
U bevindt zich op een van de oudst bekende landsgrenzen in het huidige Nederland. Hier 
liep in 1200 reeds de grens tussen Het Land van Kessel en Het Land van  Cuijk. 

Deze grenslijn heeft gedurende achthonderd jaar de diverse machthebbers aan beide 
zijden overleefd middels—in grote lijnen--het Middeleeuwse gebeuren, de Spaanse 
overheersing, de Pruisische –en Franse tijd, vervolgens een Nederlandse - Belgische - en 
daarna weer een Nederlandse  periode. 

Het is een interessante historische grenslijn die thans door middel van 12 herstelde 
grenspalen gemarkeerd is en die allemaal een typisch kenmerkende naam hebben.  

De vroegere en latere Middeleeuwen 1200-1543 
 

Omstreeks 1200 zijn 
het de Graven van 
Kessel en de Graven 
c.q. de Heren van Cuijk 
die aan de zuid- 
respectievelijk de 
noord-zijde de lakens 
uitdelen. 
Kessel is vanaf 1279 
nauw gelieerd met het 
Gelderse Graafschap, 

later Hertogdom en Cuijk heeft deze verbintenis met Het Brabantse  Hertogdom.  Na 
1400 wordt  het Land van Cuijk onderdeel van Het Hertogdom Gelre om na tachtig 
jaar(1480) toch weer bij  het Hertogdom Brabant gevoegd te worden.  
 
1543-1648 
 

In 1543 –via het 
Traktaat van Venlo-  
scheidt het Land van 
Kessel  zich af van de 
drie Gelderse 
Nederkwartieren van 
Nijmegen, Arnhem en 
Zutphen. (thans 
ruwweg  de provincie 
Gelderland)  
en wordt onderdeel 

van het vierde kwartier, Het Gelders-Spaanse Overkwartier van Roermond. (thans 
ruwweg het huidige Noord en Midden-Limburg) Het Land van Cuijk komt nu geleidelijk 
onder invloed van de onafhankelijke Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is het wisselend frontgebied tussen de Staatsen en de 
Spanjaarden. 
In 1568 zijn het de Spanjaarden onder Filips de Tweede die de machthebbers worden. 
Zij brengen het land van Kessel uiteindelijk geheel onder Spaans bestuur.   
 
 



De Spaanse overheersing: 1648-1713 
 

Na de vrede van 
Münster (1648) komt 
het  Land van Cuijk 
tot de Republiek der 
Zeven Verenigde 
Nederlanden en wel 
tot Staats-Brabant te 
behoren.  Een van de 
gevolgen is dat het 
Land van Cuijk 
protestant wordt 
(gevolg  o.a.  

schuurkerken en kerken op zolder) en het Land van Kessel (o.a. Venray) dat Katholiek 
blijft.  
 
 
De Pruisische Invloed: 1713-1794 
 

Naar aanleiding van 
een erfenis kwestie – 
o.a. de Spaanse 
Successie–oorlog  
komt Pruisen bij het 
Verdrag van Utrecht 
in 1713 in het bezit 
van het Land van 
Kessel. Dit Pruisische 
deel van het 
Overkwartier van 

Gelder wordt bijna een eeuw lang vanuit Berlijn geregeerd tot dat de Fransen komen (de 
Franse Revolutie). In 1716 wordt op Pruisisch bevel van Friedrich Wilhelm bij het 
Tractaat van Venlo op deze grenslijn de nieuwe Vredepaal geplaatst. 
 
De Franse Overheersing :1794-1815 

                                                                                           
In de jaren 1794  tot 
1814 heeft Napoleon 
het over de 
Nederlanden als het 
ware voor het zeggen. 
Echter met dien 
verstande dat de 
Nederlanden een 
eigen bestuur 
behouden en zij als 

het ware een vazalstaat van Frankrijk worden. 



Tussen 1806 tot 1810 is Lodewijk Napoleon (broer van Napoleon) Koning van Holland; 
dit koninkrijk Holland wordt in 1810 bij Frankrijk ingelijfd en grenzen we als het ware 
aan het Franse keizerrijk. 
 
Het koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 
                                                                                                                                                                         

Bij het Congres van 
Wenen (1815) en de 
vorming van het 
Koninkrijk der 
Nederlanden komt 
het Land van Cuijk 
met de andere 
gevormde 
gemeenten tot de 
provincie Noord-
Brabant te behoren. 

Pruisen moet het land van Kessel afstaan en dat wordt bij de nieuwe provincie Limburg 
gevoegd. De grenzen van het Land van Cuijk  met het Land van Kessel vormen 
sedertdien te samen gemeenten – en provinciegrenzen. 
 
Het Belgische gebeuren: 1830-1839 
 

In 1830 bij de 
Belgische opstand 
wordt het zuidelijk 
deel, Limburg met 
o.a. het Land van 
Kessel tot 1839 
Belgisch 
grondgebied. In 
1839 wordt het weer 
een deel van de 
Nederlanden. Tussen 

1830-1839 vormt de grens met het Land van Cuijk bijna tien jaar lang een nationale 
grens met België.  
 
De huidige situatie: 1840- heden (2013) 
 

Vanaf 1839 tot 
heden vormen de 
provincie Zeeland, 
Noord Brabant en 
Limburg in het 
zuiden van het 
Koninkrijk der 
Nederlanden de 
Grens met België.  



De provinciegrens bij het Land van Cuijk tussen Limburg en Noord-Brabant is tevens de 
gemeentegrens tussen de gemeente 
St. Anthonis, Boxmeer en Venray met de zuidelijke aangrenzende dorpen Vredepeel, 
Merselo,Venray Geijsteren en de noordelijk gelegen dorpen Oploo,Westerbeek, 
Overloon, Holthees en Maashees. 
             
 
 


