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Een utopisch vergezicht over één Land van Cuijk 
We schrijven 1946. Herman Martens (1890-1979), woonachtig aan de Kerkstraat 25,  was destijds 

correspondent van het dagblad Noord-Ooster (de voorloper van De Gelderlander).  

In een artikel van 14 augustus 1946 weidt hij in bloemrijke taal uit over de plaatsnaam Cuijk en het 

Land van Cuijk. Het utopisch vergezicht dat hij toen schetste, is per 1 januari van dit jaar bewaarheid 

met de vorming van de gemeente Land van Cuijk. 

 

Er is iemand geweest, die zich ergens een woord heeft laten ontvallen over het aanstaande 

tweeduizendjarig bestaan van Cuijk, de naamplaats van ’t land van Cuijk. Wat er precies waar is van 

dit tweeduizendjarig rijk aan de Maas: wie zal het vertellen? Zeker is in ieder geval dit, dat ter plaatse 

van het hedendaagse stadje Cuijk een menigte Romeinse oudheden gevonden zijn die er op duiden dat 

de Romeinen aldaar kortere of langere tijd gewoond en getoefd hebben. Verschillende 

geschiedschrijvers nemen dat voor bewezen aan. 

Zal het tot een viering gaan komen in het volgende jaar? Is 1947 uitgerekend het jaar der stichting? 

Leefden we nog maar in de tijd van toen, of had er maar deze of gene diplomaat zijn tenten opgeslagen 

binnen het Land van Cuijk. We zouden dan stellig voordat 1947 ging aanbreken hier of daar wat 

documenten doen vinden. Reken maar! Voorlopig heeft men dus aangenomen dat de nederzetting 

Cuijk een feit is geworden in het jaar 53 voor Christus. Sinds die onheuglijke tijd is er het een en ander 

gepasseerd in Cuijk, dat de naamplaats was van het veel uitgestrektere land van Cuijk. Neem alleen de 

naamsveranderingen maar eens! Er is eens een minister geweest die vereenvoudiging van namen van 

Nederlandse gemeenten voorstelde. U weet nog wel: Boxmeer zou Boksmeer worden en Doetinchem 

moest Deutekom gaan heten. Cuijk zou Kuik worden en Wanroy zou men simpeler gaan schrijven: 

Wanrooi. Die dwaasheid heeft geen doorgang gevonden en de dossiers van deze kwestie liggen op 

zolder van het departement, als de bode daar in de koude winter van ’44-’45 zijn kachel niet mee 

aangemaakt heeft. Uw dienstbode had het zeker gedaan. 

Intussen droeg het Land van Cuijk, ook wel de heerlijkheid van Cuijk genoemd, achtereenvolgens 

zo’n beetje de volgende namen: Cevecum, Cevelum, Cuecqum, Ceucum, Cuchem, Cucha, Cucum, 

Cudjek, Cue, Kue, Cuik en Cuijk. Men gaat de naam Cuijk natuurlijk ontleden en komt dan in 

verschillende veronderstellingen. Zo zijn er die de oorsprong er van zoeken bij de Ceuchem of Katten, 

die het eerst tussen Maas en Waal zouden zijn aangekomen en daar – lang voordat Nijmegen bestond – 

een sterkte tegen de Galliërs bouwden, die zij Batenburg noemden. Anderen vertellen een lief sprookje 

over de ‘kuikens’ die in achttal in het Cuijkse wapen voorkomen, maar aan sprookjes doen we niet en 

we houden het dus voorlopig maar op de Katten. 

 

Het Land van Cuijk is op een bepaalde dag ontstaan. Natuurlijk. Het is niet als zodanig geschapen en 

dus moet er iemand geweest zijn die gezegd heeft: tot hier toe, Jan van Cuijk, en niet verder. Die 

‘iemand’ is er geweest. Er waren zelfs meer mensen die dat bepaalden. Toen het Lotharingse Rijk in 

870 verdeeld werd tussen Lodewijk, de Duitse Koning en de Franse vorst met de schone naam Karel 

de Kale, werd bepaald, dat er een Maasgouw gevormd was: ‘Masau superior et Masau Septerior in iata 

parte Masae’. Dit was dus een strook rechts en links van de Maas. Karel moest op de rechteroever 

blijven en Lodewijk voelde zich aan de Limburgse kant het beste thuis. De vorst van Luik, die de 

Franse noch de Duitse heerser vertrouwde, bepaalde rap de zuidgrens van het gebied en de Peel werd 

een natuurlijke afbakening. Het noordelijke gedeelte van deze Maasgouw, voor zover het op Brabantse 

bodem lag, vormde het Rijk, later het Land, de Heerlijkheid, de Baronie van Cuijk. In vroeger eeuwen 

vormde het land van Cuijk een afzonderlijk dekenaat van het bisdom Luik.  

Hoe groot was dit gebied oorspronkelijk? De vraag stellen is haar beantwoorden. Het land van Cuijk, 

Boxmeer erin begrepen, grensde ten zuiden aan het land van Kessel , waarvan het in 1563 gescheiden 

werd. Ten westen grensde het aan de Peel en omvat een deel daarvan. Voorts omvatte het in de 

aanvang en begrensde het later het land van Uden en het land van Herpen, welke laatste in later jaren 

gevoegd werd bij het land van Ravenstein. Ten noorden maakte de Maas de grens uit, evenals in het 

oosten. Fantasten, die dus meenden dat ook een deel van Limburg onder het land van Cuijk gehoord 

heeft of nog hoort, vergissen zich.  



De geschiedschrijver Dr. Jan Wap geeft in zijn geschiedenis van het land en de heren van Cuijk – een 

niet altijd verkwikkelijke geschiedenis overigens – een opsomming van de plaatsen die tot de 

Heerlijkheid van Cuijk behoorden en ‘behoren’.  

Het Opperambt omvatte de plaatsen Maashees, Makkum, Vierlingsbeek, Groeningen en Houtendonk, 

allen aan de Maas. Verder het land in lagen Overloon, Sambeek, St. Anthonis en Beugen, benevens de 

Heerlijkheden Oploo, Boxmeer en Oeffelt. In het Nederambt lag de stad Grave en het vlek ‘Cuijk’ 

beiden aan de Maas. Voorts de dorpen Beers, Grootlinden, Kleinlinden, Gassel, Mill, St. Hubert, Haps 

en Wanroy. Zodat, zegt Dr. Wap, de heerlijkheid of (later) Baronie van Cuijk het tegenwoordige 

kanton Boxmeer en een groot gedeelte van het kanton Grave innam. Dat schreef deze hooggeleerde 

echter in 1858, hetgeen ook weer bijna een eeuw geleden is…. 

Een zeer duidelijke opgave die allang niet tot onze beschikking is, geeft de Pauselijke bulle, waarbij 

het dekenaat Cuijk van het bisdom Luik werd afgescheiden, om gevoegd te worden bij het Bisdom 

Roermond. Deze opgave omvat duidelijk alle parochies die tot het gebied van de heren van Cuijk 

behoorden.  

 

Zegt deze indeling vandaag (14 augustus 1946) nog iets?  

De meesten in onze streken weten precies of zij tot het land van ‘Kuuk’ behoren of niet. Maar verder 

gaat het ook niet. Juridisch heeft het Land van Cuijk geen betekenis meer en misschien is dat gelukkig 

ook. Stel dat de Heer van Cleef eens ruzie zocht of dat de Heer van Herpen de Cuijkse machthebber 

eens enig bezit misgunde. Het ontbreekt warempel niets aan oorlogskansen. Wij zoeken liever naar 

vreedzame zaken. En in dit opzicht betekent de vroegere bestuurseenheid ‘land van Cuijk’ wellicht 

nog iets. Wij hebben het er al eens eerder over gehad en zullen niet in herhaling vallen. Dit alleen: als 

wij spreken van eenheid in Oost Noord-Brabant, dan is dat geen frase maar een hartenwens. Een 

hartenwens waarvan de vervulling de schoonste beloften voor de toekomst waarborgt.  

Er is nog zoveel te vertellen over het “land van Cuijk’ maar daar doen wij vandaag het zwijgen toe. 

Wij stijgen uit boven de mufriekende folianten om ons te verheugen in de herleving van wat eens 

‘Heerlijkheid’ was!  

 

(uit het archief van Herman Martens, met dank aan John Jansen)  

                

       
 


