
Jan zonder land 
 
Jan zonder Land (Engels: John Lackland; Frans: Jean 
sans Terre) (Beaumont Palace (Oxford), 24 december 
1167 – Newark Castle (Newark-on-Trent, 
Nottinghamshire), 18/19 oktober 1216) was koning van 
Engeland van 1199 tot 1216. Hij was de jongste zoon 
van Hendrik II en Eleonora van Aquitanië. Hij was zijn 
vaders favoriete zoon, maar aangezien hij de jongste 
was, ontving hij geen gebieden op het vasteland, wat 
zijn bijnaam verklaart. Na de dood van zijn broer 
Richard Leeuwenhart in 1199 volgde hij hem, overigens 
niet zonder slag of stoot, op. Al voor zijn 
troonsbestijging had Jan een kwalijke naam opgebouwd 
als verrader en samenzweerder, soms met, soms tegen 
zijn oudere broers. Al in 1184 betwistten Jan en Richard 
elkaar de erfopvolging van Aquitanië, wat leidde tot 
veel onderlinge onmin. In 1185 echter kreeg Jan het 
bestuur over Ierland, waar hij zich binnen zes maanden 
zo impopulair wist te maken, dat hij het land moest 
verlaten. 
On 1189 trouwde hij met Isabella, een dochter van graaf Willem van Gloucester. Zij kregen 
geen kinderen en kort voor of vlak na zijn troonsbestijging op 6 april 1199 liet hij het 
huwelijk nietig verklaren. 
Nadat Richard Leeuwenhart in de zomer van 1190 vertrokken was voor de Derde 
Kruistocht, deed Jan een poging de macht te grijpen, hoewel zijn broer hem verboden had 
Frankrijk te verlaten. Hij koos daarbij zelfs partij voor de koning van Frankrijk tegen de 
door zijn broer achtergelaten gouverneur voor de Franse bezittingen. Toen Richard 
uiteindelijk in 1194 terugkeerde vergaf hij Jan diens misstap. Deze episode is breed 
bekend geworden via de verhalen rond Robin Hood en in de roman Ivanhoe van sir Walter 
Scott, waarin (niet geheel waarheidsgetrouw) Richard wordt afgeschilderd als de held en 
Jan als de slechterik. 
Tijdens het beleg van het kasteel Châlus in Limousin werd Richard door een pijl in zijn 
schouder getroffen en raakte daardoor dodelijk gewond. Aangezien Richard Jan als 
opvolger had aangewezen, werd deze in Engeland algemeen als koning geaccepteerd. De 
Franse gebieden (afgezien van Normandië) schoven echter een andere troonpretendent 
naar voren: Arthur I van Bretagne, de zoon van Godfried, de derde zoon van Hendrik II. Dit 
leidde tot een oorlog, waaraan in mei 1200 een einde kwam met de Vrede van Goulet. 
Hierbij moest Jan wel een aantal veren laten op het vasteland. De rust was van korte duur, 
want de Franse koning Filips II August hervatte samen met Arthur de strijd. Uiteindelijk 
ontdeed hij zich definitief van Arthur door hem in 1203 te wurgen. Na de slag bij Bouvines 
(1214) raakte Jan vrijwel alle gebieden in Frankrijk kwijt. Door zijn eigen 
onbetrouwbaarheid had hij de trouw van veel van zijn leenmannen verspeeld. 
Inmiddels was hij in augustus 1200 hertrouwd met Isabella van Angoulême, die 20 jaar 
jonger was. Zij kregen vijf kinderen, de zoons Hendrik en Richard van Cornwall, en de 
dochters Johanna, Isabella en Eleonora. 
Jan haalde zich via belastingheffingen het ongenoegen op de hals van zijn baronnen en net 
als zijn vader kwam Jan stevig in botsing met de kerk. Dit laatste kwam door zijn afwijzing 
van Stephen Langton als Aartsbisschop van Canterbury. Paus Innocentius III plaatste 
Engeland in maart 1208 onder interdict (een schorsing van kerkelijke bedieningen) en deed 
Jan in 1209 in de ban. In januari 1213 werd hij zelfs van de troon vervallen verklaard. In 
mei onderwierp Jan zich echter aan het pauselijk gezag en wist daarmee ander naderend 
onheil te verhinderen. Hij hield zijn land voortaan van de paus in leen, en bezat dus 



formeel zelf geen land meer (zijn bijnaam "Jan Zonder Land" wordt ook wel hiermee 
verklaard). 
De almaar voortdurende oorlogen eindigden met de grote nederlaag in de Slag bij 
Bouvines, waarna een zeer ongunstig vredesverdrag met Frankrijk moest worden gesloten. 
De baronnen raakten opnieuw ontevreden, evenals de geestelijkheid en de burgerij. Op 15 
juni 1215 werd hij gedwongen bij Runnymede de Magna Carta te tekenen. Omdat die 
verklaring onder dwang was getekend, voelde Jan zich er echter niet aan gebonden. Hij 
kreeg hierbij de steun van de paus, maar dit kon hem niet baten. 
De opstandelingen wilden de kroon overdragen aan de Franse kroonprins Lodewijk (de 
latere Franse koning Lodewijk VIII). Deze trok in juni 1216 Londen binnen. Jan trok zich 
terug naar het noorden. Terwijl hij The Wash doorkruiste werd zijn bagagestoet verrast 
door het opkomend tij. Jan raakte kostbare bezittingen kwijt, waaronder de kroonjuwelen. 
Door het verlies raakte zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid aangetast. Hij overleed 
op 18 of 19 oktober 1216 aan dysenterie en werd begraven in de kathedraal van Worcester. 
Zijn negenjarige zoon volgde hem op als Hendrik III. 
 

 
 
De Magna Carta (Latijn voor grote oorkonde) is de naam van het handvest over vrijheden 
en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 ondertekende. Dit 
werd door de Engelse leenmannen afgedwongen omdat zij vonden dat de koning zijn macht 
misbruikte. Het verdrag werd getekend in een weiland bij Runnymede, nabij Windsor. De 
UNESCO heeft de Magna Carta in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor 
documenten omdat het een mijlpaal is van vrijheid en democratie met een wereldwijde 
invloed. De Magna Carta is een uniek document omdat voor het eerst gedetailleerd is 
vastgelegd op welke wijze de absolute macht van de koning beperkt wordt bij 
belastingheffing, feodale rechten en rechtspraak. Ook wordt het gewoonterecht in ere 
hersteld om Koninklijke willekeur tegen te gaan. Het document is de hoeksteen van 
Engelse vrijheid, recht en democratie. Het is een van de beroemdste documenten uit de 
Engelse geschiedenis. 
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