Versie 20-08-2016; Anne Post.

Een graafschap in Frisia
Kuinre, Urk en Emelweerd.
Inleiding.
Om een inzicht te krijgen wie het voor het zeggen hadden in dit gebied tussen ongeveer het jaar 800 en 1300 en
waar deze lieden vandaan kwamen, staan ons slechts enkele bronnen ter beschikking, waarin met een redelijke
mate van betrouwbaarheid gegevens staan, die voor ons doel kunnen worden gebruikt. Dat doel is een paar nog niet
of niet volledig opgevulde gaten in de beschreven geschiedenis van dit gebied proberen te dichten. Het beginjaar
800 is gekozen omdat in die tijd de Frankische koning, later keizer, Karel de Grote (768-814), het volk dat hier leefde,
trachtte onder zijn macht te brengen. Dit is hem en zijn directe opvolgers uiteindelijk gelukt en dat bracht grote
veranderingen met zich mee in de samenleving, niet alleen op bestuurlijk gebied maar ook op geloofsgebied. De
Franken waren grotendeels al Christen geworden, maar de Friezen en de Saksen ten noorden van de Rijn vereerden
hun eigen heiligen als Wodan en Donar.
In het gebied ten zuiden van de Rijn was de welvaart veel hoger dan in de gebieden daar ten noorden van. Dat kwam
doordat voordien in het zuiden de Romeinen de heersers waren en deze hadden betere productiemethoden van
voedsel ingevoerd en een samenleving opgebouwd op basis van rangen en standen en waarin ieder mens zijn plaats
diende te kennen. Er was een rechtsorde om het geheel te besturen en een leger om het gezag, waar nodig, te
handhaven en uit te breiden. Graven bestuurden namens de koning delen van het gebied. Domeingoederen werden
in leen gegeven aan ridders om te voorzien in de voedselbehoefte voor hof en leger. Ook werden kloosters gebouwd
om als steunpunt voor de macht en het geloof te kunnen dienen.
Dat systeem wilde hij ook invoeren in het gebied van de Friezen en de Saksen, inclusief het christelijk geloof. In het
gebied van de Rijnmondingen naar de Noordzee, waar veel handelscontacten tussen de diverse volksstammen plaats
vonden, verliep de onderwerping en kerstening wat gemakkelijker dan in het gebied, ruwweg ten noorden van de
Overijsselse Vecht en de uitloop ervan in de Noordzee. Het gebied van het huidige Drenthe, Friesland en Groningen.
De Friezen en Saksen kenden geen rangen en standen en van het nieuwe geloof moesten ze al helemaal niets
hebben. Elke nederzetting, himrik of hamrik of boermarke, had zijn eigen zelf gekozen voormannen om te handelen
volgens mondeling overgedragen rechtsregels. In de jaarlijkse bijeenkomsten in de gouwen koos men volgens de
regels een leider, en op landsniveau een vorst (voorste) om de vergaderingen in goede banen te leiden. In oorlogstijd
koos men uit de vorsten een hertog om het leger aan te voeren.
In het gebied langs Rijn en IJssel, richting Noordzee, verliep de onderwerping en kerstening vrij voorspoedig, mede
doordat de Franken de plaatselijke leiders posities aanboden in het nieuwe bestuur. Die plaatselijke leiders stamden
al uit families waaruit in vorige eeuwen ook al de voormannen werden gekozen en die in het nieuwe systeem nu een
beschermde wettelijke status kregen en bevoegdheden om zich te kunnen verrijken.
In het onderhavige gebied, Friesland, Groningen, Drenthe, was de onderlinge binding tussen stamgenoten echter
zeer sterk en het lukte Karel de Grote niet om deze gebieden totaal te onderwerpen. Wel heeft hij de Friese en
Saksische voormannen kunnen dwingen om hem als heerser te erkennen, maar van erkenning door het hele volk
was geen sprake. Daarna heeft hij geprobeerd om de Denen te onderwerpen, maar dat is hem niet gelukt. De Denen
kregen hulp van de Friezen en Saksen die Karels legers en opgerichte versterkingen regelmatig bestookten. Karel
besloot tot vrede met de Denen en er is een grens afgesproken tussen de Denen en de Franken. Als onderhandelaar
namens Karel de Grote was graaf Wichmann de belangrijkste persoon.
Op grond van zijn ondervonden tegenstand van de Deense vorst Harald komt Karel de Grote tot het besef dat in de
natuur levende volken een vruchtbare bodem vinden zich aaneen te sluiten wanneer hun belangen dezelfde zijn. Die
belangen waren vooral het behoud van hun land en hun rechten zoals die vanouds van geslacht op geslacht werden
overgedragen. Karel zag in dat zijn doelstelling, één land met één rechtssysteem voor al zijn onderdanen, niet
haalbaar was in de noordelijke delen van zijn rijk. Hij besloot om de Saksen en de Friezen hun oude rechten te laten
behouden, opdat daarmee de bevolking zich zou schikken in zijn heerschappij. Dat schijnt in eerste instantie gelukt
te zijn. Harald, de voormalige Deense vorst, werd graaf over het gebied Sleeswijk-Holstein zodat de daar levende
bevolking toch nog iets het gevoel had dat zij vrij waren. Graaf Wichmann van de Wetigouw kreeg als beloning voor
zijn werk het overige Saksisch/Friese gebied langs de kust in leen tot de Lauwers.
De Friezen en Saksen mochten vrij blijven beschikken over de grond die zij in bezit hadden voor hun
levensonderhoud en zij mochten hun oude landrechten blijven uitoefenen. Maar de rechtspraak moest wel onder
voorzitterschap van de door Karel aangestelde graven gebeuren. En de opgelegde boetes moesten worden
afgedragen aan de graaf. De niet bij de Friezen en Saksen in dagelijks gebruik zijnde gronden verklaarde Karel tot het
eigendom van de heerser, waarop het alles omvattende recht van de heerser van toepassing was.
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Maar het bleef onrustig in het gebied van de Friezen en Saksen. Het was noodzakelijk om op strategische punten
burchten, in de vorm van motte kastelen, op te richten en bemand te houden, als steunpunten van bestuur en
onderkomen van legereenheden.
Voor de voedselvoorziening voor zijn hoven en het leger liet Karel de Grote in het hele rijk landgoederen aanleggen,
die als leengoed door ridders uit zijn leger werden beheerd. Een aantal landgoederen werden ingericht als
decentraal steunpunt van bestuur. Voor het beheer van die landgoederen werden regels opgesteld. Die regels zijn
bewaard gebleven en in gedrukte vorm te lezen in de “Capitulare del villis vel curtis imperialibus.”
Graafschappen en decentrale steunpunten van bestuur in het noorden van Nederland.
Uit annalen en oorkonden kennen we de namen van graafschappen en kunnen we de omvang van die graafschappen
vaststellen. Het graafschap Drenthe was destijds bijna gelijk aan de huidige provincie Drenthe met dien verstande
dat het alleen de nederzettingen betrof die gelegen waren op de hoge delen, dus inclusief de huidige stad Groningen
en de strook van de Stellingwerven, maar exclusief de kop van Drenthe boven Norg, dus de huidige plaatsen Roden,
Peize en Eelde. Die behoorden tot het Frisia tussen Lauwers en Eems. Dit laatste graafschap bestond uit de oude
gouwen Fivelgo, Hunsego, Middag en Humsterland. Het Frisia tussen Vlie en Lauwers bestond uit de oude gouwen
Oostergo, Westergo en Sudergo, waarbij Sudergo ook als twee aparte graafschappen voorkomt, namelijk Staveren
en Urk/Emelweerd. In het huidige Overijssel, dat al voor de tijd van Karel de Grote was onderworpen, worden de
graafschappen Twenthe en Isala of Salland vermeld. Het land van Vollenhove schijnt in eerste instantie tot het
graafschap Drenthe te hebben behoord, maar heeft later een aparte status gekregen.
Als decentrale steunpunten van bestuur worden vermeld Groningen, Coevorden, Stavoren, Deventer en Kampen.
In oorkonden met name genoemde landgoederen zijn Eyen (Een bij Norg), Lemferding bij Eelde, Pitlo bij Assen,
Wittelte en Uffelte. Als hofgoed komen nog voor Groningen, Anlo, Emmen en Ruinen.
Maar ook Arlo nabij Echten zal als landgoed zijn aangelegd, en een goed in Almelo nabij de Schulenborg, in Archem
bij Ommen, Ierst (Eefde), Wijhe en Urck en zeer waarschijnlijk ook bij Kuinre. In principe bij alle plaatsen waar in de
eerste eeuwen na 800 motte kastelen of overeenkomstige versterkingen zijn aangelegd.
Op basis van herkenning op luchtfoto’s en/of nader archeologisch onderzoek waren er motte kastelen/burchten bij
Groningen de Groenenborg, bij Noordlaren de Mitsplete, Pitlo bij Assen, Haerlo bij Peest, de Oldenborg bij Een/Norg,
de burcht in Coevorden, de Klenkenborg bij Gees, de Oldenborg bij Ruinen, de Schulenborg bij Almelo, Ramelo in
Raalte en bij Kuinre. Ook de burcht van Staveren zal in eerste instantie een mottekasteel zijn geweest.
Graven van Frisia
Zie hiervoor het artikel Graven en Prefecten, elders op deze website.
De gouw Sudergo en het territorium Urk.
Dit deel van Frisia was in de tijd van Karel de Grote een open gebied waarin enkele keileemhoogten voorkwamen en
waar de uitmondingen van Rijn, IJssel en Vecht en enkele rivieren vanaf de Drentse hoogvlakte en de Stellingwerven
hun weg naar zee zochten. De randen van het gebied werden gevormd door de keileemhoogten van Gaasterland,
Vollenhove en de latere eilanden Schokland en Urk. In het westen werd het begrensd door een noordelijke
uitmonding van de Rijn via de huidige Utrechtse Vecht die toen via het Vlie de Noordzee bereikte. De samenstelling
van de grond buiten de keileemruggen was grotendeels venig van aard en niet stabiel, als gevolg van de lage ligging
ten opzichte van het zeeniveau. Grote delen waren moerassig, maar het was begaanbaar. Na de laatste ijstijd, zo’n
6000 jaar geleden, stijgt het zeeniveau met gemiddeld 1,15 mm per jaar. In het jaar 800 lag het zeeniveau dus bijna
anderhalve meter LAGER dan nu. De toenmalige hogere delen van het gebied waren heel geschikt voor het houden
van vee. Door de vele stromen was het zeer visrijk, mede vanwege de open verbindingen met de zee. Onder normale
omstandigheden dus een gebied waar men voldoende en goede middelen van bestaan kon opbouwen. Enkele
historische onderzoekers zijn van mening dat het deel van het huidige Nederland tussen de Utrechts heuvelrug, de
Veluwe, Salland, de Drentse hoogvlakte en de duinenrij met de Waddeneilanden, niet bewoonbaar was en zelfs
gedurende lange tijd geheel onder water heeft gestaan. Zij baseren die mening waarschijnlijk op de visie van Albert
Delahaye en zijn uitleg van de publicatie van dr. Karl-Ernst Behre over de Duinkerkse transgressies.
Desalniettemin hebben hevige stormen in die tijd, toen dijken nog sporadisch voorkwamen, grote stukken land
weggeslagen, wat uiteindelijk heeft geleid tot het uiteen vallen van de gouw Sudergo in een deel Stavoren en een
deel Urk-Nagele-Emelweerd-Ens.
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Uit een oorkonde van februari 966 blijkt dat het toenmalige territorium Urk uit meerdere eilanden bestond . (Insulae
Urck). Keizer Otto I schenkt aan het klooster van St Pantaleon te Keulen:
“het halve eiland Urk en al hetgeen zich bevindt tussen de overzijde van de rivier de Nakala tot aan Vunninga, met al
zijn graslanden, weidegronden, visgronden, wateren en waterlopen, begaanbare en onbegaanbare wegen, roerende
en onroerende zaken, nog te onderzoeken of reeds onderzocht en met alle wettige rechten die daartoe behoren,
gelegen in het graafschap van graaf Egbert, waar weleer graaf Gardolf toezicht had.”
Op 29 juni van hetzelfde jaar:
“Keizer Otto I geeft aan het nonnenklooster te Elten, gesticht door graaf Wichman, wat deze in beneficium bezat in
territorium Urk, in de gouw Salon en in de graafschappen Naardinkland en Hamaland.”
Opmerkelijk is de benaming “territorio Urk”, het gebied Urk. Het wijst erop dat het territorium uit meerdere delen
bestaat en in verschillende gouwen of graafschappen is gelegen. Pantaleon heeft dan een noordelijk deel gekregen,
behorend tot het graafschap van Egbert in Frisia en Elten een zuidelijk deel, behorend bij Salon, één van de
graafschappen van Wichman. Het betreft hier dus goederen die Wichman in leen had van de keizer en nu in leen
komen bij het klooster Elten. Welke goederen dit zijn staat in latere oorkonden wanneer een geschil tussen de
dochters van Wichman wordt beslecht. Maar helaas zijn de vermelde plaatsnamen niet herkenbaar. Enkele
onderzoekers menen Ens en Urk te herkennen en afgaande op de schenking van februari aan St Pantaleon, zou het
klooster Elten dan de andere helft van de “eilanden Urk” hebben bezeten. Met behulp van kaarten uit diverse
publicaties en tekst zijn de eilanden Urk en omgeving te reconstrueren. U vindt die reconstructie op een aparte
pagina bij dit artikel. http://www.dorpshistorie.nl/Sudergo-Urk-Emelweerd-Kuinre%20omstreeks%201100-1200.pdf
Wie in 966-968 de feitelijke plaatselijke beheerders/gebruikers van die goederen waren is nergens beschreven.
Wel is beschreven dat de giften totaal zijn, dus allodiaal bezit zijn geworden van vermelde kloosters. Het zijn dus
staatjes in de staat. Ze behoren niet tot een graafschap.
Ruim 100 jaar later wordt Herman van Zutphen abt van het klooster St Pantaleon in Keulen. In 1107 verpacht hij de
hof te Urk aan voogd Adelhardus van dat hof op de voorwaarde dat bij goed gedrag de pacht wordt omgezet in
erfpacht. Adelhardus was kennelijk nog jong en moest zich nog bewijzen.
Het markgraafschap Friesland is in 1099 na de dood van de Utrechts bisschop Koenraad, door de keizer gegeven aan
Hendrik de Vette van Northeim, die getrouwd was met Gertrud, de zuster van de vroegere graaf van Friesland,
Egbert van Meissen. Hendrik claimde de grafelijke rechten op grond van erfrecht van zijn vrouw. In 1100 werd hij op
de dag dat hij zou worden gehuldigd als graaf, in Stavoren aangevallen door Friezen die het met zijn benoeming niet
eens waren. Hendrik en echtgenote konden ontsnappen en vluchtten per boot richting Deventer. Maar hij werd
achterhaald door de Friezen en ter hoogte van Urk werd hij gepakt en vermoord en in de rivier de Nagel gedumpt
Als formele opvolger van Hendrik zal zijn nog jonge zoon Otto III, die 14 jaar oud was in 1101, hebben gefungeerd,
onder toezicht van zijn moeder Gertrudis von Meissen. Maar Otto III overleed al in 1116. In 1125 onttrekt keizer
Lotharius het graafschap Friesland aan de bisschop van Utrecht en geeft het aan zijn zwager Otto I graaf van Salm en
Rieneck, die ook zwager was van Otto III van Northeim, de vorige markgraaf van Friesland.
Hendrik de Vette, de in 1100 vermoorde graaf van Friesland, had een zuster Mathilde die getrouwd was met graaf
Hendrik I de oude van Zutphen.
Deze Hendrik van Zutphen verkrijgt in 1107, door een ruiling met koning Hendrik V, een graafschap in Frisia, later
bekend geworden als het graafschap Urk en Emelweerd.
Dit graafschap moet een nieuw gevormd graafschap zijn zoals is af te leiden uit latere oorkonden. Een deel van de
oude gouwen Sudergo en Isala, samen het laag gelegen gebied ten westen van Kampen en Vollenhove, tussen de
Veluwe en Gaasterland en in het westen begrensd door het Vlie, de uitloop van een Rijnarm naar zee. Het centrum
van dit gebied wordt gevormd door de keileembult van Urk. Door het gebied meanderen vele stromen en
stroompjes die gevoed worden door de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Steenwijker diep, De Kuinder of Tjonger en
enkele kleinere riviertjes.
Het is niet toevallig dat in hetzelfde jaar 1107 de abt Herman van Zutphen de hof te Urk verpacht aan Adelhardus.
Deze zal een familielid zijn. Niet alleen de grafelijke rechten, maar ook de rechten op goederen blijven zo in de
familie. In 1107 was Adelhardus nog jong, waarschijnlijk net getrouwd en aan het begin van zijn loopbaan.
Hendrik I van Zutphen verkreeg het graafschap in Friesland onder de voorwaarde dat, wanneer hij zal overlijden
zonder wettige erfgenamen na te laten, zijn vader Otto van Zutphen, bijgenaamd de Rijke, het graafschap zal
verkrijgen. Hendrik overleed in 1118 kinderloos.
Zijn vader, Otto de Rijke was echter in 1113 al overleden. Het graafschap viel terug aan de keizer Hendrik V, die het
heeft geschonken aan de bisschop Godebald van Utrecht, vermeld in een oorkonde van 1118, zodat die ook
wereldlijk heerser werd van dit deel van Friesland.
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De bisschop van Utrecht heeft het graafschap Urk en Emelweerd toen in leen gegeven aan Johan van Ahaus, die in
latere oorkonden vermeld wordt. Of deze Johan zijn rechten daadwerkelijk heeft uitgeoefend moet worden
betwijfeld. In werkelijkheid bleven nazaten van Hendrik van Zutphen de grafelijke rechten uitoefenen, zoals
gebruikelijk is bij vererving.
Bisschop Godebald van Utrecht verkrijgt in hetzelfde jaar 1118 het “swechus” te Kuinre met enkele hoeven en enig
land van de proost van de St Pieterskerk te Utrecht in ruil tegen de kerk in Enschede in Twenthe.
Uit een oorkonde van 1148 blijkt het bestaan van Coenraad van Urk, die van de abt van Corvey goederen in Mirdum
in leen krijgt. Coenraad zal een zoon zijn van Adelhardus, de voogd van St Pantaleon die in 1107 de hof van Urk in
pacht kreeg en de gronden aan de overzijde van de rivier de Nagel, tot aan Vunninga. Met Vunninga wordt
waarschijnlijk het latere Veenhuizen bedoeld, gelegen ten westen van Kuinre en destijds zuidelijker gelegen dan het
Veenhuizen zoals het is afgebeeld op kaarten van omstreeks 1550.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat er een geschil bestond tussen de bisschop Godfried van Utrecht en graaf Floris
III over de grafelijke rechten in het Friesland tussen Vlie en Lauwers, ook midden Friesland genoemd. Keizer Frederik
brengt in dat jaar een verdrag tussen beide heren tot stand. Uit een latere oorkonde blijkt dat tot midden Friesland
ook het gebied Urk-Nagele-Emelweerd wordt gerekend.
Bisschop Godfried is het aantasten van zijn bezit door de graven van Holland meer dan zat en hij besluit om langs zijn
grenzen met Holland nieuwe burchten te bouwen. Zo laat hij in 1165 een begin maken met de bouw van burchten te
Vollenhove en Kuinre. De burcht Ramelo (Raalte) was al eerder gebouwd, omstreeks 1130. Alle burchten zijn
opgeworpen als motte kastelen, zoals uit later archeologisch onderzoek is gebleken.
Op 22 januari 1200 sluiten Diederik II, bisschop van Utrecht en graaf Otto I van Gelre door bemiddeling van Hertog
Hendrik I van Brabant een vredesverdrag, waarin een bepaling is opgenomen met betrekking tot de overlast die de
bisschop te Kuinre van graaf Willem I, graaf van Midden Friesland, ondervindt. Graaf Willem had in Oosterzee een
burcht laten bouwen om zich te beschermen tegen de rooftochten van borgheer Hendrik van Kuinre.
In 1204 worden door bemiddelaars vredesverdragen opgesteld tussen Willem van Holland gehuwd met Adelheid van
Gelre en de bisschop Diederik van Ahr van Utrecht en tussen de bisschop en Lodewijk II graaf van Loon en Holland
gehuwd met Ada van Holland, de dochter van Dirk VII die in 1203 is overleden.
Uit die overeenkomst blijkt dat de graaf van Loon onterecht het gebied Nagele (met Urk en Emelweerd) in bezit had,
wat de bisschop van Utrecht vroeger aan Johan van Ahaus in leen had gegeven. De bisschop krijgt dit gebied nu
terug. Vermoedelijk heeft de bisschop daarna Hendrik van Kuinre tot graaf over Urk-Nagele-Emelweerd aangesteld
omdat hij in hem een sterke bondgenoot zag om Willem I van Holland, graaf van Friesland, van zich af te houden.
Waarom de graaf Lodewijk van Loon (en zijn voorgangers) het gebied Nagele (maar ook Urk en Emelweerd) in bezit
hadden is wel te reconstrueren.
Toen Hendrik van Zutphen in 1118 kinderloos overleed, vielen de grafelijke rechten terug op zijn vader Otto,
conform de leenovereenkomst. Maar vader Otto was in 1113 al overleden en dus komen de erfgenamen in actie. Die
doen een beroep op het erfrecht. De enigen die dan in aanmerking komen zijn nog levende kinderen van Otto de
Rijke van Zutphen. Dat waren in 1118 zoon Dirk uit het eerste huwelijk, bisschop van Münster, en dochter Ermgard
uit het tweede huwelijk, die net een jaar ervoor gehuwd was met Gerard II de Lange van Gelre.
Er is, zoals gebruikelijk in die omstandigheden, familieberaad geweest. Daarbij zullen ook de nazaten van de broer
van Otto II, Gerard I van Zutphen, graaf van Lohn, aanwezig zijn geweest. Gerard I is overleden omstreeks 1090. Zijn
zoon Godschalk I omstreeks 1110 en bij zijn overlijden liet hij 4 nog jonge kinderen na. Gerhard II, Alardus,
Winemarus en Godschalk, allen geboren tussen ongeveer 1090 en 1100. Gerhard II is zijn vader opgevolgd als graaf
van Lohn en heer van Rees. Alardus en Winemarus staan beide vermeld als heer van Wesenhorst en Godschalk als
heer van Varsseveld. Alardus was in 1107 net volwassen en er aan toe om op eigen benen te staan. Zeer
waarschijnlijk is Alardus dezelfde persoon als Adelhardus die in 1107 de hof te Urk van Pantaleon in pacht kreeg en
welke pacht bij goed gedrag zou worden omgezet in erfpacht.
Aanvullend bewijs vinden we in een interessante oorkonde uit 1145 waarin keizer Koenraad III de schenking
bekrachtigd van de gouwen Oostergo en Westergo in Friesland aan de bisschop van Utrecht. Als getuigen zijn hierbij
aanwezig Allardus van Wissenhurst en zijn broer Winemarus.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de koning een compromis heeft getroffen tussen de bisschop van Utrecht en
graaf Floris III van Holland, die een zoon was van Otto's dochter Sophia, g/m Dirk VI van Holland.
Zowel het beheer over het kasteel Bentheim als de rechten op de Friese graafschappen werd geregeld.
Floris III en de bisschop zullen samen de rechten in Friesland ten westen van de Lauwers gaan uitoefenen.
Broer Otto krijgt Bentheim.
Maar de Friezen in Midden Friesland trokken zich daar niets van aan en gingen hun eigen weg. Zij kozen omstreeks
1200 Willem I van Holland tot hun landsheer.
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In 1165 is Godfried van Rhenen bisschop van Utrecht en die liet ter bescherming van de grenzen van zijn
gebied vele burchten bouwen. In Vollenhove b.v. maar ook in Kuinre. Godfried van Rhenen zal na de bouw
van de burcht te Kuinre een leenman hebben gezocht die hem kon steunen in zijn strijd met de graven van
Holland om het bezit van Friesland. Iemand die door de leenmannen in het gebied Urk zal worden
geaccepteerd zodat geen onderlinge strijd is te verwachten. Een mogelijkheid is een nazaat van Coenraad
van Urk. In 1195 wordt een ridder Hendrik van Kuinre vermeld, welke het laatst voorkomt in een
oorkonde uit 1213. Deze Hendrik kan een nazaat zijn van Coenraad van Urk, een kleinzoon, als we rekening
houden met de tijdbalk, de jonge leeftijd waarop men huwde en de relatief jonge leeftijd waarop men
meestal stierf. We nemen dan aan dat Coenraad van Urk een nazaat is van Adelhardus.
Maar het is ook mogelijk dat Hendrik van Kuinre geen nazaat is van Coenraad omdat deze tussentijds kan
zijn overleden zonder erfgenamen na te laten. Is er dan nog een persoon te vinden die in aanmerking zou
kunnen komen met relaties tot de bisschop van Utrecht of families met grafelijke rechten in dit gebied.
Die persoon is te vinden bij de verwanten van Adelhardus, leenman van Pantaleon in Urk. Hendrik, de
tweede zoon van Gerhard II Heer van Rees en graaf van Lohn, en broer van Godschalk II, graaf van Lohn.
Het is heel goed mogelijk dat deze Godschalk in de praktijk ook de grafelijke rechten uitvoerde in het
gebied Urk, als nazaat van zijn grootvader Gerard, de broer van Otto de Rijke van Zutphen. Broer Hendrik
zal dan na 1165 borgraaf van Kuinre zijn geworden en hij noemde zich daarna Hendrik van Cunre.
Adelhardus van Urk was dan een oom van Hendrik van Kuinre.
Maar er is nog een aanwijzing waar de voorouders van Hendrik van Kuinre gezocht kunnen worden. En dat
is zijn familiewapen. Dit wapen vertoont qua kleurstelling en aantal balken veel gelijkenis met het wapen
van Lodewijk van Loon, met dien verstande dat het wapen van Hendrik geschuinbalkt is.
Het familiewapen van de heren van Rees, graven van Lohn, lijkt in de verste verte niet op het wapen van
Hendrik van Kuinre, zodat op basis van het familiewapen een verwantschap met de nazaten van Hendrik
van Zutfen niet is te plaatsen.
Lodewijk van Loon was op 04-11-1203 gehuwd met Ada van Holland en wordt in een oorkonde van 1204
vermeld als de bezitter van de leenrechten op het leengoed Naghele, waaronder moet worden verstaan
het gebied Urk. Het leengoed van Pantaleon was al in de golven verdwenen en het leengoed van Elten lag
ten zuidwesten van Naghele tegen de keileembult van Urk aan. Naghele was in 1204 een belangrijke haven
en qua inkomstenbron ver boven het oude landgoed van Elten uitgestegen.
Ada van Holland was een dochter van Dirk van Holland die met zijn broer Willem in conflict was omtrent de
grafelijke rechten in midden Friesland. In 1196 nodigde Dirk zijn broer Willem uit op het kasteel Horst om
de kwestie op te lossen. Ook aanwezig was Hendrik van Kuinre. Deze nam tijdens de maaltijd Willem
gevangen. Dat geeft aan dat Hendrik een goede relatie had met Dirk van Holland. Mogelijk op grond van
het feit dat Hendriks burcht in Kuinre aan de rand van Friesland lag en hij al eerder in conflict was gekomen
met Willem als graaf van Midden Friesland. De graven van Holland hadden in 1204 de grafelijke rechten
over het gebied Urk in bezit, maar ten onrechte, omdat de bisschop van Utrecht dit in 1118 had gegeven
aan Johan van Ahaus. Een aanwijsbare afstamming via Dirk van Holland of Lodewijk van Loon is niet te
vinden. Mogelijk stamde Hendrik af van verwanten van Looz/Loon via zijn vermoedelijke vader Coenraad.
Dat zou kunnen indien Coenraad van Urk geen zoon is van Adelhardus, maar van Hendrik van Loon, die
omstreeks 1065 is geboren als zoon van Emmo (Irmfried) II van Looz/Loon. De grootvader van deze
Hendrik was Coenraad van Horne, zodat ook de naam Coenraad is te verklaren.
Maar een duidelijke lijn is niet aan te geven.
Een volledige verwantschapslijn kunt u vinden op mijn website onder de knoppen Genealogie. Bij elke
persoon van belang staan aanvullende gegevens vermeld uit oorkonden of annalen.
Om een beeld te krijgen van de ligging van het graafschap Urk-Nagele-Emelweerd-Kuinre heb ik enkele kaarten
vervaardigd van het gebied die een indruk geven van de situatie vanaf ongeveer het jaar 800 tot ongeveer 1550.
Het pdf bestand met de kaarten kunt u ook vinden op mijn website, onder historie.
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