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Gravin Aleid en de 
strijd om Holland 

  
Algemeen 
 
Tijdvak 4: Tijd van steden en staten (1000-1500) 
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: onderbouw vmbo-havo-vwo/ bovenbouw havo-vwo  
Tijd:  

• Vraag 1: 10 min 
• Extra opdracht (onderbouw vmbo, havo, vwo): 20-30 min  
• Extra opdracht (bovenbouw havo, vwo): 30 min 

Leerdoel:  
• Inzage in hoe de strijd van een graaf er uit moet hebben gezien 
• Inzage in hoe er in de tijd van steden en staten over Aleid van Kleef als 

gravin gedacht werd   
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Aleid van Kleef op F-site.nu of 
in dit opdrachtenblad.  
 
Bekijk onderstaande bron. Dit is een prent van Aleid uit een boek over 
Nederlandse geschiedenis uit 1840. Beantwoord de vragen.  
 
a. Wie op de prent is Aleid van Kleef? Leg uit waarom je dat denkt.   
b. Deze afbeelding gaat over de strijd tegen de West-Friezen. Geef 3 
voorbeelden uit de prent die laten zien dat het om een strijd gaat.  
c. Denk je dat de maker van de prent Aleid van Kleef een held vond of juist 
niet? Leg aan de hand van minstens 2 voorbeelden uit waaraan je dat ziet.  
d. Wat denk je dat Aleid van Kleef zelf van deze prent had gevonden? Leg je 
antwoord uit.  
e. De kroniekschrijver Melis Stoke was in dienst van Floris V, de 
achterkleinzoon van Willem I. In de 13e eeuw schreef hij over Aleid van Kleef:  
 
“Wanneer een vrouw eenmaal haar kunnen te buiten treedt, is het uit met de 
vrouwelijke deugden, en de heerszucht wordt spoedig hun eerste en alles 
bewegende drift.” 
 
Schrijft Melis Stoke goed of slecht over Aleid? Leg je antwoord uit.  
 
f. Waarom denk je dat Melis Stoke zo over Aleid schreef? Bedenk twee 
redenen. 
 

	
Bron: prent van Aleid van Kleef uit een boek over Nederlandse geschiedenis uit 1840.	
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Extra opdracht: Het verhaal van Aleid van Kleef 
 
Je gaat nu zelf een verhaal schrijven of een tekening maken over gravin Aleid 
en haar strijd tegen de West-Friezen. Voor extra informatie kan je ook haar 
dossier op F-site.nu gebruiken. Hier kan je haar verhoor, citaten en 
afbeeldingen vinden.  
 
a. Kies je voor een verhaal? Je tekst wordt ongeveer 200 woorden. Gebruik in 
ieder geval de woorden: graafschap, Holland, gravin, strijd en West-Friezen. 
 
b. Kies je voor een tekening? Leg als je klaar bent aan je klas of klasgenoot uit 
waarom je Aleid zo hebt afgebeeld.  
 
 
 
Extra opdracht: Krantenartikel over de overwinning van 
Aleid van Kleef op de West-Friezen  
 
Stel je bent journalist bij de krant. Jouw eindredacteur geeft je de opdracht 
om verslag uit te brengen van een veldslag tijdens de West-Friese Oorlogen. 
Je gaat tijdreizen, je gaat naar tijdvak 4: tijd van steden en staten, naar het 
jaar 1195. Het jaar waarin gravin van Holland Aleid van Kleef haar zwager 
Willem verslaat. Als verslaggever ben jij aanwezig bij haar overwinning. 
 

• Het krantenartikel is ongeveer 1 a4’tje lang en normaal lettertype en -
grootte. 

• In het krantenartikel maak je gebruik van de kenmerkende aspecten 
en begrippen die horen bij tijdvak 4: tijd van steden en staten.  

• Daarnaast komen in dit artikel mensen aan het woord die bij de 
veldslag waren. Hierbij moeten in ieder geval Aleid van Kleef en haar 
zwager Willem worden geïnterviewd. Daarnaast komen ten minste 4 
andere personen aan het woord. Hierbij kun je denken aan mensen die 
hebben meegevochten (voor- en tegenstanders), maar ook aan 
willekeurige voorbijgangers.  

• In het artikel moet vooral duidelijk worden hoe mensen (vriend en 
vijand) in die tijd Aleid van Kleef zagen. Voor extra informatie kan je 
ook haar dossier op F-site.nu gebruiken. Hier kan je haar verhoor, 
citaten en afbeeldingen vinden.  
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BIOGRAFIE 
 
Aleid van Kleef was de eerste gravin van Holland. Ze won de slag tegen de 
West-Friezen maar verloor de strijd om de erfopvolging voor haar dochter. 
Samen met haar man Dirk VII belandde Aleid in 1195 in twee oorlogen tegelijk. 
Dirk verdedigde het graafschap Zeeland. Aleid ging het gevecht aan met haar 
zwager Willem, die het graafschap Holland wilde overnemen.  
 
Willem kon het niet verdragen dat niet hij maar zijn broer Dirk het 
belangrijke graafschap had gekregen. Hij viel Holland aan met zijn West-
Friese leger. Vanuit een klooster in Egmond leidde Aleid de tegenaanval. Ze 
slaagde erin Willem en de West-Friezen terug te dringen. 
 
Nadat Dirk VII was overleden, probeerde Aleid haar dochter Ada erfopvolger 
te maken. Maar Willem vond dat hij nog steeds recht had op graafschap 
Holland. Ada werd daarom door Willem gevangengenomen en naar 
Engeland gestuurd. In 1210 nam Willem definitief de titel ‘graaf van Holland’ 
aan. Aleid moest zich hierbij neerleggen, maar zou zichzelf nog jarenlang 
‘gravin van Holland’ noemen. 
 
 
 

 
 

 

 


