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Vrienden en vijanden 
van Jacoba van Beieren 

  
Algemeen 
 
Tijdvak 4: Tijd van steden en staten 
Kenmerkende aspecten: 

• De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het 
herleven van een agrarisch-urbane samenleving 

• De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende 
zelfstandigheid van steden 

• Het begin van staatsvorming en centralisatie 
Niveau: bovenbouw havo-vwo 
Tijd: Vraag 1: 15 min, vraag 2: 15 min, verdiepende opdracht: 20 min 
Leerdoel: 

• Je leert met welke zaken Jacoba van Beieren te maken krijgt 
tijdens haar regeerperiode. 

• Je leert over de beeldvorming van Jacoba van Beieren.  
• Je leert over de beeldvorming van Jacoba van Beieren in relatie 

tot haar mannelijke tijdgenoten en collega’s. 
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OPDRACHT 
 
VRAAG 1 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Jacoba van Beieren op F-
site.nu of in dit opdrachtenblad. Beantwoord onderstaande vragen.  
 
a. Over welke gebieden regeerde Jacoba van Beieren? 
b. Aan het begin van haar regeerperiode kreeg Jacoba van Beieren vrijwel 
meteen kreeg te maken met een burgeroorlog die weer oplaaide en ook wel 
bekend als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.  
c. Wat was hier de reden van?  
d. Welke groepen stonden tegenover elkaar? Maak in je antwoord duidelijk 
welke groep(en) aan de kant van Jacoba stonden. 
e. Later kreeg Jacoba meer vijanden. Waar waren deze vijanden op uit? 
f.  Hoe ging Jacoba om met haar vijanden? 
g. In 1428 werd een vredesverdrag gesloten tussen Jacoba van Beieren en 
Filips de Goede. Dit verdrag staat ook bekend als ‘De zoen van Delft’. Als 
gevolg hiervan ging een groot deel van Nederland deel uit maken van 
Bourgondië. Stel jij voor jij bent Jacoba, beschrijf in maximaal 30 woorden hoe 
zij zich na afloop van het sluiten van dit verdrag voelt.  
 
 
 
VRAAG 2 
a. Bekijk de bron op volgende pagina. Hoe komt Jacoba van Beieren op jou 
over? Ga in je antwoord in op haar houding en positie. 
b. Bedenk een reden waarom de maker van deze prent haar zo heeft 
afgebeeld. 
c. Wat vind je van deze prent? Past het bij wat je over haar gelezen hebt op F-
site.nu? Leg je antwoord uit. 
d. Lees nog eens de citaten op F-site.nu. Wie zou het niet eens zijn geweest 
met deze afbeelding? Leg je antwoord uit.  
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Bron: Intrede te Bergen van Jacoba van Beieren en haar man Humphrey van 
Gloucester door onbekende tekenaar (1885) 
 
 
 
 
VERDIEPENDE OPDRACHT  
 
Vergelijk Jacoba van Beieren met haar verre voorganger Aleid van Kleef. 
Beide vrouwen waren gravin en hebben over Holland geregeerd. Lees hun 
biografieën op F-site.nu door en beantwoord onderstaande vragen. 
a. Welke overeenkomsten zijn er te vinden in de manier waarop beide 

vrouwen destijds werden neergezet?  
b. Welke verschillen zijn er te vinden in de manier waarop beide vrouwen 

destijds werden neergezet? 
c. Geef een verklaringen voor de overeenkomsten en verschillen tussen 

beide vrouwen. 
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BIOGRAFIE  
 

Jacoba van Beieren was gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Ze verloor 
een belangrijke machtsstrijd tegen de Bourgondische hertog Filips de Goede.  

Na zijn dood in 1417 volgde Jacoba haar vader op als graaf. In de graafschappen 
vond op dat moment een burgeroorlog plaats tussen twee bevolkingsgroepen: De 
Hoeken en De Kabeljauwen. De Hoeken kozen partij voor Jacoba als gravin. De 
Kabeljauwen vonden juist dat haar oom Jan van Beieren recht had op de titel. 
Jacoba raakte veel geld kwijt aan deze oorlog. Ondertussen probeerde ze haar 
macht te vergroten door strategische huwelijken aan te gaan. Zo trouwde ze 
onder meer met de broer van de Engelse koning. 
 
Maar Jacoba kreeg steeds meer vijanden. Haar machtige neef Filips de Goede, de 
hertog van Bourgondië, had zichzelf uitgeroepen als erfgenaam van Jan van 
Beieren. Jacoba en Filips vochten vele veldslagen uit. Maar uiteindelijk was Jacoba 
niet opgewassen tegen Filips’ sterke Bourgondische legermacht. 

In 1428 werd ze door een vredesverdrag  - de Zoen van Delft -  gedwongen haar 
graafschappen aan hem over te dragen. Hiermee ging een belangrijk deel van de 
Nederlanden op in het grote Bourgondische rijk.  

  

 

 


