samen met de hertog van Brabant en tal van andere edelen bij de slag van
Baesweiler gevangen genomen en door de hertog van Gulik gedurende een half jaar opgesloten in slot
Nydeggen. Hij werd vrijgelaten toen voor hem een zwaar losgeld betaald was.
In 1390 sterft het geslacht van de heren van Stein uit en gaat de heerlijkheid over op het geslacht Merwede.
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